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CHARGE

EDITORIAL
Os brasileiros precisam
renovar seus representantes
O líder do PT, senador Aloizio Mercadante (PT), disse dia 21/
08 da tribuna do Senado que permanece na liderança do partido
mesmo depois de divergências entre os senadores petistas do Conselho de Ética que, cumprindo determinação do partido, votaram a
favor do arquivamento das denúncias contra José Sarney (PMDBAP). Em sua página no Twitter, dia (20), Mercadante chegou a dizer
que sua saída seria em caráter “irrevogável”.
Em minha opinião Mercadante não terá mais força para liderar o
partido e isso ficou demonstrado no embate do senado, ele falou
tanto, mas recuou, resolveu compactuar com o desvio de conduta
do partido em defender o Presidente do Senado Sarney de ser
investigado. O apego ao poder desses políticos está acima das divergências, do estatuto e da ética, resta ao povo brasileiro lembrar-se
disso na hora do voto.
O PT perdeu muito, se desgastou demais conforme palavras do
próprio Mercadante, mas acho que ele perdeu mais ainda por fazer
barulho, falar muito e recuar em tudo.
Ficou claro para a nação que o PT não cumpre o seu estatuto e
sim a voz maior do Presidente Lula que comandou diretamente o
apoio ao Sarney.
“Não tenho como dizer não a um pedido do meu companheiro”,
afirmou Mercadante. A Marina e muitos petistas também o partido
pediu que ficassem, mas eles preferiram seguir a ética a que reza o
estatuto.
Será que Mercadante se lembrou da diferença do PT de quando
foi criado? É exatamente essas lembranças que fizeram tanta gente
abandonar o partido.
Agora não adianta nada Mercadante ficar lamentando você concordou com tudo isso ao aceitar ficar depois do fogo de palha sua
palavra agora será sempre questionada e não vai conseguir liderar.
Que argumento vai usar com seus liderados depois deste vexame?
“Os atos secretos violam artigo da Constituição que trata da
transparência e da publicidade”, afirmou. “Esbarramos no PMDB,
que teve um poder fundamental nesse processo. Esbarramos no
nosso partido. Não era a posição da bancada, nunca foi a minha
posição. Conversei com o governo pedindo apoio para esse caminho equilibrado, responsável”, disse. “Nunca aceitei o caminho fácil
da condenação sem defesa, do pré-julgamento do tribunal de exceção, ainda que seja mais fácil do ponto de vista eleitoral”, Disse
Mercadante.
Ele ainda lembrou a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva
(AC), que deixou na última quarta-feira (19) o PT para se filiar ao
PV. Disse que sua relação com ela mostra uma longa trajetória no
partido. Falou do senador Flávio Arns (PT-PR), que anunciou sua
saída do partido mesmo que para isso perca o mandato. Afirmou
que independente das divergências com a bancada, Arns também
deu sua contribuição para a legenda.
O líder do PT chegou tranquilo ao plenário e, durante o discurso,
pediu desculpas à família por permanecer no cargo.
Fez bem Mercadante, agora você também passa a fazer parte da
farinha do mesmo saco, PSDB, PMDB e PT, tudo acaba em pizza,
neste senado não tem santo. Vamos aguardar o resultado da conversa que Mercadante teve com o Presidente Lula, quem sabe daqui
alguns meses ele assume o Banco Central.
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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
Para o Jornal das Montanhas
Gostaria de parabenizar o jornal das Montanhas pelo excelente trabalho prestado a
toda população trazendo informações que
alertam sobre os direitos e deveres de todos
os cidadãos de bem. Espero que continuem
com esse trabalho maravilhoso.
Aline Portilho – 6º ano C - Escola
Estadual Joaquim Knupp.
Sou apaquiana adorei sua entrevista o
mundo precisa de ideias como a nossa.
Sou voluntária trabalho com presos pela
APAC no presídio aqui, e só quem vê a
dor de uma família sabe como é importante as APACs e nada tira a boa vontade de

fazer o melhor para sociedade e preso não
é lixo.
Jaqueline Dutra – Barbacena-MG
Com certeza, o número de mortos por conta
dessa gripe é bem maior do que mostram,
inclusive no Brasil. Mas não acho que tenha
culpado para isso. É uma fatalidade além de
estar na Bíblia. Haverá muito mais doença do
que esta antes do final dos tempos. Devemos
fazer a nossa parte nos cuidados para evitar
a transmissão e orar, orar muito, porque se
for chegada a nossa hora, não tem nada que
impeça.
Que Deus nos abençoe.
Sonya – Curitiba-PR
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Prefeitura de Manhuaçu
investe em limpeza da cidade
10:00 às 11:00 – Ruas Francisco Fialho, Felipe Nacif, Teócrito Pinheiro, Avenidas Melo
Viana e Barão do Rio Branco.

Klayrton Alves de Souza

A Prefeitura de Manhuaçu
acaba de fazer a aquisição de
mais um Caminhão para a coleta do lixo. O veículo equipado com prensa vai realizar
o serviço de dois caminhões
caçamba. Este é o segundo
caminhão com estas características adquirido pela prefeitura este ano. Além dos dois
prensas foram comprados
dois modelos caçamba. A
atual Administração comprou
também três semi novos. Todos os caminhões pagos com
recurso próprio.
Em 1982, quando Fernando Maurílio Lopes ainda era
Prefeito da Cidade, a Prefeitura comprou caminhões novos. Desde então a frota permanecia a mesma. Para adquirir os novos caminhões
prensa o município investiu
R$ 442.000,00 reais. O que
foi adquirido em fevereiro
custou R$ 225.000,00 reais e
o de Agosto R$ 217.000,00
reais. Segundo Renato Bonifácio Breder, diretor do Samal, a agilidade vai ser a
principal vantagem da renovação da frota. Renato garante que o trânsito vai fluir melhor graças ao estado de conservação dos novos caminhões. Outra grande vantagem
é a capacidade de armazenamento de lixo. Os novos equipamentos armazenam 12 m³
de resíduos enquanto que o
modelo caçamba tem capacidade para a metade. Recentemente o Samal fez mudança na escala de coleta.
Os horários foram alterados atendendo à reivindicação da população. Para realizar a mudança nos horários da
coleta de lixo foi feito um completo levantamento para atender a necessidade da população de ter a cidade sempre
limpa, levando em consideração, também, a importância de
não causar engarrafamentos
nos horários de maior movimento nas principais ruas.

TARDE:
14:00 às 15:00 – Ruas Duarte Peixoto (Catuaí), Serafim Tibúrcio e Conceição (Operários).
NOITE:
20:00 às 21:00 – Ruas Antônio Wellerson, Josias Breder,
Faustino Amâncio, Leandro
Gonçalves, Praça Cinco de Novembro, Ruas Luiz Cerqueira
e Desembargador Alonso Starling.
21:00 às 22:00 - Amaral Franco, Alencar Soares Vargas, Avenida Salime Nacif, Ruas Capitão
Luiz Quintino de Souza, Francisco Fialho, Felipe Nacif, Teócrito
Pinheiro, Avenidas Barão do Rio
Branco e Melo Viana.
22:00 às 23:00 – Avenida
Getúlio Vargas, Ruas Olímpio
Vargas (parquinho), Ruas Júlio
Bueno, Serafim Alves e José
Tertuliano Hott (início do Bairro Lajinha).
NOVAS LIXEIRAS
Além da compra dos novos
caminhões a Prefeitura também
comprou lixeiras que foram instaladas em vários pontos da cidade. A primeira remessa foi de
100 lixeiras. Nos próximos dias
serão instaladas mais. Atualmente o Samal conta com 280 funcionários na cidade e nos Distritos. Eles são responsáveis pela
coleta de toneladas de lixo todos os dias.

NOVOS HORÁRIOS
MANHÃ:
07:00 às 08:20 - Avenida Getúlio Vargas, Olímpio Vargas, Praça
Martins Fraga (Parquinho), Ruas
Júlio Bueno, Joaquim Serafim Alves e José Tertuliano Hott (início
do Bairro Lajinha).
08:30 às 09:30 – Ruas Antô-

nio Wellerson, Josias Breder,
Faustino Amâncio, Leandro
Gonçalves, Praça Cinco de Novembro e Rua Luiz Cerqueira.
09:30 às 10:00 - Ruas Desembargador Alonso Starling, Amaral
Franco, Alencar Soares Vargas,
Avenida Salime Nacif e Rua Capitão Luiz Quintino de Souza.
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CANTINHO POÉTICO
Por Wanderlúcia Welerson

