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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Prefeita Cici
lança obras da
creche de
Sacramento

Distribuição gratuita

PÁG. 05
Momento em que a prefeita Cici Magalhães assina a ordem de serviço para início das obras

Motoristas do transporte escolar municipal em treinamento
Magno Malta 'se candidata' a
vice de Bolsonaro na disputa
à Presidência da República
PÁG. 07

PÁG. 07

OAB Manhuaçu cobra
reativação das cadeias de
Mutum, Lajinha e Ipanema

PÁG. 07
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EDITORIAL

Corrupção no
governo é inaceitável

CHARGE

E

u discordo do emprego das Forças Armadas em
policiamentos ostensivos, há bastante tempo os governos vem tomando estas atitudes e isso desgastas
as nossas tropas, que são instituições muito bem avaliadas
pelos brasileiros.
O Governo Federal, os governos estaduais que encontrem
outra maneira, pois sabemos que estes problemas demanda
de mais recursos, boa gestão e responsabilidade.
Veja o caso do Rio de Janeiro, os governos roubaram
tanto que o estado está quebrado e ingovernável, não tem
recursos para pagar os funcionáFale com a redação
rios
e para manter o mínimo do
contato@jm1.com.br
atendimento
na saúde jogando
(33)3331-8409
uma carga pesada nas costas do
povo do Rio de Janeiro levando um
grande sofrimento, principalmente os mais necessitados.
Achar que as Forças Armadas vão resolver o problema,
estão enganados.
Na realidade o Brasil necessita de um choque de gestão,
acabando com a corrupção nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e diminuir bastante a corrupção em
outros setores, já que é impossível acabar por completo,
mas nos governos é inaceitável.
Falta uma lei severa para quem ocupe cargos no legislativo, judiciário, executivo, Polícia Federal e demais polícias.
Quem tem o dever de gerir e manter a ordem não podem
se corromper, infelizmente nossas leis são muito brandas,
e ainda mais temos uma suprema corte duvidosa, nenhum
cidadão em sã consciência concorda com o Ministro Gilmar
Mendes soltando tantos bandidos como acontece.
É lamentável, mas não enxergamos com clareza que através da eleição possamos retirar da vida pública muitos parlamentares cheios de processos que se arrastam por muitos
anos sem serem importunados pela justiça, e infelizmente
a maioria dos corruptos serão reeleitos amparados pelo
dim, dim e caixa dois que continuarão a fazer diferencia.
Reforma verdadeira, só com uma intervenção cívica militar para separar o joio do trigo, os de fichas limpas para
as eleições e corruptos para a cadeia, aí sim poderíamos ter
eleições limpas, caso contrário continuaremos no mesmo
consórcio de foras da lei.
Com certeza o crime organizado dos políticos dará um
jeitinho brasileiro de burlar novamente a lei, veja nas
eleições que prefeitos e vereadores continuarão apoiando
quem pagar mais. Por tudo que fizeram alguns partidos
políticos eram para não terem votos, mas não é assim que
a banda toca. Se o exemplo vem de cima, veja quantos
dirigentes de grandes partidos estão condenados e presos
e outros respondendo a inquéritos, mas na luta política o
dinheiro cega as pessoas.

EU LEIO o
Jornal das
Montanhas
Jaqueline
Cardoso Dias Supermercado Paxá
"Leiam o Jornal das
Montanhas, na internet
curtem e compartilhem www.jornaldasmontanhas.com.br
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Atualmente no Brasil, o excesso de peso foi registrado em mais da metade da
população, enquanto a obesidade foi constatada em 18,9%, segundo dados do
sistema de Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por
inquérito telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde. Um relatório divulgado pela
World Obesity Federation revelou que os custos anuais com os problemas de
saúde ocasionados pelo excesso de peso subirão de US$ 16,7 bilhões em 2014
para US$ 34 bilhões em 2025.
O relatório aponta que nos próximos oito anos, a estimativa é de gastos de
US$ 252 bilhões. Ainda se estima que em 2025 existirão 2,4 bilhões de adultos
com sobrepeso e 800 milhões de obesos no mundo.
Com este cenário, os procedimentos bariátricos se tornam opções para o paciente com obesidade, que a partir dos mesmos consegue uma janela terapêutica,
ou seja, emagrecer e permanecer magro por um bom tempo, variando de acordo
com o modelo cirúrgico ou endoscópico utilizado. Mas será que a cirurgia bariátrica
pode ser encarada como um recurso definitivo contra a obesidade?
Acredito que o importante quando se deseja tratar o peso é justamente, não
tratar somente o peso, pois esse é apenas um sintoma do problema. Temos que
discutir a síndrome da obesidade, debatendo suas causas, que acabam por levar
ao ganho de peso. Independente da técnica utilizada para a perda de peso, o
fundamental é abordar a obesidade como síndrome que é, abordando seus fatores
desencadeantes, com boa psicoterapia, reeducação alimentar, incorporando a atividade física no dia a dia, e aceitando a necessidade da mudança de estilo de vida.
É muito comum, que o paciente procure realizar a cirurgia bariátrica pensando
que o procedimento irá resolver seus problemas com o peso e que o mesmo
nunca mais vai precisar se preocupar ou fazer nada a respeito. Recentemente,
se constatou que alterações hormonais podem contribuir para o reganho de peso,
mas sua participação é pequena em vista da relevância de um bom tratamento
multidisciplinar. O tratamento para o emagrecimento deve ser iniciado em uma

consulta, onde se avalia qual o método ideal para cada paciente, seja pelo método
clássico baseado em dieta e atividades físicas; método farmacológico; método
endoscópico; ou método cirúrgico.
Os métodos farmacológicos de emagrecimento embora tentadores, pois,
aparentemente não são invasivos, podem causar um desequilíbrio bioquímico que
dificulta significativamente a fase de estabilização do peso, levando o paciente quase sempre a um efeito sanfona intenso. O ideal seria que o paciente conseguisse
emagrecer somente com o método clássico, com nutrição, e atividades físicas,
mas este se mostra ineficiente na prática, tendo quase sempre como resultado
final o abandono do tratamento após dois ou três meses.
O ser humano moderno é em geral ansioso e anseia por resultados imediatos.
Ao perceber que suas ações não estão surtindo mudanças rápidas, os pacientes
costumam abandonar o tratamento. Observo que neste processo, os procedimentos
bariátricos e endoscópicos (balão intragástrico e a gastroplastia endoscópica),
podem contribuir dando respostas mais palpáveis e impulsionando o tratamento
multidisciplinar, que por sua vez irá assegurar a estabilização do peso.
Na maioria dos casos, os pacientes podem ir para casa no mesmo dia de
ocorrência destes procedimentos. No entanto, os mesmos devem iniciar a alimentação seguindo uma dieta líquida e leve e ainda seguir orientações de uma
equipe multidisciplinar formada por um cirurgião bariátrico, endocrinologista,
psiquiatra, psicólogo, nutricionista e preparador físico, para que um novo estilo
de vida seja adotado.
É recorrente que pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos e não
se preocuparam em fazer um tratamento multidisciplinar adequado, comecem a
engordar novamente e tenham a longo prazo, a recidiva da obesidade. Percebo,
que é de grande importância que a obesidade seja entendida como uma doença
grave e de difícil tratamento, necessitando de controle constante, mesmo em casos
em que o paciente opte pelo tratamento cirúrgico.
Leonardo Salles de Almeida, cirurgião bariátrico e diretor do Instituto
Mineiro de Obesidade (IMO)
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Barranco que caiu na rua
Capitão Rafael
Dizem que
a Secretaria de
Obras agiu rápido
nos trabalhos de
retirada da terra
que caiu na rua no
dia (5). Um barranco, que cedeu
devido a chuva
de domingo e segunda, foi retirado
e a rua Capitão
Rafael foi limpa
pelos funcionários do setor. Um
caminhão pipa foi utilizado para ajudar na limpeza do local. Também
foi necessária a utilização de um trator e um caminhão caçamba para
tirar a terra. O Secretário de Obras, João Amâncio, e o Diretor Jânio
Sérvio Mendes “Catinga” acompanharam os trabalhos a pedido da
prefeita Cici Magalhães.

não deu certo em lugar nenhum, tentou-se implantá-lo. Ou quis
implantá-lo. Ainda bem que os militares e o povo tiraram esta
maldição de nossa possibilidade. Mas nas nossas Universidades
ainda existe o mau cheiro através de uma quantidade enorme de
professores que pregam e querem impedir a democracia.
A característica singular da esquerda é não ministrar aulas, sonhando ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, ou melhor, vender
aula e não cumprir o contrato de trabalho. Poucas aulas e muita
conversa (sobre política) é o que tem deixado o nível dos nossos
estudantes como um dos piores do mundo quando comparamos
nas nossas universidades com as mais eficientes do mundo.
No Brasil também temos uma quantidade enorme de partidos
políticos e não temos um partido de direita. O que já é sintomático.
Temos partidos de esquerda da frente, esquerda de costas, centro
esquerda, esquerda do lado direito, esquerda de ponta, esquerda
do fundo do inferno, e tantos outros que querem representar
esta ideologia que desagregou o mundo e escravizou milhares e
milhares de pessoas.
Cruz credo e volte para inferno. Quem pode mais do que Deus?
Ninguém, nem mesmo o comunismo.

Eles não mandam no Brasil
FHC puxa o saco da
Globo ao defender candidatura de Luciano Huck,
ele está sendo lançado
pelo FHC para ser candidato à presidência. Luciano Huck irá virar mais
um marionete nas mãos
de FHC. O que vem de
FHC não serve para o
Brasil, Luciano Huck é
um Tiririca com grife.
'

O Brasil seria uma potência, se o povo tivesse essa mesma
disposição para lutar por um país mais justo e honesto. Lutando
contra a corrupção generalizada, violência, desunião dos brasileiros, ideologia desagregadora.

Bolsonaro arrasta multidão
por onde passa

Prefeitura recebe mais de
R$ 1.8 milhões de reais
A Câmara Municipal de Manhuaçu devolveu o valor de
1.807.461,40 milhões de reais para a Prefeitura durante reunião,
na tarde do dia 2 de fevereiro, no gabinete da Prefeita Cici
Magalhães.
Participaram da reunião o Presidente da câmara, Jorge do Ibéria
e os vereadores Giovanni, Juninho Linhares, José Eugênio, Vantuil Martins, Cleber da Matinha,Juarez Elói e Elenilton Martins.
Além dos vereadores, secretários municipais e funcionários da
prefeitura também prestigiaram a reunião.

Comunismo, a ideologia da preguiça
Adauto Medeiros
Uma ideologia que foi criada para se eternizar no poder não
chegou sequer a atingir 100 anos de existência. Ruiu antes. Em
1917, os comunistas chegaram ao poder na Rússia e esperavam
que esta ideologia tomasse conta do mundo. Seus dirigentes
tinham a convicção de que o dinheiro poderia ser construído
sem o trabalho e que o mundo todo iria se entregar a essa nova
força ideológica.
Tudo parecia pronto para dar certo, para revolucionar o mundo,
mas infelizmente (ou felizmente) não foi assim que ocorreu na
prática. A herança deixada pelos Czares durou pouco, mas quando
chegou a hora da verdade com o comunismo e na prática o regime
passou a mostrar que faltava o essencial no suprimento na vida
das pessoas, o que se viu foram as filas imensas a procura de
alimentos. Racionalmente geral.
Quem esteve na Rússia podia ver as mulheres com as bolsas
nas mãos esperando a possibilidade de chegar os alimentos nos
mercados, e com o passar do tempo o comunismo não acabou
com as filas, ao contrário, continuaram, até que tudo ruiu.
Com a ruína a saída foi devolver as terras para a iniciativa privada, a indústria e o comercio saiu das mãos do governo, mostrando
que a revolução de 1917 tinha acabado não pelas armas (da mesma
forma como eles chegaram ao poder), mas pela incompetência em
produzir, em fazer comida. Ou seja, pela ineficiência do sistema
comunista que não deu certo.
Aqui no nosso Brasil tudo é uma graça, pois um sistema que

Em resposta à matéria de capa da Veja que o trata como “ameaça”,
Jair Bolsonaro disparou para sua lista de contatos de WhatsApp um
vídeo, cujo fundo é sempre a recepção calorosa, com os coros de
“Mito! Mito!”, que o deputado tem recebido de seu eleitorado em
viagens pelo Brasil.
O filmete começa mostrando a capa da revista e destacando a
palavra “ameaça” do título da matéria, para então perguntar por
escrito: “Por que atacam Jair Bolsonaro?”
“Porque serviu à pátria?
Disse não para a corrupção?
Defende a família brasileira?
Defende a educação de nossas crianças?
Defende a segurança pública de um país?
Acredita em Deus acima de tudo?
Uma coisa pode ter certeza, mesmo atacado o povo lhe abraça.
O que está em jogo não é uma matéria de uma revista, mas sim
o futuro de uma nação.”
As imagens finais, misturadas à da bandeira nacional, são de
Bolsonaro sendo carregado pelo eleitorado, que grita:
“Um, dois, três, quatro, cinco, mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil.”
O Antagonista////AF////

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
abre concurso para 30 vagas
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu um concurso
com 30 vagas para ingresso no Curso de Formação de Oficiais
(CFO) da corporação. Das vagas, 27 são para candidatos do sexo
masculino e três para o feminino.