Silêncio
Silêncio...
Permita-se escutar seu
coração.
Bate no compasso
desordenado da vida.
Ansioso e sem respostas.
“A amizade deveria ser
algo completamente sem
interesses, como nossos
olhos. Eles piscam
juntos, eles se movem
juntos,
eles choram juntos, eles
vêem coisas juntos e
eles dormem juntos,
embora eles nunca
vejam um ao outro estão
sempre juntos...”
(Fernando Toscano)
“Lembre-se que o
melhor relacionamento é
aquele no qual o amor
de um pelo outro é maior
do que a necessidade
que um tem do outro”
(Autor desconhecido)
“Permita que eu escute
a mim e não aos outros.”
(Autor desconhecido)
“Podemos escolher o
que semear, mas somos
obrigados a colher
aquilo de plantamos”
(Provérbio chinês)
“Cuidado... ao dizer
alguma coisa, cuide
para que suas palavras
não sejam piores que o
seu silêncio.”
(Autor desconhecido)
“Nossa dúvidas são
traidoras e nos fazem
perder o que, com
freqüência, poderíamos
ganhar, por simples
medo de arriscar.”
(William Shakespeare)
“Não existe ninguém
igual a você. Deus quis
você único”
(Fernando Toscano)
“Os ventos que as vezes
tiram algo que amamos,
são os mesmos que
trazem algo que aprendemos a amar.. Por isso
não devemos chorar
pelo que nos foi tirado e
sim, aprender a amar o
que nos foi dado. Pois
tudo aquilo que é realmente nosso, nunca se
vai para sempre.”
(Bob Marley)

Silêncio...
Precisa descobrir seus
segredos.
Incógnitas que a pressa não
lhe permite observar.
Impedem-lhe o raciocínio.
Silêncio...
É manhã e nada perturba.
Parece calmo sereno.
Lago límpido, onde só se
sente o vento.
Silencia...
Escuta,
Sinta-o pulsando
harmoniosamente.
Traduzindo quem és.
O que há de verdadeiro em ti.
Ouça-o...
Apenas escute.
Renova-te e lembre-se...
No descompasso que te
impõe à vida.
É ele quem sofre.
Lembre-se...
Os caminhos se apresentam.
A escolha é sua.
Nada é imutável.
Escute-o...
A direção existe.
Cabe a você encontrá-la.

Confissão
Gosto de ser mulher,
Menina, mimada
Às vezes, deixando-me ser
domada
Mas, senhora absoluta de
minhas vontades
Gosto de ser amada, querida
E até me sentir perdida
Chorar por nada
Sensibilizar-se,
Deixando que as lágrimas
Encharquem meu rosto.
Gosto de ter dúvidas
E me mostrar incerta, indecisa
Espontaneamente bela
Mesmo que seja só para mim.
Gosto de sorrir ingenuamente
De mostrar-me frágil
Quando na verdade
sei que tenho
Todas as respostas
que preciso
Gosto de ser feminina felina
Um misto de desejos
Que apenas eu conheço.
Wanderlúcia Welerson
Sott Meyer

Talento Lajinhense desponta
Eliane Alcântara é destaque
em Belo Horizonte com o lançamento do DVD Eros Feminino (vídeo-declamações) e recebe homenagem por alcançar o
2º lugar no Concurso Versos Inéditos, promovido pelo site Mural dos Escritores. Tendo como
jurados membros da Academia
Mineira de Letras, Academia
Feminina de Letras, Academia
Municipalista de Letras de Belo
Horizonte, Árcádia de Minas,
Sociedade Brasileira de Médicos
Escritores e Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette.
A autora caminha lado a lado
com as artes tendo sido convidada para atuar como artista
principal do curta-metragem:
Corpo Presente, do renomado
roteirista, cineasta e diretor, Denis Cury. O que possivelmente
será uma trilogia. Projeto este,
ainda não apresentado a prefeitura local, da qual espera-se o
apoio para as gravações e futura mostra da (sua) cidade nos
grandes centros e exterior.
Em breve, meados de 2010,
estará lançando em sua cidade,
Lajinha – MG e outras, o livro:
Meu nome é pecado – refinada
seleção de poemas eróticos - e

A escritora e tradutora Ana da Cruz, a escritora Eliane Alcântara e o
escritor e compositor Aécio Flávio.

o DVD Eros Feminino.
Totalmente envolvida com
a arte, Eliane Alcântara, eleva
a nome da cidade ao divulgar
o seu trabalho e expor os atrativos da sua terra natal; seja
em jornais, na internet ou nos
encontros poéticos dos quais
vem se tornando presença assídua.
Com escrita diferenciada a
escritora vem encantando poetas, jornalistas, cineastas e o público em geral. A lista de admiradores leva-a a cada dia dedicar-se mais a arte de escrever e

com isso somos nós os premiados.
Conhecer o universo lúdico de
Eliane Alcântara e a própria, é enxergar com olhos de ternura e determinação, o melhor da Literatura
Contemporânea. Parabéns Lajinha,
pela preciosidade que possuem.
Ana da Cruz.
Educadora, tradutora,
escritora, editora, filóloga e
agente sócio-cultural.
http://
muraldosescritores.ning.com/
profile/AnadaCruz

Mais uma ambulância para a saúde em Matipó
Desde que assumiu a prefeitura de Matipó, o jovem Prefeito Fábio Gardingo, vem dotando o município com ações que
permitam o andamento e funcionamento eficaz dos setores da
Prefeitura, para melhor atender
o cidadão matipoense, já que
quando assumiu a direção do
município o mesmo encontrou
diversos problemas, principalmente na área da saúde. Graças
á seriedade e o compromisso de
fazer uma administração transparente e voltada para os anseios do povo, Fabinho conseguiu
com a intervenção parlamentar
do Dep. Estadual José Henrique

Lisboa, a aquisição de mais uma
ambulância para atender a secretaria municipal de saúde, dando

mais agilidade e conforto no
transporte de pacientes.
Fernando Muniz

Wellington Martins lança CD Gospel em Matipó
O jovem Wellington Martins
é mais um talento da região no
meio musical gospel. Há Três
meses Wellington lançou seu primeiro trabalho com o título
“Chamado”. O cantor de apenas 26 anos é uma promessa da
música gospel. Com letras e
músicas de sua autoria, o jovem
talento já apresentou seu primeiro trabalho em várias Igrejas da
região, agradando o público com

seu estilo sertanejo de cantar e
divulgar a música gospel.
Wellington fez questão de agradecer o apoio que vem recebendo, em especial do Prefeito Fábio Gardingo, Lojão do Povo e
Rádio 97,3.
Os interessados em contratar
o artista podem entrar em contato pelos telefones: (31)38731855 e (31)9842-7221.
Fernando Muniz
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CANTINHO DE FÉ
Pastor Élcio Lourenço

O menino Maluquinho
Era uma vez um menino
maluquinho. Ele tinha o olho
maior que a barriga, tinha
fogo no rabo, tinha vento
nos pés, umas pernas enormes (que davam para abraçar o mundo) e macaquinhos
no sótão (embora nem soubesse o que significava macaquinhos no sótão). Ele era
um menino impossível!
A melhor coisa do mundo
na casa do menino maluquinho era quando ele voltava
da escola. A pasta e os livros chegavam sempre primeiro voando na frente. A pipa que o menino maluquinho soltava era a mais maluca de todas rabeava lá no céu, rodopiava adoidado, caía de pontacabeça, dava tranco e cabeçada e sua linha cortava
mais que o afiado cerol. E a pipa quem fazia era
mesmo o menininho, pois ele havia aprendido a
amarrar linha e taquara a colar papel de seda e fazer com polvilho o grude para colar a pipa triangular como o papai lhe ensinara do jeito que havia
aprendido com o pai e o pai do pai do papai.

CASA DE CULTURA
EM MOVIMENTO

COR INEXISTENTE NO
PROJETO PRATA DA CASA
O Projeto Prata da Casa da Fundação Manhuaçuense de Cultura descobriu mais um nome de peso de
personalidade de Manhuaçu que alcançou renome internacional. Trata-se do pintor, professor, escritor e
pesquisador Israel Pedrosa, nascido em 18 de abril de
1926. Estudou na Escola de Belas Artes de Paris entre
1948 e 1950. Foi o fundador da cadeira de História da
Arte, da Universidade Federal Fluminense em 1963 e
vice-diretor do Instituto de Arte e Comunicação Social,
da UFF, no período de 1969 a 1972. Foi professor
titular da cadeira de Percepção e Comunicação da Faculdade de Formação de Professores, do Centro Educacional de Niterói, de 1974 a 1976. Ministrou cursos e
conferências em universidades e Centros de Pesquisas
e de Arte do Brasil, França, Hungria, Alemanha, Bélgica e México, além de Consultor Ad hoc do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), para questões relativas à cor e às artes visuais.
É o descobridor da “Cor Inexistente” e, em 1977, publicou o livro sobre as suas conclusões científicas intitulado “Da Cor à Cor Inexistente”, pela editora Leo Christiano. Em 1978, foi indicado pelo Itamaraty para representar o Brasil no Salão do Livro de Montreal.
Dentre suas várias condecorações, foi agraciado com
o Prêmio Thomas Mann, instituído pela embaixada da
Alemanha, tendo apresentado estudo com o título “O
Esboço de uma Teoria das Cores de Goethe”, que foi
traduzido para o alemão no ano de 1973. Recebeu ainda o Prêmio Hilton de Arte da década de 70, que homenageou dez dos mais destacados artistas brasileiros.