As inscrições começam em 9 de abril e terminam em 9 de
maio de 2018. A taxa de inscrição é de R$ 177,49. A previsão é
de que o curso comece em 1º de fevereiro de 2019.
Segundo o edital, disponível no site do Corpo de Bombeiros, o
curso vai funcionar na Região Metropolitana de Belo Horizonte
sob coordenação da Academia de Bombeiros Militar (ABM). A
duração mínima é de três anos, em tempo integral, com regime
de dedicação exclusiva e atividades escolares extraclasse após
as 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
“O Cadete fará jus, durante o período do Curso, a remuneração com o valor inicial de R$ 5.769,42 (cinco mil setecentos e
sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), 2 abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica,
conforme legislação em vigor”, diz o documento.

Cartórios vão poder emitir passaporte
e carteira de identidade
Os cartórios em todo o país
ganharam autorização para emitir a carteira de identidade e o
passaporte para a população. A
prestação desse serviço requer,
no caso da emissão de registro de
identidade (RG), que a associação local dos cartórios formalize
convênio com a Secretaria de
Segurança Pública dos Estados.
As informações são da Agência Brasil.
Já o convênio para a emissão de passaportes terá de ser firmado
entre a Polícia Federal e a associação nacional dos cartórios de
registro natural.
A medida administrativa que possibilita os cartórios a prestarem também este serviço foi anunciada no dia 26 de janeiro
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Nas duas situações, os acordos deverão passar por análise
e homologação do Poder Judiciário. No caso dos convênios
locais caberá às corregedorias dos tribunais estaduais. Quanto
aos convênios para a emissão de passaporte, eles terão de passar
pela Corregedoria Nacional de Justiça, a quem caberá avaliar as
viabilidades jurídica, técnica e financeira.
Por meio de nota, o juiz auxiliar da corregedoria Marcio
Evangelista disse que a medida não afetará a confiabilidade do
passaporte brasileiro. A Polícia Federal continuará responsável
por emitir o passaporte.
O convênio só permitirá o compartilhamento do cadastro
de informações dos cidadãos brasileiros com os cartórios, que
apenas colherão as digitais e confirmarão para a Polícia Federal
a identidade de quem solicitar o documento.
Por meio de convênio será também possível a autorização
para a renovação dos passaportes, pelos cartórios de registro
civil. Para ter acesso a esse serviço, no entanto, será necessário
o pagamento de uma taxa extra.

Prefeitura de São João do
Manhuaçu resolve problema no
Córrego dos Cunhas
A Prefeitura de São
João do Manhuaçu
por meio da Secretaria Municipal de
Obras agiu rapidamente e já resolveu
o problema causado
pelas chuvas no Córrego dos Cunhas.
Apesar de a situação ter piorado essa
semana, abrindo uma
cratera no meio da
estrada da comunidade, resolver essa situação já era um pedido
da comunidade.
“Os bueiros que
tinham eram muito
pequenos, espessura
de 0,60 cm, então
qualquer sujeira os
entupiam e trazia problemas e transtornos para os moradores.”
Explica o Secretário Municipal de Obras Itamar.
Novos bueiros foram instalados, na espessura de 0,100 cm, o
que fará com que os bueiros não entupam e que a água escorra
com maior facilidade.
Um trabalho rápido, preciso e que solucionou os problemas no
Córrego dos Cunhas, outras áreas atingidas pelas chuvas e também solicitações das comunidades rurais estão sendo atendidas.
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OPINIÃO

"é muito cedo, a campanha será de resistência"
O tucano Geraldo Alckmin precisa se atualizar para encarar a difícil campanha presidencial. Ao comentar pesquisa Datafolha,
que o coloca em posição modesta (de 3º a 5º), recorreu ao velho chavão de pré-candidatos em má situaçã

PSDB E PSB DEVEM FECHAR ALIANÇA EM SP E DF

GENERAL NO DF

O PSB do vice-governador de São Paulo, Márcio França,
deve bater o martelo nas próximas semanas no apoio ao
PSDB do governador Geraldo Alckmin, que deve ser confirmado como candidato tucano à Presidência apenas após as
prévias do partido. O prefeito da capital paulista, João Dória,
tem tudo para ser o candidato tucano ao governo do estado. Já no Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB) deve
ter Maria Abadia (PSDB) como vice na chapa que deve ter
também o PPS.

O general da reserva Paulo Chagas,
filiou-se ao PRP para
disputar o governo
do Distrito Federal.
Ele é um dos líderes
do Foro de Brasília,
movimento que se contrapõe ao Foro de São Paulo, de esquerda.

PSB NO SENADO

JURAMENTO VIOLADO

Alckmin tenta articular com o PSB que o vice Márcio França
ocupe uma vaga como candidato ao Senado na chapa do
PSDB-PSB.

Ao defender que se ignore a
Ficha Limpa em benefício de
Lula, Renan Calheiros (MDB-AL), que no Senado apoiou a
lei, junta-se àqueles que ignoram o juramento dos senadores no ato de posse.

A OUTRA OPÇÃO
A opção para o PSB, especialmente para a bancada do partido na Câmara, é lançar candidato próprio no 1º turno e
apoiar o PSDB no 2º.
ESPÍRITO DE MURO
O PSB ‘flertou’ com o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa
para que ele fosse o candidato a presidente. Barbosa não
desceu do muro.
PERNAMBUCO TAMBÉM
Outra praça onde o PSDB deve se unir ao PSB é em Pernambuco. Paulo Câmara (PSB) deve dividir palanque com
Bruno Araújo (PSDB).
PARTIDO ACUSADO DE OBRIGAR
APOIO A CASAMENTO GAY
Após participar de um curso de formação, um filiado ao
Partido Novo em Brasília comunicou a intenção de disputar
mandado de deputado federal, e conta ter sido chamado
à parte, por um dirigente, que o notificou a firmar termo de
compromisso de apoio ao casamento gay. O Novo confirmou em nota a defesa da união civil homoafetiva, mas nega
que seus membros sejam obrigados a assinar termos de
compromisso.
PRINCÍPIOS E VALORES
O Novo defende também a redução do poder do Estado na
vida das pessoas, a liberalização econômica e o fim da lei
do desarmamento.

PIB CRESCE
A Associação das Entidades dos Mercados Financeiros e de
Capitais elevou a previsão de crescimento do PIB brasileiro
para 2018, de 2,8% a 2,9%. Já o governo, aposta um pouco
mais, 3%.
DRAMA DOMÉSTICO
Após acompanhar de perto o drama de mulheres vítimas
de violência doméstica, a juíza Rejane Suxberger decidiu
contar essas histórias num livro indispensável: “Invisíveis
Marias - história além das quatro paredes”, a ser lançado no
dia 1º, 19h, no Sallva Ristorante, Brasília.
QUALIFICAÇÃO
Os primeiros diplomas da Escola do Trabalhador serão entregues após o Carnaval. Das 21 disciplinas oferecidas pela
parceria entre o governo federal e a UnB, o inglês aplicado
ao trabalho foi o mais procurado.
PENSANDO BEM...
...só nesta semana a reforma da Previdência não terá oposição no Congresso.
PETISTAS SEQUESTRAM EVENTOS
PAGOS PELO GOVERNO

Para contar com pessoas capacitadas para participar da
vida pública, o Novo realiza processo seletivo “bastante rigoroso”, avisa na nota.

Tem sido frequente, sobretudo em Brasília, a realização de
convescotes bancados pelo governo federal... para falar mal
do governo federal. Em dezembro, por exemplo, o governo se viu obrigado a bancar a 11ª Conferência Nacional de
Assistência Social, sem saber que o dinheiro público seria
usado para pagar passagens, hospedagem e alimentação
para a maioria dos presentes, quase todos “oposição”.

DINHEIRO PÚBLICO, NÃO

COMANDO NO GRITO

COMPLIANCE PARTIDÁRIO

Por delegação de Lula, Frei
Beto tomou o comando do
evento custeado pelo Ministério do Desenvolvimento
Social, aos gritos de “Fora
Temer”.

O Novo não aceita dinheiro público, tipo fundo partidário, é
mantido pelos filiados. E proíbe aos filiados mais de uma
reeleição consecutiva.
À ESPERA DE PROVIDÊNCIAS
Há exatos 115 dias o ministro Torquato Jardim (Justiça) botou o dedo na ferida, revelando que o comando da Polícia
Militar do Rio de Janeiro decorre “de um acerto com deputado estadual e o crime organizado”. Desde então os fluminenses aguardam providências das autoridades.
GRANA (MUITO) FÁCIL
O fim do imposto sindical obrigatório pôs fim à festa da pelegada que faturava alto sem trabalhar. Em 2017, com o
imposto a pleno vapor, o sindicato dos professores do DF
embolsou R$ 33 milhões sem suar.

PALANQUES PETISTAS
O “aparelhamento” de eventos de conselhos de saúde, de
educação e etc faz parte da estratégia do PT de tentar intimidar a Justiça.
ROUBOS IGNORADOS
Eventos como a 11ª Conferência não citam os roubos nos
governos do PT, que provocaram a diminuição de verbas
para assistência social.

VIDA NOVA

CAMPANHA ANTECIPADA

Sem obrigatoriedade de doar o equivalente a um dia do trabalho a sindicatos, trabalhadores ganham mais: terão R$4
bilhões do imposto sindical (que agora não é obrigatório)
para fazer o que quiserem.

O PT tem “aparelhado” reuniões nacionais de conselhos de
saúde, de educação e de assistência social para convertê-los em atos eleitorais.

NEM TODA
MENINA QUER
SER BAILARINA

À

s vezes, ou muitas vezes, quer jogar futebol ou
soltar pipas. E nem todos os meninos querem ser
alpinistas, alguns querem ser cozinheiros, costureiros ou querem ser, simplesmente, um artista.
Nem todos querem aceitar o futuro provável. As meninas gostariam de poder sair pelo mundo, e não, virar
a atração turística das visitas, e o olhar orgulhoso do pai
na sua filha prendada, e nem mesmo os homens serem
sempre aqueles que entram sujos em casa, depois de uma
briga ou de uma pelada bem enrascada, para orgulho
da mãe que vê aquelas coisas de homem nas suas faces
rosadas.
Na vida quanto que se quer porque outra coisa não se
pode ser, e quanto que se pode, e não se tem, porque não
vão querer os pais, os amigos, os vizinhos, as tias e os tios
desejando tanto: então, como podem ser o filho médico, a
filha engenheira, ou o filho caseiro e a filha aventureira?
Mulher é aquela que deve estar sempre dentro da caixa,
e o homem aquele que sai dela e busca a aventura. Ou
aquela que mantém os pés firmes no chão e, por vezes
salteia, como a bailarina toda faceira. Ou aquele que deixa
os pés irrequietos levá-lo até onde possam ir por vezes
se aquieta, como a força e proteção que deve sempre na
casa existir.
Nem todos querem aceitar aquele projeto definido pelo
patriarcado, nem todos querem seguir o projeto grandioso
do pai, até porque o projeto é dele, aquele que construiu,
e, portanto, quem pariu Mateus que o embale. E nem mesmo a mulher quer aceitar o projeto futuro de mãe, pode
muito bem não sê-la e seguir a vida por outro caminho,
abraçando outros filhos, frutos de projetos pensados, de
mundos a descobrir, no imenso globo espalhados.
Nem toda mulher quer ser bailarina de corpo e dança,
mas a sair saltitando pelo mundo atrás de um sonho
qualquer. Nem todo homem quer a aventura, mas apenas
sentar em algum canto e ver o mundo passar devagar, e
sem se importar para onde ele vai.
Nem todo futuro provável é bom para alguém, porque o
grande mistério da vida é ser improvável. É como se falar
em liberdade, até que se conheça alguém, realmente, livre.
Conhecendo a liberdade, talvez a bailarina volte de
vez para o regaço, mas trazendo um outro tipo de dança,
sem as marcações que definiram para fazer. Nem todo
alpinista retorna disposto a subir por lugares íngremes,
tentando tocar o céu, mas escalando as pautas de uma
música, se agarrando às notas que estão ali penduradas.
Nem todo alguém quer ser alguma coisa que definiram
para ele. Nem todo alguém quer ter exatamente aquilo
que pensam para ele, nem todo alguém faz as coisas determinadas para ser, mas, talvez, as faça de uma maneira
diferente de ser, sendo levado pelas mãos de uma bailarina interna, que não para de dançar, ou por um alpinista
que chega exausto ao cume, sem se preocupar em sair
do lugar em que está.
* O texto pode ser reproduzido,
desde que citada a fonte e o autor.
Nilson Lattari
É carioca e atualmente morando em Juiz de Fora (MG).
Escritor e blogueiro no site www.nilsonlattari.com.br e
facebook/blogdonilsonlattari. Vencedor duas vezes no
Prêmio UFF de Literatura 2011 e 2014 e Prêmio Darcy
Ribeiro – Ribeirão Preto e, 2014. Finalista em livro de
contos no Prêmio SESC de Literatura 2013 e em romance
no Prêmio Rio de Literatura 2016. Menções honrosas
em crônicas, contos e poesias. Foi operador financeiro,
mas lidar com números não é o mesmo que lidar com
palavras. Ambos levam ao infinito, porém em veículos
diferentes. As palavras, no entanto, são as únicas que
podem se valer da imaginação para um universo inexato
e sem explicação.
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Prefeita Cici lança obras da creche de Sacramento