Sete Pilares da Família
Base: Rm.1:18-25
Com este tema, esta mensagem foi pregada na
abertura da festa da cidade pelo Pr. Charles Rodrigues, da Igreja Batista do Calvário.
A mensagem falava da situação ao qual Roma
estava vivendo.
Porque a cidade Romana vivia em idolatria e a
depravação humana, transformando a verdade de
Deus em mentira.
Nos dias de hoje a família cristã tem sido atacada
pela mesma mensagem de mentira, deprevação
humana e idolatria, adorando a criatura em lugar
do criador.
Aqui estão os sete pilares da família:
1- Primeiro pilar da familia : “Casamento
Gn.2.24” ( Por isso, deixa o homem pai e mãe e se
une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. ) o casamento implica em romper o cordão
umbilical de dependência dos pais.
2- Segundo pilar: “A verdade de Deus” porque
está escrito que a verdade liberta o homem...
3- Terceiro pilar: “A fé em um único Deus”.
Jesus disse: Só ao Senhor adorarás e só a Ele darás
culto.
4- Quarto pilar: “A Salvação em Jesus e pela
graça” – Jesus é o nosso único salvador e Senhor e
a salvação vem somente Dele.
5- Quinto pilar: “O Espírito Santo” Ele é o agente
que precisa atuar em nossa vida, porque segundo a
Bíblia, é Ele quem convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo.
6- Sexto pilar: “A Bíblia como manual” - O
manual prático para toda família é a palavra de Deus.
7- Sétimo pilar: “Ter a igreja como um lugar de
restauração, adoração e escola para toda família”.
Hoje, o estado reconhece a importância da igreja
na formação do indivíduo. E para muitos, a igreja
tem sido um lugar de buscar restauração para a
família.
Por isso precisamos valorizar a igreja em nosso
meio. Pois segundo a Bíblia, haverá um dia em que
a igreja não estará mais aqui, e por esse motivo muitas famílias ficarão desestruturada e sem refúgio.
Conclusão:
Estes são os sete pilares da família... Se alguma
pessoa deseja ver o sucesso de sua casa, precisa
manter estes sete pilares de pé.
Pr. Charles Rodrigues

NOTA DE PESAR
É com pesar que nós do
Jornal das Montanhas registramos o falecimento
do nosso amigo Sr. José
David ocorrido no dia 22
deste mês de Agosto. À
família enlutada os nossos sentimentos. José
David foi gerente da
Casa Bento Alves Costa
de Manhuaçu.

Enfermidades
Quando o assunto é doença, todos temos uma
história para relatar. Não existe quem não a conheça, por si mesmo, ou através da experiência dos
amigos, parentes, familiares, colegas.
Alguns a temem e não desejam sequer pronunciar a palavra, como se tal fato pudesse atrair a enfermidade.
O de que mais se fala é a respeito das enfermidades do corpo. Conversamos sobre infecções, contágios, epidemias, traumatismos físicos, acidentes.
Também mencionamos as várias enfermidades
da mente, em seu quadro de fenômenos psicológicos e psiquiátricos, que se apresentam como insatisfações, desajustes, conflitos, alienações.
Contudo, nos esquecemos das doenças do espírito.
Ouvimos relatos assombrosos de dores amargas e continuamos indiferentes.
Sabemos de crianças apartadas de seus pais, de
pequeninos entregues a trabalhos árduos para sua
tenra idade e isto não nos sensibiliza.
A enfermidade da impiedade que nos leva a arquitetar planos de vingança, espalhando dor e desesperança.
A doença do ódio que tanto mais nos consome
quanto mais lhe fornecemos combustível, tornando-nos seres destruidores da paz alheia, semeando
calúnias, difamações, envenenando pessoas umas
contra as outras.
Enfermidade do ciúme que nos infelicita as horas e nos torna insuportáveis para aqueles a quem
afirmamos amar de forma total.
É a falta de finalidade aplicada à existência que
cria a ociosidade, que fomenta a maldade, que nos
faz gastar o tempo de forma inadequada. Sem ideais a perseguir não há ações nobres a realizar e as
horas passam com lentidão, sem ter algo proveitoso
que as preencha.
Doença da soberba que nos faz acreditar que
somos melhores do que os outros, que ninguém mais
do que nós merece a felicidade, as compensações
da vida, tudo de bom que se possa imaginar.
Portadores de tal vírus, desprezamos afeições,
esquecemos da gratidão e do quanto necessitamos
uns dos outros para viver.
Todas as enfermidades do espírito, em resumo,
nos levam a esquecer e desrespeitar as leis humanas e as divinas.
E seria tão fácil acabar com todas essas doenças. Bastaria que colocássemos em pauta a nossa
vontade e eliminássemos do mapa dos nossos comportamentos o egoísmo, a raiva, o medo, o ódio, a
ansiedade.
O conhecimento e o respeito aos mecanismos
de funcionamento da vida alteram a nossa maneira
de ser e nos proporcionam a saúde real, aquela que
emana do espírito para o corpo, refletindo a nossa
harmonia exterior.
Você sabia que Jesus jamais adoeceu? Mestre
por excelência, a Sua vida era de amor e pelo amor.
Com Seus atos e palavras demonstrou a grandeza da verdadeira saúde convidando-nos a vencer
as nossas paixões inferiores e a nos tornarmos semelhantes ao Pai que nos criou, perseguindo a perfeição.
Autor:
(Baseado no livro:
Momentos de Alegria - cap. 17)
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L

uciana Pereira da Silva
comemorou dia 16 de
agosto aniversário,
natural de Lajinha, Policial
Militar, com importantes
trabalhos realizados em prol
da sociedade nas cidades por
onde trabalhou Ponte Nova, 1994, Manhuaçu - 1995 a 2002. De volta a terra natal
Lajinha em 2002 a trabalho prestando serviços a sociedade Lajinhense e fazendo
entender que a Polícia Militar tem como objetivo a promoção da ordem pública e a
paz social. Com participação efetiva em primeiro de fevereiro de 08, onde estava
de serviço, na tentativa frustrada do Assalto ao Banco do Brasil de Lajinha, tendo
sido de suma importância as primeiras providências policiais tomadas por Luciana
e mais três colegas de trabalho na hora. Sendo essa reconhecida pelo então
Comandante do 11º Batalhão em Manhuaçu a época Coronel Geraldo Henrique
Guimarães da Silva, hoje Comandante da 12ª Região da Policia Militar. Na foto
Luciana esta com o filho Marcos Paulo da Silva Oliveira de 12 anos. Luciana é
filha do Sr. Advenir Ferreira da Silva conhecido como Sr. Batata Vidraceiro de
Lajinha e Sra. Erci José Pereira da Silva conhecida como D. Cici. Luciana é irmã
da Vereadora Neura da Silva Pereira da cidade de Lajinha, pelo partido do PT.
Parabéns Luciana por mais este aniversário!!!

Sr. Oziel Mendes junto com seus filhos Luis e Oziel Júnior
na Praça 5 de Novembro/Manhuaçu

Nilceia e Demerval

Foi realizado dia 08 de Agosto de 2009 o casamento de Nilceia e Demerval no Hotel Fazenda Boa Vista, Estrada Velha de Antônio Pereira Campo Grande-Ouro Preto/MG, com a presença dos familiares do casal, ao centro Da. Rita entre seus netos, bisnetos, filhos e noras.

11° Salão de Negócios e Oportunidades
O 11º Salão de Negócios e Oportunidades é um evento que está perdendo sua finalidade para a qual fora criado e vem ao longo do tempo perdendo parceiros importantes por falta de uma melhor organização, um
evento para ter sucesso deve valorizar os
expositores, muitos reclamam da falta de
apoio da organização, “O expositor é a principal atração do evento, sem eles não haveria evento” disse um dos expositores, que
preferiu não ser identificado. Em conversas com alguns expositores, esses alegaram
que só participam do Salão de Negócios em
consideração à ACIAM, para contribuir e
ajudá-la.
Há também aqueles, assim como o proprietário da Sema, que disse que este ano
dobrou sua área de exposição, apesar de dizer que não vende nada no evento, mas acha
importante expor seus produtos por acreditar que muitas pessoas compram seus produtos depois de verem expostos. Uma crítica de destaque é que os organizadores não
dão importância à divulgação do evento, o
povo de Manhuaçu está cansando das atitudes dos organizadores de eventos da cidade, pelo fato de os organizadores tratarem
Manhuaçu como há 20 anos atrás privilegiando apenas um órgão de imprensa, apesar

de fazermos a nossa parte divulgando e gastando com profissionais para cobrir o evento
não recebemos nada. Nem ao menos um
cafezinho ou um cumprimento, é assim que
os organizadores tratam os órgãos de imprensa de Manhuaçu, espaço para a imprensa só para os compadres e isso é muito ruim
para o município, não é assim que funciona
em outros locais onde os eventos fazem
sucesso.
Em 2007 visitamos a Festa do Chocolate em Ribeirão Pires São Paulo, fomos recepcionados pela Secretária de Turismo e
apresentados aos organizadores, depois de
recebermos um Kit com tudo sobre o evento, áudio, impressos, vídeo e uma saborosa
barra de chocolate fomos levados a sala de
imprensa e foram colocados à nossa disposição: telefone e computadores conectados
à internet. Um evento de grande porte não
pode ter um assessor de imprensa que trabalhe apenas com um órgão e para um órgão de
imprensa e que as informações devam ser
repassadas a todos, em Manhuaçu infelizmente querem continuar com o monopólio
das comunicações. Esse monopólio pode até
ter sido benéfico para Manhuaçu no passado, pois não existiam outros meios de comunicação, mas hoje isso só prejudica o