Autoridades públicas e civis prestigiaram o evento

Momento em que a prefeita Cici Magalhães assina a ordem de serviço para início das obras

A

prefeita de Manhuaçu,
Cici Magalhães, assinou na última quinta-feira (2), a ordem de serviço
que dá início às obras de
construção da Creche do
Programa Pró-Infância, do
Governo Federal, no distrito
de São Sebastião de Sacramento. O evento foi prestigiado pelo vice-prefeito de
Manhuaçu, Renato da Banca; secretários municipais,
vereadores e a comunidade
em geral.
Os recursos para as obras
foram viabilizados pelos
deputados João Magalhães
e Subtenente Gonzaga, junto
ao Governo Federal para a
Secretaria de Educação da
Prefeitura de Manhuaçu. O
investimento está avaliado
em de R$ 1.190.466,48 e vai
atender aproximadamente
120 crianças da comunidade.

Para a prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, entregar
essa ordem de serviço é motivo de muito orgulho. ”Caminhamos na contramão dos
demais municípios da região.
Estamos investindo enquanto
em outros lugares a crise
ainda assola os prefeitos. De
antemão, quero agradecer aos
deputados João Magalhães
e Subtenente Gonzaga pela
destinação de recursos individuais, através de emendas
parlamentares, que permitiram a viabilização desta
obra”, agradeceu a prefeita.
Cici também citou importantes obras que estão
sendo realizadas graças á
parceria com os Poderes Legislativos Estadual e Federal.
“Estamos trabalhando muito
neste início de segundo ano
de mandato e muitas obras
ainda estão por vir, graças

aos recursos destinados ao
município. Podemos citar
a construção do Mercado
Municipal, Projeto Iluminar,
que vai levar 15 mil metros
de extensão de rede elétrica.
São ações como estas e parcerias com nossos deputados
que nos dá ânimo para continuar sempre lutando por
Manhuaçu”.
Investir em Educação tem
sido um dos pilares do Governo “Ouvir para Governar”.
Prova disto, a Creche de São
Sebastião de Sacramento já é
a quarta obra voltada à esta
área. “Vamos atender 120
crianças em tempo integral
aqui na comunidade. Mais
importante de tudo é que
daremos dignidade tanto para
os funcionários, valorizando
o trabalho por eles prestados, quanto aos pais dessas
crianças, que terão um local

OPINIÃO

Existe uma Guerra e estamos perdendo

P

Marco Antônio Barbosa**

ara aqueles que olham os noticiários
internacionais e se aterrorizam com uma
possível guerra entre os Estados Unidos,
de Donald Trump, e a Coreia do Norte, de Kim
Jong-Un, leia com atenção a próxima frase:
o Brasil já está em Guerra e está perdendo.
Em apenas três semanas são assassinadas no
Brasil mais pessoas do que o total de mortos
em todos os ataques terroristas no mundo nos
cinco primeiros meses de 2017. Ao todo,
foram mais de 59 mil homicídios, segundo
o último Atlas da Violência, publicado em
2017 e produzido pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP). São seis mortes por hora. Como
comparação, a Guerra da Síria já matou mais
de 340 mil pessoas desde seu início em 2011,
uma média de 56 mil por ano.
Mas por que nos importamos e nos preocupamos mais com os desdobramentos da
discussão Trump x Kim? Aqui no Brasil, a
criminalidade já virou rotina e a naturalização
desta situação aumenta a falta de cobrança de
uma solução pelas as autoridades. Esta soma
de fatores nos levou ao longo de anos de má
administração até a calamidade atual. Estados
sem dinheiro não conseguem investir em nada,
inclusive na segurança.
A situação de Rio Grande do Norte é o
último exemplo desta triste fórmula a eclodir. É neste ponto que a criminalidade deixa
a periferia e toma conta do Estado. E é só
neste momento que percebemos o problema.
A greve das polícias locais é o último grito
contra a falta de estrutura e precariedade da
segurança pública.

O fim da paralização se deu quando o governo acatou as reinvindicações dos sindicatos.
Dos 18 pedidos dos policiais e bombeiros,
a maioria era por estrutura, novos carros,
fardas e pagamento em dia. O básico para se
combater a criminalidade e colocar a vida em
risco. Você chega ao seu trabalho, mas não tem
cadeira, computador ou mesa. Mesmo assim
precisa entregar os seus projetos, pois seus
clientes estão cobrando. Soma-se a isso, um
atraso salarial. Um ou dois meses sem receber.
Como você se sentiria? Agora imagine ser um
policial e ter o risco de trabalhar em uma das
50 cidades mais violentas do mundo.
Esta é a situação que motivou a paralização
das polícias em RN, mas é a mesma história
que se repete na maioria dos estados brasileiros. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catara e por aí vai. Na contramão, o crime se
aperfeiçoa, cresce, inventa novas técnicas.
Mas a crise já passou e a polícia voltou a trabalhar, certo? Não. Os estados continuam quebrados ou mal administrados. Remedia-se e
abafa, mas não acaba com o problema. É uma
doença onde se cuida apenas dos sintomas,
sem tratar realmente a causa raiz. Com isso,
as dores passam, mas voltam piores quando
o tratamento superficial não faz mais efeito.
Enquanto não houver uma conscientização
da população para cobrar soluções e os governantes tiverem mais responsabilidade pelos
seus gastos, continuaremos perdendo essa
Guerra e seguiremos sentados na frente da TV,
preocupados com a crise de Donald Trump.
** Marco Antônio Barbosa é especialista
em segurança e diretor da CAME do Brasil.
Possui mestrado em administração de empresas, MBA em finanças e diversas pós-graduações nas áreas de marketing e negócios.

adequado para deixar seus
filhos”, avaliou Cici Magalhães.
MOMENTOS DE EMOÇÃO: Responsável pela
viabilização dos recursos
junto ao Governo Federal,
juntamente com o deputado
João Magalhães, o deputado
federal Subtenente Gonzaga
afirmou que a reunião de
esforços foi fundamental
para a concretização deste
sonho. “Sou filho desta terra
e tenho trabalho incansavelmente por Manhuaçu. João
Magalhães e eu nos unimos
para alavancar esses recursos.
Estamos muitos felizes com
esta conclusão. Temos certeza
de que outras obras virão para
este importante município da
Zona da Mata”, comentou o
parlamentar.
Visivelmente emocionado
e feliz com esta conquista

para o distrito de São Sebastião de Sacramento, o
vereador Juarez Cleres Elói
citou a assinatura da ordem
de serviço como o início da
realização de um sonho. “A
prefeita Cici Magalhães hoje
deu o pontapé inicial para a
realização de um sonho antigo
nosso. A comunidade de São
Sebastião de Sacramento é
humilde. Não imaginávamos
que um dia teríamos uma
creche como esta aqui. Mas
fomos insistindo, desde quando comecei o meu primeiro
mandato como vereador. Fui
conversando com as pessoas
e fomos buscando, juntos,
concretizar este sonho. Só
temos a agradecer a prefeita
Cici, ao vice Renato, aos
deputados João Magalhães e
Subtenente Gonzaga por tudo
isso que estamos vivendo
hoje. Estamos muito satisfei-

tos”, comemorou o vereador.
Também em nome da comunidade local, a diretora
da Escola Estadual de São
Sebastião de Sacramento,
Elisete Maria da Silva, comemorou as conquistas. “Isto é a
concretização de um sonho de
muito tempo aqui da comunidade de São Sebastião de
Sacramento. A associação de
moradores começou com esse
sonho e adaptou um imóvel
na época, há muitos anos. O
tempo foi passando e hoje não
comporta mais a demanda da
nossa região. Esperávamos
por esse local adequado há
muito tempo. Com certeza,
os funcionários terão muito
mais dignidade para trabalhar
depois de pronta essa creche”,
disse Elisete.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu

Empresas têm até 30 de abril
para evitar cancelamento
administrativo de 2017
De acordo com a Junta Comercial de Minas
Gerais, 27.754 empresas podem ficar sujeitas
ao cancelamento administrativo

A

té o dia 30 de abril, 27.754 empresas que
não deram entrada em qualquer documento, nos últimos dez anos, na Junta
Comercial de Minas Gerais Jucemg) poderão
ser canceladas administrativamente.
A Jucemg prorrogou o prazo antes fixado em
31/12/2017 para 30/4/2018, após o cumprimento das regras legais como a publicação de três
editais de notificação (28/9, 24/10 e 29/11),
comunicando sobre o procedimento. Em 2016,
foram 29.466 negócios cancelados.
De acordo com a diretora de Registro Empresarial da Junta Comercial, Lígia Xenes, o
objetivo do alerta é convocar as empresas a se
atualizarem no Cadastro Nacional de Empresas
Mercantis (CNE).
O cancelamento administrativo não promove a extinção da empresa, apenas declara sua
inatividade liberando a utilização de seu nome
empresarial, já que esta perde a proteção do
nome empresarial garantida no registro, e ainda enviando, de forma automática, a situação
de inatividade às autoridades arrecadadoras
– Receita Federal, Receita Estadual, INSS e
Caixa Econômica Federal, conforme prevê a
legislação.

Para evitar o cancelamento, a empresa, por
meio de seu representante legal, deve comunicar à Jucemg, dentro do prazo estipulado, que
deseja mantê-la em funcionamento ou informar
a paralisação temporária de suas atividades,
conforme o caso, ou ainda arquivar alteração
dos dados ocorridos na ultima década.
Para a diretora da Jucemg, a queda nos números deste ano está associada há uma maior
integração de dados com os órgãos envolvidos
na formalização da empresa e na baixa simplificada, que desburocratizou e facilitou a
legalização da extinção/baixa de empresas.
Estão sujeitas ao Cancelamento Administrativo anual as sociedades empresárias, os
empresários, as empresas individuais de responsabilidade limitada e as cooperativas. A medida
é feita com base nas disposições do artigo 60
da Lei Federal 8.934/1994, nos artigos 32,
inciso II, alínea “h” Decreto Federal 1.800 de
30/01/1996, e ainda no art. 1º da Instrução Normativa DREI Nº 5 de 5 de dezembro de 2013.
Mais informações: Assessoria de Comunicação da Junta Comercial – Telefone (31)
3235-2347 / 2349
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Serviços da Copasa e
Cemig bateram
recorde de público
nos Fóruns Regionais

O

s serviços prestados à população e aos gestores municipais pelas Companhia
de Saneamento de Minas Gerais
(Copasa) e a Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig) bateram
recorde de público durante o circuito
dos Fóruns Regionais de Governo
em 2017. As ações da Copasa atraíram cerca de 10,6 mil pessoas e para
incentivar o consumo consciente de
energia, a Cemig distribuiu 56 mil
lâmpadas eficientes.
O estande da Copasa foi um
dos mais movimentados. Os serviços prestados pela empresa, as
atividades interativas de educação
ambiental e as informações sobre
as políticas públicas da companhia
chamaram a atenção de estudantes,
empreendedores, lideranças do
agronegócio, agricultores familiares,
movimentos sociais, vereadores e
prefeitos.Em todos os encontros, a
Copasa teve um ponto de atendimento para acesso à agência virtual,
com apresentação e utilização de
serviços, como 2ª via de contas,
cadastramento para recebimento de
contas por e-mail, obtenção de certidão negativa, acesso ao histórico
de consumo de imóvel, atualização
cadastral e outros.
As ações de educação ambiental
foram a grande atração. O “Show
Chuá’, por exemplo, brincadeira e
jogos que ensinam a utilizar a água
de forma consciente, contou com um
público de mais de 4 mil pessoas,
a maioria alunos e professores das
escolas públicas.
Outro destaque foi o posto de
“realidade aumentada”, que permitiu, por meio de tablets, fazer
um tour virtual pelos sistemas de
tratamento de água e esgotamento
sanitário. Também foi montada uma
mini-estação de tratamento de água
e realizadas palestras sobre o uso

consciente dos recursos naturais.
Segundo a presidente da Copasa,
Sinara Meireles, a participação
da companhia nos Fóruns permite
a aproximação com o público, a
integração da empresa com o poder
público dos municípios e com outros
órgãos do Estado.
“A Copasa, seguindo as diretrizes
do Governo de Minas Gerais de
ouvir e dialogar com a sociedade
participou de todos os encontros dos
Fóruns Regionais. Além das atividades voltadas à educação ambiental e
uso consciente dos recursos naturais,
utilizamos aquele espaço para apresentação de programas e de aplicativos que permitem interagir com a
empresa para diversos serviços, via
internet, trazendo modernidade e
mais facilidade para o cliente acessar os canais da empresa”, observa
Meireles.
Pro-Mananciais: A Copasa
apresentou para a comunidade a importância do programa Pró Mananciais e as crianças e os adolescentes
interagiram em uma série de jogos
e brincadeiras sobre o tema.
O programa Pró-Mananciais,
implantado em dezembro de 2016,
tem como diretriz a promoção do desenvolvimento sustentável, visando
proteger e recuperar as microbacias
hidrográficas. Por meio de ações
e parcerias, a Copasa desenvolve
atividades diretas para a recuperação
de matas, terrenos, preservação de
nascentes, além de realizar ações
de sensibilização, mobilização e
educação ambiental.
Segundo a Copasa, o Pró Mananciais já é desenvolvido em 72
cidades mineiras e será ampliado
para outras 77 em 2018. Em 2017,
foram investidos R$ 3 milhões no
programa e, ainda, estão sendo
contratados serviços da ordem de
R$ 2,3 milhões.