município. O Jornal das Montanhas ganhou
credibilidade fora de Manhuaçu e até mesmo fora do país, temos vários colaboradores
do mais alto gabarito, escritores, jornalistas,
advogados, poetas, artistas plásticos, professores e doutores em culturas.
Pontuamos em muitas pesquisas do
Google, quando o assunto é Manhuaçu sempre está lá o Jornal das Montanhas Online.
Temos consciência da grande contribuição
que damos para Manhuaçu e região, gostaríamos que as autoridades e empresários do
ramo de publicidade e marketing fizessem
pesquisas sobre os meios de comunicação,
assim poderiam direcionar suas verbas publicitárias com mais justiça e profissionalismos. Recebemos convites de 2 municípios de Minas Gerais e de três do Espírito
Santo para transferirmos a sede do Jornal
das Montanhas. De uma coisa estamos certos vamos continuar fazendo o que sempre
fizemos, jornalismo com responsabilidade
e inteligência. Por irregularidades na conduta de licitação de algumas prefeituras da
região, nós deixamos de participar, vai chegar um momento que alguém fará justiça
acreditamos num Deus supremo e justo.
Novidades: Nesta edição do Salão de
Negócios tivemos alguns expositores que

trouxeram novidades para o povo de Manhuaçu, assim como a triciclos Katuny com seus
inovadores meios de transporte, o Bairro
Cidade Nova que apresentou plantas e maquetes da sua estruturação, o Restaurante
Estância Gourmet que trouxe iguarias nacionais e internacionais, o que chamou muita
atenção das pessoas que foram prestigiar o
Salão de Negócios, o Senac Móvel apresentando cursos de culinária e também um tipo
de salão de beleza comunitário que foi destaque, o que chamou a atenção de muitas pessoas foi a Van da Secretaria de Turismo de
Minas Gerais, que trouxe algumas curiosidades sobre o turismo em Minas Gerais e
principalmente em nossa região, pois apresentamos um grande potencial turístico e
ecológico. Um fato constatado em pesquisa
revela que essa ideia de trazerem ex-bbb’s
para o Salão de Negócios não contribue em
nada para o evento, a organização poderia trazer para o evento escritores que trariam ideias
inteligentes e cultura para as pessoas, o que
em Manhuaçu anda muito escasso. Talvez seja
essa a ideia, não fornecer ideias ao povo, pois
um povo inteligente e formador de opinião é
um povo forte e indagador.
Devair Guimarães

COISAS
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Juizado de Conciliação será
implantado em Manhuaçu
Em reunião ocorrida dia
20 de Agosto, o TJMG
(Tribunal de Justiça de
Minas Gerais) trouxe à
Manhuaçu o projeto de implantação de um Juizado
de Conciliação em Manhuaçu. A mesa foi composta pelo Dr. Valteir, Dr.
Adriana, Dr. Renata e o
Dr. Cristiano, palestrante
da noite. O Juizado de
Conciliação visa favorecer
a resolução consensual dos
conflitos, promovendo
acordos à altura dos interesses das partes de forma gratuita. “A implantação do Juizado de Conciliação nas cidades é de extrema importância, pois ao
invés de levarmos as pessoas para o embate, para
a briga, estamos proporcionando o diálogo entre as
partes. Nós vamos atender
as pessoas perto de suas
casas, essas pessoas terão
um atendimento mais carinhoso, vão poder resolver seus problemas numa
entidade do Tribunal de
Justiça, através de pessoas treinadas capacitadas
para poderem resolver esses problemas sem ser
propriamente no judiciário,
é uma forma mais amena
de se conversar e de se
chegar ao entendimento.”
Disse o palestrante Dr.
Cristiano. Para que haja a
implantação de um Juizado de Conciliação na ci-

dade é preciso o apoio e
aceitação da sociedade.
O voluntário para o Juizado de Conciliação deve
ser uma pessoa que saiba
dialogar e construir uma
proposta através dos interesses das partes. Cabe ao
conciliador ouvir as pessoas envolvidas no conflito,
estimulando o diálogo e
colaborar na escolha da
melhor solução possível
para a composição dos
seus interesses, mediante
acordo. Todo o projeto
tem função jurisdicional, é
preciso uma imposição por
parte do Juiz, o acordo é
feito como um contrato,
onde quando há rompimento de uma das partes
é considerado um crime.
“O diferencial do juizado
diferença é que resolvemos o problema gratuitamente, rapidamente e sem
uma contenda, sem briga.
Nós levamos as pessoas
para dialogarem, e as partes é que vão construir
uma solução para o problema.” Completou Dr.
Cristiano. Nas cidades

onde o sistema do Juizado
de Conciliação fora implantado há dados comprovados de que cerca de 80%
dos casos que são encaminhados ao juizado são
solucionados á partir de
um acordo entre as partes.
“O Juizado de Conciliação
trará a possibilidade de
aproximação da justiça e
do cidadão. É a possibilidade de o cidadão acabar
com o problema antes
mesmo que isso vire processo. É possibilidade de
o cidadão estar em um lugar informal, lidando com
pessoas de sua comunidade e estar ali decidindo a
sua vida, resolvendo suas
questões de forma simples, sem gastar dinheiro
com advogado, sem estar
na presença de um juiz, o
que normalmente torna
mais difícil a relação entre
as partes.
O juizado pode funcionar em qualquer lugar, não
é preciso muito recurso,
temos um exemplo de um
juizado que começou com
uma mesa e dois caixotes,
então o juizado facilita
muito a vida das pessoas.”
Disse o Juiz Valteir José da
Silva.
O Juizado de Conciliação facilita a solução do
problema tanto para as
partes envolvidas quanto
para o sistema judiciário,
pois são enviados ao juizado apenas problemas
onde possa haver conciliação, problemas que antigamente eram encaminhados para o Judiciário so-

brecarregando-o, hoje são
facilmente resolvidos através dó Juizado de Conciliação. O juizado trás á população a possibilidade de
que seu problema seja solucionado antes que vire
processo, fazendo com
que ambas as partes tenham gastos financeiros,
físicos e congestionamento psicológico, o que é
pior.
As pessoas interessadas
em participar do juizado
devem procurar os juízes
da comarca e mostrar seu
interesse em participar
desse projeto voluntariamente. “Com a implantação do Juizado de Conciliação iremos desafogar
um pouco o judiciário e
deixaremos o Juiz, num
modo geral, resolver
aquelas questões que realmente necessitam da
presença de um Juiz formalmente, de um advogado, questões onde serão
decididas coisas mais
complexas, fatos onde
não há conciliação, questões de drogas, questões
criminais que prejudica a
toda a comunidade, o juiz
estará mais disponível
para os fatos realmente
importantes, pois ás vezes
são gastos meses para um
juiz resolver uma questão
envolvendo 1 real por
exemplo, então o Juizado
de conciliação vai servir
para tentar solucionar estas questões.” Salientou
Dr. Valteir
Vitor Hugo Mendes
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No Salão de Negócios
Bairro Cidade Nova chamou atenção
M

anhuaçu tem expe
rimentado uma
grande transformação, a população tem
crescido bastante tanto a
moradia e também a flutuante aquela do dia-a-dia Manhuaçu recebe milhares de
pessoas que vem em busca
dos mais variados serviços
e lazer e a demanda tem sido
um desafio para o Prefeito
Sérgio Breder e para a Câmara Municipal para encontrar meios adequados de deixar a cidade em condições
de servir aos seus munícipes e também essa grande
presença das pessoas de
mais de 30 municípios que
busca em Manhuaçu a solução para todas as suas necessidades, serviço de saúde
onde encontra o Hospital
César Leite com um Pronto
Atendimento um dos mais
bem aparelhado da região, as
maiores lojas do país se fazem presente na cidade, Manhuaçu também está tornando-se um pólo educacional
com várias faculdades, uma
ótima rede de hotéis e restaurantes, mas a cidade é um
desafio enorme para o prefeito Sérgio Breder que recebeu uma cidade que não
foi preparada para o crescimento que hoje acontece, a
cidade está cheia e não tem
por onde se expandir e é por
isso que em boa hora está
em andamento acelerado às
vendas dos últimos lotes no
Bairro Cidade Nova, num local com toda infraestrutura
e foi muito visitado o estande em que a empresa que
cuida do empreendimento
apresentou a maquete da ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO.

BAIRRO CIDADE NOVA APRESENTOU ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE REDES DE ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAIS
Funcionários da empresa estão na fase
final da construção de todo o sistema de
redes de água e de esgoto e captação de
águas pluviais. Adiantados em relação ao
cronograma, os empreendedores do novo
bairro confirmam que todo o local será
entregue urbanizado antes do prazo previsto. Hoje, o Bairro Cidade Nova é citado como referência de empreendimento
em Manhuaçu. Está cumprindo rigorosamente todo o cronograma e vai entregar
tudo pronto para os futuros moradores.
Já foram concluídos 3.500 m² de calçamento em bloquetes em toda a avenida
principal, além de calçada, com meio fio,
jardins e horto florestal plantado. Um
amplo sistema de canalização e bueiros
vão captar toda a água das chuvas.
O bairro já tem definidos os locais de
instalação do reservatório para abastecer
as moradias e da unidade de tratamento
de esgoto que fora apresentado de quinta
a domingo no estande do Bairro Cidade
Nova. O empresário Márcio Carvalhais
explica que após a conclusão da infra estrutura de saneamento, a empresa seguirá
com o calçamento das ruas. A RMW Empreendimentos está fabricando os bloque-

tes no canteiro de obras do bairro. A última etapa será a implantação da iluminação
pública. Construído com ruas largas, o bairro Cidade Nova tem a maior avenida de
acesso de Manhuaçu.
Desde que começaram a implantação,
avisaram que trariam um novo conceito em
qualidade de vida. Hoje, tudo isso é realidade. Área verde ampla, jardins, calçadas,
sistema de abastecimento e de tratamento
de esgoto, áreas de lazer e praças. O Bairro Cidade Nova é um lugar para morar com
qualidade de vida e com toda a segurança
que uma família tanto deseja. Outra vantagem é a excelente localização, além dos
serviços diversos e até supermercado, o
bairro conta com a facilidade oferecida
pelo acesso direto à BR-262. De lá é possível chegar a qualquer parte da cidade rapidamente. O bairro Cidade Nova foi totalmente aprovado dentro das exigências
da Prefeitura de Manhuaçu. Desde o lançamento, a RMW Empreendimentos cumpre rigorosamente o cronograma de obras
e vai entregar o local urbanizado para os
futuros moradores. Modernidade e qualidade de vida, você encontra no Bairro Cidade Nova.

Antes de apresentar ao
público a área foi cuidadosamente preparada e bem cuidada, mais de mil mudas de
árvores de espécies nativas
da Mata Atlântica foram
plantadas em seu Horto Florestal, o Bairro Cidade Nova
mostrou mais um compromisso assumido.
Durante os dias de 06 a
09 de Agosto, no 11º Salão
de Negócios e Oportunidades, a comunidade de Manhuaçu e região conheceram
a futura Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. É mais
uma demonstração da seriedade da RMW Empreendimentos. Vai ser o primeiro
bairro a ter seu esgoto totalmente tratado. Lançado no
ano passado, no Salão de
Negócios e Oportunidades, o
sucesso do empreendimento foi comemorado este ano
com um estande repleto de
novidades. “Foi apresentado
oficialmente como será a

Estação de Tratamento de
Esgoto do bairro. A maquete
mostra a surpresa que nossos
clientes e toda a comunidade demonstrou ao ver a maquete e saber mais sobre o
que estamos preparando para
o bairro.”, afirma Márcio
Carvalhais, diretor comercial da RMW Empreendimentos.
Márcio também explica
que o Bairro Cidade Nova
terá outras novidades para
oferecer oportunidade única
para quem quer investir em
qualidade de vida.
“Apresentamos uma
nova oportunidade de bons
negócios para a comunidade. É só visitarem o local
para quem não teve oportunidade de visitar nosso estande para conhecer”. Feliz
com a venda de todas as unidades do lançamento inicial, Carvalhais comemora a
boa receptividade do povo
de Manhuaçu.
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Piada de corno
Com menos de um mês de casada, a filha única chega na casa da mãe, toda roxa:
-Oh! Mamãe, o Zecão me bateu!
- O Zecão? Eu pensei que ele estivesse viajando!
-Eu também, mamãe! Eu também!
Qual o cúmulo da força???
R: Dobrar a esquina.
Um cara comeu um quilo de alho e depois escovou
os dentes. Qual é o nome do filme ?
R: MUDANÇA DE HÁLITO

Viajem à Jerusalém
Em uma viagem à Jerusalém a sogra de João visitando o local onde Cristo foi enterrado e ressuscitou se
emocionou demais, passou mal e rapidamente faleceu.
João perguntou quanto custava o enterro em Jerusalém, e lhe disseram que seria mil reais.
Perguntou quanto custava mandar o corpo para o Brasil e
soube que, com transporte aéreo e tudo, ficaria por vinte mil
reais. João decidiu então mandar o corpo para o Brasil. Os
judeus e a esposa ficaram surpresos demais. - Por que mandar para o Brasil, se é 20 vezes mais caro? João respondeu:
- Tenho muito receio.Aqui em Jerusalém vocês já tiveram o
caso de alguém que morreu e ressuscitou. Prefiro não arriscar.

Joãozinho solidário
Irritado com seus alunos, o professor lançou um desafio.
- Aquele que se julgar burro, faça o favor de ficar de
pé. Todo mundo continuou sentado. Alguns minutos
depois, Joãozinho se levanta.
- Quer dizer que você se julga burro?
Perguntou o professor, indignado.
- Bem, para dizer a verdade, não! Mas fiquei com
pena de ver o senhor aí, em pé, sozinho!!!

Adivinha
-Se alguém nasceu na Rússia, cresceu na África,
mudou-se para a América e morreu no Japão, o que é?
R: Um defunto.

O Bêbado e seu tesouro
O bêbado estava descendo cambaleante uma grande
ladeira agarrando firmemente uma garrafa de cachaça,
quando, de repente, tropeça e sai rolando ladeira abaixo.
Ao chegar ao final da ladeira ele levanta meio preocupado
se apalpando quando descobre que sua camisa está molhada.
- Espero que seja sangue

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

“Não sei tomara”
Ex-presidente FHC, sobre se a candidatura de Marina Silva em 2010 beneficia o PSDB
Houve o encontro
Nem mesmo os mais crentes governistas duvidam do encontro Dilma-Lina. Houve, sim, mas não produziu qualquer
consequência prática.
Sem apressar
Senadores governistas como Romero Jucá e Renan Calheiros só não crêem que Dilma tenha mandado “apressar”
as ações contra Sarney.
Fator Tião
Como já revelamos, para Dilma e o PT algo devastador
contra Sarney ajudaria a candidatura de Tião Viana (AC) a
presidente do Senado.
Quase sobrando
Representante do PV no governo, o ministro Juca Ferreira (Cultura) teme perder o cargo após a chegada de Marina Silva ao partido.
‘Cortina de fumaça’ encobre erros da Petrobras
As sucessivas investidas do governo contra grandes empresas privadas têm sido vistas por muitos como “cortina
de fumaça” para encobrir as denúncias que recaem sobre a
Petrobras e atrapalhar a mira dos críticos. Afinal, as empresas privadas, ao contrário da estatal, são elogiadas no
mercado por conta das medidas adotadas para enfrentar a
crise econômica global. E não dão cambalhotas contábeis.
Maioria sólida
Renan diz que até torcia para que a oposição recorra ao
plenário do Senado. Lá, ele acha que a absolvição de Sarney
seria acachapante.
Em nome do pai
O ex-bispo presidente do “Papairaguai”, Fernando Lugo,
amarga brutal queda de popularidade: só 50% da população
ainda confia nele.
Mostrando os dentes
A Presidência da República pode sorrir à vontade: vai gastar R$ 83,1 mil em material odontológico, “porque o atendimento aumentou 60%”.
Mudança de planos
A candidatura de Marina Silva bagunçou a vida dos irmãos
Viana, imperadores do Acre. O senador Tião pode desistir
de concorrer ao governo em favor de Jorge, que tem maior
densidade eleitoral.

Brasil na lanterna. De novo
Abençoado por Deus e bonito por natureza, o Brasil aparece em 42º. Lugar no ranking do turismo internacional elaborado pela Organização Mundial de Turismo. Da fatia de
922 milhões de viajantes pelo mundo no ano passado, só 5
milhões (0,55%) procuraram as riquezas naturais pátrias.
Falastrão e caloteiro
Até agora o governo de Hugo Chávez não mandou um
centavo para integralizar a participação venezuelana (US$
475 milhões) na Refinaria Abreu de Lima, na parceria com
a Petrobras em Pernambuco.
Sob controle
Em decisão inédita, a Justiça Federal gaúcha reconheceu
negligência do poder no controle da hepatite C. A medida
pode beneficiar milhares de portadores da doença afetados
pela falta de testes preventivos.
No retrovisor
O governo esconde o que é ruim: comemora a criação de
138 mil postos de trabalho em julho, mas faz de conta que
não repara o resultado de julho do ano passado, 32% superior ao registrado agora.
Cidadão, go home
O Senado restringiu o acesso pela chapelaria (entrada
principal) aos portadores de credenciais, como os jornalistas. Já o cidadão, que sustenta aquilo tudo, para entrar no
Senado é obrigado a enfrentar uma fila enorme literalmente na porta dos fundos, na entrada da biblioteca.
Padre pedófilo
Secretário do governo da Bahia na gestão Paulo Souto, o
padre Clodoveo Piazza é acusado pelo Ministério Público
do Estado por prática de pedofilia por um ex- interno da
ONG Auxílio Fraterno. O padre foi inclusive signatário do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jovem juiz
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Cesar Asfor Rocha, estará no Rio de Janeiro, nesta segunda, para o
lançamento do livro “Cartas a um Jovem Juiz”, de sua autoria. O evento será às 17h, na sede do TJ-RJ.