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO Nº 028/2018
CREDENCIAMENTO Nº 001/2018
INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2018
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG torna
público que realizará CREDENCIAMENTO Nº. 001/2018, para
a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica da área da saúde,
mediante credenciamento para a prestação de serviços na
especialidade e procedimentos descritos nos anexos no Edital,
para atendimento no município de Santana do Manhuaçu/Mg. Os
interessados deverão apresentar os envelopes de Habilitação e
da Proposta de Preços no dia 06 de Março de 2018 às 08h00min
na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação,
à Rua Major Custódio, 96, Centro de Santana do Manhuaçu.
Maiores informações pelo telefone (33)3373-1149; Santana
do Manhuaçu – 09 de Fevereiro de 2018. Aparecida de Fátima
Barros – Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 029/2018
Pregão Presencial Nº 012/2018
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 029/2018, na modalidade
Pregão nº 012/2018, na forma Presencial, tipo menor preço por
item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal
nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: Contratação
de Empresa para serviços de assessoria e planejamento na apuração e levantamento de receitas públicas municipais por meio
administrativo corrigindo erros e possíveis omissões por parte dos
contribuintes para atender a demanda do município de Santana
do Manhuaçu/MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 27
de Fevereiro de 2018 às 08h00min. Local: Rua Major Custódio,
96, Centro, CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 09 de Fevereiro de
2018. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.

CANTINHO DE FÉ
O que está errado com o Evangelho?
"O que foi removido?"
sus Cristo, e este crucificado" (1 Co 2:2). Hoje, por outro lado, só se
fala em "o que Jesus Cristo pode fazer por você!" O Evangelho bíblico
centrado em Cristo (Mt 10:38; Lc 14:27; 1 Co 1:17-18; Gl. 6:14; Ef
2:16; Cl 1:20; 1 Pe 2:24.) e o nosso "evangelho" moderno, sem cruz e
centrado no "eu", são totalmente opostos um ao outro.
Hoje, se alguém prega a auto-negação como condição para o discipulado, as pessoas acabam rotulando: "antiquado", "duro", "legalista".
Chego até a dizer que os nossos pregadores teriam tanto problema em
aceitar o Senhor entre eles quanto os líderes religiosos dos Seus dias.
Leia o que A.W. Tozer disse sobre a cruz:

INTRODUÇÃO

S

ei que muitos franzirão a testa por causa do título do artigo e dirão,
logo de cara: "Ah não, Keith, desta vez você passou dos limites!"
Mas, desde já, quero colocar essas reações para escanteio. Posso
responder facilmente que não há absolutamente nada errado com o
Evangelho; isto é, se estivermos falando do Evangelho da Bíblia - a
mesma mensagem que Jesus pregava, à qual os apóstolos Pedro, Paulo,
João e os demais dedicaram suas próprias vidas (e mortes) (Fp 1:20-21).
Não, não há absolutamente nada de errado com essa mensagem
vinda do céu. Mas e quanto ao que vem sendo pregado hoje? Trata-se realmente do "Evangelho"? Será que os evangelistas que pregam
nas igrejas, estádios, rádio e televisão estão pregando aquilo que Jesus
chamava de Evangelho? (Mt 4:23; Mc 1:14-15, 16:15; Lc 3:16-18.)
E o que dizer da grande quantidade de "literatura evangelística" moderna? Isso mesmo, estou falando dos folhetos, panfletos, histórias em
quadrinhos, jornais, etc. Será que eles contêm a mensagem completa
sobre a salvação que Jesus pregava? Como é que estamos respondendo
à pergunta crucial que as pessoas fizeram no dia de Pentecostes, e que
ainda hoje perguntam à Igreja, "Que faremos, homens irmãos?" (Lc
3:10,12,14; At 2:37, 16:30.)
O NOSSO EVANGELHO É "O" EVANGELHO?
Creio de todo o coração que Jesus se envergonharia da maioria das
mensagens e sermões "evangelísticos" que são pregados hoje, principalmente por não conterem a maioria dos pontos cruciais que Ele próprio
enfatizava (Mc 8:38; Rm.1:16; 2 Tm. 1:8). Que direito temos de alterar
o Evangelho, removendo a maioria das suas partes vitais para substituí-las com membros artificias que nós mesmos criamos (Gal.1:6-7)?
Será que não devemos avaliar nosso evangelismo pelo exemplo de
Jesus, o maior dos evangelistas? (Ef 5:1; 1 Pe 2:21; 1 Jo 2:6.) Será que
a Sua mensagem era a mesma que estamos ouvindo hoje? Minha intenção é discorrer brevemente na seção 1 sobre cada uma das partes principais do Evangelho que a maioria das pregações de hoje removeram
"cirurgicamente". Já na seção 2, falaremos sobre os "acréscimos" que se
tornaram parte do nosso "evangelho" moderno.
AS PARTES QUE FORAM
REMOVIDAS DO EVANGELHO
O Sangue de Jesus
. É verdade que a própria palavra "sangue" já assusta as pessoas.
Também é verdade que o sangue de Cristo amedronta o diabo, por ser
a única coisa que purifica uma alma enferma por causa do pecado. (Mt
26:28; At 20:28; Rm 3:25, 5:9; Ef 1:7, 2:13; Cl 1:20; Hb 9:14,22, 10:19,
13:12; 1 Pe 1:2; 1 Jo 1:7; Ap 1:5, 5:9, 12:11, 19:13.) Você consegue
imaginar como seriam os escritos de Paulo, se ele tivesse sido tão irresponsável quanto a nossa geração de pregadores ao proclamar o poder
magnífico e a beleza do sangue de Jesus? O que temos agora é apenas
um evangelho sem sangue!
Hoje, as pessoas têm medo de pensar e os pregadores têm medo de
fazê-las pensar. Estamos perdendo completamente o conceito de Jesus
como o Cordeiro Pascal do Velho Testamento. (Ex 12:23-24; Is 53:7; Lc
22:15; Jo 1:29,36; 1 Co 5:7; 1 Pe 1:19; Ap 5:6,12, 7:14, 22:1,3.) "Mas
toma muito tempo e raciocínio para explicar," diriam alguns (Hb 5:1114). "Precisamos simplificar o Evangelho para alcançar as massas". Ah,
que lógica! Se removermos o sangue da pregação do Evangelho, automaticamente removeremos o poder para vencer o diabo e conquistar as
almas dos homens!
A Cruz de Jesus
. Paulo disse, "Porque nada me propus saber entre vós, senão a Je-