PODER SEM PUDOR

A volta de Nicéia

Senado: CI segue com debates
Os senadores da Comissão de Infraestrutura realizam audiência pública com o tema “Energia: recursos energéticos
e desafios estratégicos”. O encontro é o terceiro painel da
“Agenda 2009-2015: Desafios estratégicos setoriais”, série
de encontros que buscam discutir os gargalos para o desenvolvimento sustentável do país. A agenda foi proposta pelo
presidente da CI, senador Fernando Collor (PTB-AL), e elaborado com o auxílio dos senadores Delcídio Amaral (PTMS), Flexa Ribeiro (PSDB-PA) e Gim Argello (PTB-DF).
Foco errado
Enquanto o governo federal mira nas empresas privadas,
o Tribunal de Contas da União não pára de achar irregularidades na estatal Valec, (ir)responsável pela construção da
Ferrovia Norte-Sul e um exemplo de desvios de recursos
públicos que impedem o investimento privado.

Nicéia Camargo, ex-primeira-dama de São Paulo, reiterou
na CPI do Banestado a disposição de encarar o falecido senador ACM. Destacou para defendê-lo, o deputado José Rocha
(ex-PFL-BA) se referiu a ACM (aquele da violação do painel
do Senado e do grampo telefônico na Bahia) como “homem
de comportamento ético”, Nicéia perdeu a paciência:
- O senhor mora na Terra?
- Sua pergunta é cínica – devolveu o deputado.
- Cínico é o senhor!
O barraco foi interrompido pelo presidente da CPI, Antero Paes de Barros.
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São João do Manhuaçu inaugurou
obras na área da saúde

Farmácia de Minas, a primeira da região

N

o dia 13 deste
mês de Agosto,
ao contrário de
muitos gestores de várias das cidades de
nosso país o Prefeito
de São João do Manhuaçu João Carolino demonstrou que o que importa para uma boa gestão e uma boa política
não é a rivalidade, mas
sim o trabalho em equipe, ao inaugurar oficialmente três obras que
vêem desde a gestão
anterior, quando nor-

malmente a maioria dos
políticos deixam as
obras de seus rivais de
lado devido à politicagem. “O que importa
não são paredes erguidas e placas inauguradas, mas sim o atendimento ao povo” disse
João Carolino. Em uma
tarde fria, como é de
costume em São João, o
povo sentiu o calor da
vitória ao adquirir para
a cidade um novo PSF,
a Farmácia de Minas e
o Posto de Saúde Ama-

Profissionais da saúde de São João do Manhuaçu

do dos Santos. Não podia passar em branco o
sentimento de pêsames
ao falecido ex-presidente da Câmara Municipal
de São João do Manhuaçu na gestão atual Américo Gonçalves Courradesqui, foi um momento
muito emocionante, pois
Américo sempre foi um
homem que lutou pela
melhora da saúde não só
na cidade, mas em toda
região.
“Para nossa administração é um privilé-

gio estarmos inaugurando essas obras hoje,
pois recebemos essas
obras inacabadas, foi
uma iniciativa da gestão anterior e nós tivemos a sabedoria de negociar com as empreiteiras, que nesses sete
meses trabalharam intensamente, e agora
concluímos essas três
obras, que são a Unidade Básica de Saúde no
Monte Sinai, a Farmácia de Minas e o nosso
Posto de Saúde Amado

Dra. Cláudia Petrucci
da Silva
PSICÓLOGA - PSICOPEDAGOGA
Israel Pinheiro, 2801 - Sl.: 316 - Centro - Edifício Fortaleza - Governador Valadares - MG
Fone: (33) 3271-2651

dos Santos, e estão aí
as obras entregues com
os devidos equipamentos, quero agradecer à
administração anterior
e também a todos os
meus companheiros
que estão trabalhando
comigo agora. Temos aí
materiais de última linha, com mais 80 mil
reais, recurso conquistado por nossa gestão
para adquirir um sistema de saúde funcional
para cuidarmos do nosso povo. A nossa prio-

ridade hoje é o atendimento ao povo, pessoa
por pessoa, nenhuma
será deixada para trás,
não só na saúde mas
queremos que os povo
de São João tenha acesso à educação, cultura
e muito mais. Não basta erguermos paredes e
nem inaugurarmos placas, mas precisamos
cuidar de pessoas.” Salientou o prefeito João
Carolino.
Vitor Hugo Mendes
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A cultura ontem
Graças à internet e ao trabalho abnegado
de pesquisadores que estão lançando livros
sobre a história do município, como o recém-lançado livro “Manhuaçu, Rio de Município”, de José Olinto Xavier da Gama,
dados sobre a cultura de Manhuaçu no século passado praticamente desconhecidos pela
totalidade da população estão sendo revelados.
O projeto Prata da Casa, iniciado pela saudosa professora Ilza Campos Sad e tendo
prosseguimento na atual administração da
Casa de Cultura, está mostrando o quanto foi
produtivo o movimento cultural em Manhuaçu, a partir de 1880.
O município de Manhuaçu sempre manteve tradição em duas áreas importantes do
meio social: imprensa e educação.
No âmbito da imprensa, o primeiro jornal
que circulou na cidade data de 1890. Essa
ênfase cultural foi o combustível que alimentou a produção de folhas impressas ao longo
da história do município. “O Manhuassu”
foi o primeiro jornal a circular na cidade.
Fundado em 1890 por Raymundo Alves de
Souza, Francisco Moreira e Evaristo Cardoso de Pina, circulou até o ano de 1906.
Em 1909, Benjamin Badaró e Dr. João
César Leite fundaram “O Independente”, jornal de linha política nitidamente a favor do
Partido Republicano Mineiro e de existência efêmera. Daí para cá, existiram em Manhuaçu os seguintes jornais, uns com mais e
outros com menos tempo de duração, mas
todos tiveram o seu momento de importância e contribuíram para o registro e a preservação da memória cultural de Manhuaçu;
1890 - “O Manhuaçu” – Diretores: Raymundo Alves de Souza-Francisco Moreira e
Evaristo Cardoso de Pina;
1894 - “A Lavoura” - Diretor: Evaristo
Cardoso de Pina;
1909 - “O Independente” – Diretores: Dr.
João César Leite e Benjamin Badaró;
1910 - “ O REBATE” – Diretores: Marques Vilela e Valentim Vilela;
1917 - “O Democrata” – Diretor: Jacinto
de Paula Andrade;
1918 - “A Notícia” – Diretor: J. Batista
de Oliveira;
1918 - “O São Lourenço” – Diretor:
Monsenhor Gonzalez;
1925 - “A Ordem” – Diretor: Dermeval
M. Carvalho;
1933 - “A União” – Diretor: Sylas Agripino Heringer;
1935 - “Manhuaçu Jornal” – Dr. Leôncio
Gomes e Dr. Francisco Ferrer Dias;
1936 - “O Povo” – Diretor: Dr. Francisco Ferrer Dias;
1937 - “Manhuaçu Jornal” (Nova Fase) –

Diretores: Felipe Dias e Geraldo Veras;
1942 - “Estado Novo” – Diretor: Padre
Arthur Nunes;
1943 - “A Vitória” – Diretores: Hiran de
Carvalho e Erasmo Mendonça;
1951 - “A Tribuna” – Diretores: Dr.
Ibrahim Abi-Ackel e Raymundo Lopes;
1954 - “Evolução” - Diretor: Altamir
Moreira Garcia;
1957 - “Goal” – Diretores: Heber Pinheiro e Reuber Povoa;
1959 - “A Notícia” – Dirs: Dr. Amílcar
Silva e José Cicarini Sobrinho;
1958 - “O Esputinique” – Diretores: Heber Pinheiro e Hênio Pereira;
1960 - “A Tribuna” (Nova Fase) – Diretor: Fernando Carneiro da Mota;
1968 - “ Manhuaçu Jornal” (Nova Fase)
– Diretor: Eros de Carvalho;
1966 - “Roteiro Semanal” - Diretor: Dr.
José Fernandes Rodrigues;
1967 - “Realeza em Jornal” - Diretor –
Sebastião Fernandes;
1972 - “Tribuna do Leste” – Diretor:
Padre Júlio Pessoa Franco;
1978 - “Manhuaçu Jornal” (Nova Fase)
- Diretor: Wagner Orlandi dos Santos;
1979 - Revista “Dinâmica dos Fatos” –
Diretora: Dra. Maria Helena de Melo Prates;
1983 - “A Vitória” (Nova Fase) - Diretora: Cibele de Souza;
1988 - “Gazeta de Minas/Gazeta do
Caparaó” – Diretor: Luiz Carlos Ferreira;
1990 - “Gazeta Regional” – Diretor: Dr.
Roberto Gomes;
1999 - “O Catuaí” - Diretora: Maria
Aparecida Bifano Magalhães;
2003 - “Jornal das Montanhas” Diretor
e jornalista responsável Devair Guimarães
de Oliveira
2006 - Revista “Mais” - Diretor: Moreira Lopes
2007“Diário de Manhuaçu” – Diretor: Veronici Maria da Silva L. Mattos
2008 - Em Julho, entra no ar o primeiro
jornal Online de Manhuaçu com notícias atualizadas diariamente – Jornal das Montanhas
www.jornaldasmontanhas.com.br
Há ainda em Manhuaçu os sites: Portal
Caparaó www.portalcaparao.com.br,
Manhuaçu.com www.manhuacu.com, Manhuagito www.manhuagito.com.br e o Mão
Amiga www.programamaoamiga.com.br
Atualmente circulam em Manhuaçu os seguintes órgãos regulares: O Diário de Manhuaçu, o semanário Tribuna do Leste, o quinzenário Jornal das Montanhas e a revista mensal
Mais. As emissoras de rádio Radio AM 710
Manhuaçu, Radio Nova FM 88,3, Rádio Fonte
de Vida FM 106,5 Rádio Pescadores FM
104,9 Comunitária, emissora de TV Catuaí.
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Reunião entre a Secretaria de
Agricultura e a Ruralminas
Ocorreu, dia 20 de agosto, na Secretaria de Obras,
às 9:00 horas uma reunião
programada pela Secretaria de Agricultura, através
de seu Secretário Dr. Vinicius Resende, com a RURALMINAS, para discutir a confecção de Caixas
de contenção de águas
pluviais, nas margens das
estradas vicinais do município.
Além do Secretário de
Agricultura estavam presentes à reunião o Vice-prefeito Sr. Adejair de Barros,
o Gerente Regional da Ruralminas, Dr. Joaquim Arildo Borges, os técnicos da
EMATER/MG Paulo César, Maria do Carmo, Shirley e José Antonio; o técnico do IEF Kildare, João
Lopes e Tayron da Secretaria Municipal de Agricultura Indústria e Comércio.
Na abertura da reunião
o Dr. Vinicius agradeceu a
presença de todos e manifestou a sua expectativa
quanto ao projeto dizendo
que sabe que o processo é
de médio prazo. O Viceprefeito Adejair de Barros

Participantes da Reunião

falou da disposição da Administração em apoiar esta
iniciativa. Por motivos de
compromissos anteriormente assumidos o Sr.
Adejair de Barros precisou
ausentar-se da reunião.
O Dr. Joaquim fez a sua
explanação mostrando a
sua experiência no assunto e os caminhos a serem
percorridos para alcançar
os objetivos pretendidos.
Os técnicos presentes
manifestaram sobre o assunto, colocando os seus
conhecimentos sobre as
Caixas de contenção das

águas pluviais e os benefícios das mesmas nos aspectos de infiltração das
águas, aumentando a disponibilidade no lençol freático e a diminuição das
cheias do rio Manhuaçu,
além de permitir a conservação das estradas rurais
do município.
Ao final o Secretário da
Agricultura Dr. Vinicius de
Resende mais uma vez
agradeceu a presença de
todos, ficando satisfeito
com o avanço da ideia e a
certeza de que a pedra fundamental foi lançada.

Maçons são homenageados na
Câmara municipal de Manhuaçu
Em reunião ordinária da
Câmara Municipal de Manhuaçu, ocorrida, 20 de
Agosto de 2009, um ponto de destaque da reunião
foi a homenagem feita pela
Câmara à Loja Maçônica
de Manhuaçu, devido a ser
esta data o Dia Nacional
do Maçom.
Em pronunciamento o
vereador Renato César
Von Randow, membro da
Loja Maçônica de Manhuaçu, falou sobre a história da organização maçônica em Manhuaçu e
também sobre as grandes

Representantes das Lojas Maçônicas de Manhuaçu

personalidades municipais
que foram membros da
Loja Maçônica. Foi entregue às mãos do presidente
da Câmara Municipal de

Manhuaçu, Toninho
Gama, uma cópia da ata
da 1º reunião da Loja Maçônica presidida em Manhuaçu.
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DIZEM POR AÍ...

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

GRAND BALLET
O curso de Ballet que está sendo realizado nas dependências da Casa de Cultura Ilza Campos Sad está se
firmando como uma das grandes realizações no campo
da cultura local.
Várias alunas de 3 a 16 anos estão nas aulas que
acontecem de terça a sexta-feira todas as semanas, sem
interrupção. Interessados deverão procurar a professora Janaina Barbosa Lacerda nos horários das 9 às 10,
das 10 às 11 e das 17:30 às 18:30 horas. Informações
pelo telefone 8442-7150 ou na secretaria da Casa de
Cultura.
Dizem que a ex-prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, está a todo vapor nas conversas e promete alçar
vôo até a Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
A partir de setembro, dois mil professores do ensino
fundamental em Minas Gerais começam a participar de
um curso à distância para capacitação em Educação
para o Trânsito. Porém, muitos dizem que espera do
governo uma melhoria no salário que está baixo.

SALÃO DE NEGÓCIOS EM MANHUAÇU
Em visita ao Salão de Negócios da cidade de Manhuaçu, um representante do Diário do Rio Doce da
cidade de Governador Valadares, reclamou e com razão da falta de atendimento mínimo ao pessoal da Comunicação, percebe-se que Manhuaçu só atende e tem
espaço somente para uma mídia local, em si tratando
de negócios isso é pensar muito pequeno visto o porte
da cidade de Manhuaçu.
Desejando que no próximo ano possa ter mais divulgação e espaço para novos parceiros. Faltou no mínimo
percepção e mente aberta para os organizadores.
ELEIÇÕES 2010
Para o ano de 2010, muitos já formam aliança para
as próximas eleições. Entre as fortes em nossa região
está Sérgio Breder, onde já se cogita a hipótese de Breder para Deputado Estadual e Mauro Bomfim Federal.
Manhuaçu sendo uma cidade Pólo, Paulo Abiakel também quer espaço no eleitorado da região.

BRASIL, UM PAÍS SEM CULTURA?
BOMBA! BOMBA!
O Brasil, sempre visto como um país de diversidade
cultural, de muita música, ritmo e carnaval, não tem
uma boa oferta de cultura. A conclusão é de pesquisa
do Ministério da Cultura.
O estudo mostra que a cultura está presente no orçamento das famílias brasileiras e tem a mesma importância entre ricos e pobres.
Publicado dois livros Economia e Política Cultural e
Política Cultural no Brasil, o estudo analisa a cultura
brasileira no desenvolvimento do país e constata que
“todas as famílias brasileiras valorizam a cultura e fazem dela uma atividade no tempo livre”.
Apenas 14% dos brasileiros vão ao cinema 60%
nunca foram ao cinema. Setenta por cento da população nunca visitou um museu. “A falta de oferta se dá
em todos os setores, são poucos os livros consumidos.
A tiragem média é de 3 mil exemplares.
FALTA ELISA FALAR!
A administração da cidade de Governador Valadares, com a liberação das Obras do PAC muitas obras
apareceram, com isso buracos também. Porém, a administração local, não pensou na necessidade de divulgar para a população que as obras estão em ritmo acelerado, passando para quem não sabe.
Assim boa parte da população fica criticando dizendo que os inúmeros buracos na cidade é falta de
uma boa administração, pensando assim: a prefeitura
de Valadares só sabe deixar as ruas da cidade esburacadas, sem nenhum objetivo, sendo que na verdade as
obras que estão fazendo é criação de rede de esgoto. É
falta da área de comunicação e quem perde é a administração.

Em uma escola estadual na cidade de Manhuaçu, só
a reforma, dizem por ai...”REFORMA” de um banheiro que tem cerca de 10m2 ficou aproximadamente 12
mil reais. Indignados muitos disseram que com o dinheiro gasto na reforma poderia se construir uma casa
popular.
BRIGA DE GIGANTES
Segura essa, muitas pessoas estão pensando sobre a
briga da Globo e Record. Na verdade ali nenhum pode
falar mal um do outro.
O problema é que isso está tomando conta e espaço no horário nobre da TV brasileira. A opinião pública é ficar vendo o circo pegar fogo e o que sentimos é
que ainda bem que a imprensa no Brasil tem duas vozes ou duas opiniões de destaque. Antes isso não acontecia, por exemplo, quem a Globo indicava para Presidente certamente seria. O bom é que isso tem acontecido em algumas cidades pequenas do interior de Minas, é sempre bom ter uma segunda opinião, não
acham?
OPOSIÇÃO CALADA
Quem entendeu a situação de silêncio da oposição
no Senado Brasileiro? Tudo isso para ficarem calados
no final da partida? Até mesmo Mercadante líder do
governo silenciou-se. Nós brasileiros ficamos a ver navios, melhor mesmo estamos vendo uma oposição que
joga fogo e depois apaga, por ter rabo preso e um político que se mostra ter princípios e se cala por outros
princípios.

Acidentes de
Trabalho na Agricultura
As estatísticas disponíveis relativas aos
acidentes sofridos pelos trabalhadores, em
seus locais de trabalho,
embora revelem um
quadro dramático, estão longe de espelharem toda a verdade.
Nossa premissa parte
de uma informação da
Secretaria de Previdência Social, segundo
a qual são registrados
378,4 mil acidentes
por ano, dos quais 29,1
mil ocorrem na agricultura.
A agricultura é, sabidamente, o setor de menor índice de cobertura
previdenciária, pois,
cerca de 89,82% dos
trabalhadores desse setor não têm carteira assinada, portanto, ficam
à margem da já minguada seguridade social.
Dadas as suas peculiaridades, incluído aí
o baixo nível de organização dos trabalhadores rurais, pode-se
concluir que um número expressivo de acidentes de trabalho não
são informados, portanto, deixam de engrossar os alarmantes
dados sobre esta chaga da vida dos traba-

lhadores, denunciando
a crueldade do sistema
capitalista.
Outro setor em que a
luta pela sobrevivência leva os trabalhadores a um convívio diário com o perigo é o da
construção civil. Também aí, onde é baixo o
nível de politização,
vale dizer, organização
dos trabalhadores, temos um índice baixíssimo de Registro em
Carteira, pois, cerca
de 72,52% dos trabalhadores não são registrados e onde 26,2 mil
acidentes por ano são
notificados.
Como se pode observar, a conscientização e
organização dos trabalhadores são imprescindíveis para sua sobrevivência e para uma existência digna só com a
completa libertação,
fruto de sua própria rebeldia e luta. A segurança no trabalho é algo indispensável para que
haja um bom andamento do serviço, não só facilita o trabalho mas
também protege o trabalhador contra casuais
acidentes, violando assim a sua integridade ou
até mesmo a sua vida.
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Obrigado ou Obrigada?

MANHUAÇU CELEBRA 150 ANOS DA
IGREJA PRESBITERIANA NO BRASIL
Em todo o Brasil a Igreja Presbiteriana está celebrando o seu Sesquicentenário. São várias programações festivas envolvendo
igrejas e os seus vários concílios.
O dia oficial do aniversário é 12 de agosto, data
esta que coincide com a
chegada do fundador da
Igreja – ASHBEL GREEN
SIMONTON (1833-1867),
na cidade do Rio de Janeiro
– RJ, vindo dos Estados
Unidos da América.
Em apenas 08 anos de
trabalho aqui no Brasil, ou
seja, dos 26 anos aos 34
anos de idade este moço
deixou marcas inapagáveis:
organização da primeira
Igreja, Presbitério, Seminário, Escola e criação do primeiro Jornal.
A Igreja Presbiteriana do
Brasil (IPB) tem a Bíblia
Sagrada como a sua única
regra de fé e prática, é herdeira da Reforma Religiosa
do Século XVI, anuncia a
salvação somente pela graça de Jesus. É uma comunidade de igrejas federadas
pelo Brasil que prega a Palavra, educa e cura feridas.
Possui atualmente 4.212
igrejas organizadas, 4.053
Congregações, cerca de
800mil membros, 65 Sínodos, 278 Presbitérios, 6.247
Pastores, 20.706 Presbíte-

Bastante, como muito, pode funcionar seja como
advérbio, sendo então invariável, seja como adjetivo, devendo então concordar com o substantivo a
que se refere. Quando houver dúvida em relação a
bastante antes de palavra no plural, pode-se colocar muito no lugar. Se muito for para o plural, o
mesmo deverá ocorrer com bastante: Tenho bastantes (muitos) problemas. Elas estão bastante (muito) cansadas.
Houveram problemas ou Houve problemas?

Rev. Anderson Sathler, Rev. Alberto Henrique Staufer Sperber, Rev. Salviano Martins
Marques, Presidente da Câmara Toninho Gama e o Vereador Fernando Lacerda

ros, 26.759 Diáconos,
2.247 Missionários e 1.618
Evangelistas.
A Igreja Presbiteriana já
completou na cidade de
Manhuaçu 104 anos de presença abençoadora, sendo
a primeira Igreja Evangélica a se estabelecer no Município.
No dia 12 de agosto de
2009, na praça central, às
9horas da manhã, as três
Igrejas da cidade, com representantes de igrejas vizinhas, autoridades e visitantes, realizaram programação
religiosa-cívica-cultural,
agradecendo a Deus 150
anos de vitórias. Cerca de
mil pessoas participaram. A
presença da Banda de Música do 11º BPM enriqueceu o evento. Um jovem caracterizado de SIMONTON
foi entrevistado, contando

sua emocionante e inspirativa história de vida.
Na realidade Simonton
deixou exemplo de excelente
formação intelectual, caráter íntegro, líder prudente e
equilibrado, metódico, operoso, perseverante, idealista e desprendido.
A Câmara de Vereadores de Manhuaçu conferiu
às três igrejas da cidade Diplomas de Honra ao Mérito. Várias Escolas se representaram através de
alunos, professores, funcionários e Diretores. Todos
louvaram com alegria a
Deus e ouviram sobre a
história, convicções, governo e dados atuais da
Igreja Presbiteriana. Ao final do evento, acompanhados pela Banda de Música, todos cantaram “Parabéns para IPB” e uma

queima de fogos alegrou os
corações e a cidade.
As Igrejas agradecem
aos que apoiaram o evento
e todas as manifestações de
carinho recebidas neste aniversário de 150 anos. Vale
a pena lembrar que outras
programações ainda acontecerão alusivas a esta data
tão importante.
Manhuaçu, agosto de
2009.
Rev. Anderson
Sathler - Pastor da
Igreja Presb. de Manhuaçu
Rev. Salviano Martins Marques – Pastor
da Segunda IP Manhuaçu
Rev. Alberto Henrique Staufer Sperber –
Pastor da Terceira IP
Manhuaçu.

Vértice, ensino superior em Matipó
A Faculdade Vértice
iniciou em Agosto de 2009,
o curso de Medicina veterinária em Matipó com a
coordenação do Dr. Gilberto Valente Machado com
vasta experiência profissional em Medicina Veterinária.
A Faculdade conta
também com um corpo
docente capacitado, instalação e laboratórios bem
equipados promovendo
condições de estudo agradáveis para uma aprendizagem eficiente.
Apesar de ser uma instituição nova é considerada a melhor faculdade da

Tenho bastante problemas ou Tenho bastantes problemas?

Fotos Fernando Muniz

O verbo haver, no sentido de “existir”, é impessoal, ou seja, não tem sujeito e deve aparecer sempre na terceira pessoa do singular. Portanto, a forma correta é Houve problemas, sendo problemas o
complemento (objeto) do verbo, não seu sujeito. A
flexão indevida de haver é muito freqüente no Brasil, mas nunca ocorre quando o verbo se encontra
no presente, só em outros tempos.
Com efeito, ninguém diria Hão dificuldades, mas
dizem, equivocadamente, Haviam ou Haverão dificuldades. Atenção: se se tratar de locução verbal, o
verbo auxiliar será afetado pela mesma impessoalidade, ou seja, deverá sempre ser flexionado no singular: Deve haver mais candidatos, Poderá haver
outras exigências.
Namorar com alguém ou Namorar alguém?
Na tradição da língua, o verbo namorar é transitivo direto, ou seja, seu complemento não deve acompanhar-se de preposição. Assim, os chamados “puristas” condenam a construção namorar com ela,
pois o “correto” seria namorá-la. Ocorre, porém,
que namorar com é o mais usual no Brasil, aparecendo mesmo em escritores recentes.
Portanto, quem quiser falar conforme a línguapadrão tradicional dirá namorá-lo(a); quem não quiser fugir dos hábitos coloquiais brasileiros dirá namorar com ele (ela).
Obrigado ou Obrigada?
Obrigado(a) é a forma reduzida de Estou
obrigado(a) a você, ou seja, devo obrigação a você.
Portanto, o adjetivo (particípio do verbo obrigar)
deve concordar em gênero e número com o sujeito,
de que é predicativo. Assim, uma mulher dirá Obrigada. Se se tratar de vários homens ou homens e
mulheres, impõe-se o plural Obrigados; se forem
apenas mulheres, Obrigadas.
Se você o ver ou Se você o vir?

região.
O Diretor Geral Dr.
Lúcio Sleutjes é o principal responsável pelo crescimento e autorização dos
cursos da faculdade que já

conta com uma grande
quantidade de cursos aprovados com Excelência.
Em Dezembro será realizado um novo processo
seletivo para que mais pes-

soas possam cursar na faculdade caso queiram.
Para mais informações visite o site:
www.faculdadevertice.com.br

O futuro do subjuntivo (se eu comprar, quando
ele for) forma-se a partir do pretérito perfeito do
indicativo. Encontra-se o radical do perfeito retirando-se a terminação –ste da segunda pessoa do
singular. No caso do verbo ser, o perfeito é fui, foste. Daí o futuro do subjuntivo (quando/se eu) fo-r,
(tu) fo-res, (ele) fo-r, (nós) fo-rmos, (vós) fo-rdes,
(eles) fo-rem.
No caso de ver, o perfeito é vi, vi-ste. Daí o futuro do subjuntivo vi-r, vi-res, vi-r, vi-rmos, vi-rdes,
vi-rem. Quanto ao verbo vir, cujo perfeito é vim,
vie-ste, o futuro do subjuntivo é vier, vieres... Assim, o correto é se você o vir; quando eu vier; quando
ele disser; se eles estiverem.
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acesse: www.jornaldasmontanhas.com.br

2ª quinzena de agosto de 2009

JÁ ESTAMOS FUNCIONANDO EM NOSSA SEDE À RUA RANDOLFO BAIÃO, 45. CENTRO.
REFERÊNCIA: SUBIDA PARA O “EM VIDA”. VISITE-NOS!!!!

ACESSE: jornaldasmontanhas.com.br
o seu jornal diário na internet - notícias em tempo real!