"A cruz é a coisa mais revolucionária que já apareceu entre os homens. A cruz dos tempos romanos não fazia acordos ou concessões,
mas vencia todas as suas disputas matando e silenciando seus oponentes. Também não poupou a Cristo, porém matou-O tal qual os outros.
Ele estava bem vivo quando O penduraram na cruz, e completamente morto quando O retiraram. Assim era a cruz quando surgiu na
história da Cristandade.
Perfeitamente ciente disto, Cristo disse 'Se alguém quer vir após
Mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me.' Assim, a cruz
não apenas trouxe ao fim a vida de Cristo, mas também põe um fim
à velha vida de cada um dos Seus verdadeiros seguidores . . . isto e
nada menos é o Cristianismo verdadeiro. Temos que tomar uma atitude com relação à cruz, e só há uma entre duas opções - fugir dela
ou morrer nela!"
A Ameaça e os Terrores do Inferno, Bem Como a Culpa dos
Pecadores
Freqüentemente as pessoas me dizem, "Estou enjoado de pregações sobre inferno, fogo e enxofre!" "Bem", costumo responder,
"quando foi a última vez que você ouviu alguma?" É verdade, pouquíssimas pessoas ainda pregam sobre o inferno, pois já saiu de moda.
Argumentam que não adianta assustar os pobres pecadores. Afinal, os
pecadores são apenas almas infelizes, levadas pelo mau caminho, certo? Errado! A Bíblia mostra claramente que são rebeldes que roubaram e desonraram ao Deus vivo, ofendendo-O infinitamente (Jo 8:44;
At 13:9-11; 1 Co 6:9; Gl 4:16;Ef 2:1-3; Tg 4:4; 2 Pe 2:12-19.), não
tendo o direito de olharem para si mesmos sob qualquer outra perspectiva. Mas nós, espertos como somos, decidimos dar uma "mãozinha" para Deus. "Ah, Ele não entende a nossa geração tão bem quanto
nós. As coisas que Jesus enfatizava na Sua pregação eram para os
judeus, e a nossa geração precisa de um tom mais suave, mais amável.
Fale com eles a respeito do céu!" Então falamos sobre o céu, sobre
as "recompensas de se nascer de novo", e acabamos negligenciando
completamente o outro lado da "espada de dois gumes" (Hb 4:12).
Que direito temos de remover do Evangelho as coisas que o próprio
Jesus dava grande importância na Sua pregação?
A Lei de Deus Pregada Para se Convencer do Pecado
. Poderíamos escrever páginas sobre este assunto, mas só há espaço
para um breve exemplo. Quando o jovem rico veio a Jesus, fez uma
pergunta bem direta: "Bom mestre, o que devo fazer para herdar a
vida eterna?" Você consegue imaginar o que os pregadores de hoje
responderiam? "Apenas admita que é um pecador, aceite Jesus como
Salvador pessoal, vá à igreja, pague os dízimos, tente ser bonzinho, e
você já tá dentro!" Mas qual foi a resposta de Jesus? "Sabes os mandamentos" (Mc 10:19); "Se queres, porém, entrar na vida, guarda os
mandamentos" (Mt 19:17). O quê? Os mandamentos? Ora, eles já não
valem mais, morreram junto com o Cecil B. DeMille! Afinal, não estamos na "era da graça"? (Cecil B. DeMille é o autor do filme "Os Dez
Mandamentos" - NT)
Bem, a verdade é que Jesus não estava pregando os mandamentos como um caminho para a salvação, mas apenas para convencer o jovem rico do pecado específico da ganância. Aquele jovem
rico amava os dólares, e Jesus sabia exatamente como desarmá-lo
- pregando a Lei! A Lei existe justamente para isso - "Pois pela
Lei, vem o conhecimento do pecado" (Rm 3:20), já dizia Paulo.
Devemos pregar a Lei, não como um caminho para a salvação,
mas como uma candeia colocada no coração do pecador, de modo
que ele possa ver quão podre ele é, comparado com as exigências
de Deus (Gl 3:24).
Mas hoje em dia, para variar, somos mais espertos que Deus. Nossa
pregação já não contém mais os "Farás isto" e "Não farás aquilo".
De jeito nenhum, não queremos assustar a "geração liberada". Ora,
se dissermos que a fornicação é errada, ou as drogas, ou aborto, ou
qualquer outro pecado específico, as pessoas poderiam se sentir condenadas e então como é que seriam salvas? Mas mesmo assim Jesus
pregou a Lei ao jovem rico, de modo que, ao se sentir condenado por
causa da ganância, ele poderia se voltar para Jesus, obedecendo-O, e
então encontrar o verdadeiro tesouro no céu. "Vai, vende tudo quanto
tens, e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu; e vem, toma a cruz,
e segue-me" (Mc 10:21). Se as pessoas não forem verdadeiramente
convencidas de pecado, se não virem que estão totalmente condenadas pelos requisitos da Lei de Deus, então será praticamente impossível mostrá-los a necessidade de um salvador. Ora, do que então elas
precisariam ser salvas? Engraçado, não?
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OAB Manhuaçu cobra reativação das
cadeias de Mutum, Lajinha e Ipanema

O

presidente da 54ª
Subseção da OAB/
MG, Alex Barbosa
de Matos, esteve no gabinete do secretário de Estado
de Defesa Social de Minas
Gerais, Francisco Kupidlowski, na última quinta-feira
(1). O objetivo foi tratar
novamente da reativação
das Cadeias Públicas de
Mutum, Lajinha e Ipanema.
Ele esteve acompanhado dos advogados Thadeu
Júnnior Miranda e Giovanni
Castro de Araújo Baraviera.
Os prefeitos de Durandé e
Lajinha, respectivamente
José Elias Rodrigues Pereira e João Rosendo, além
do vereador de Lajinha,
Paulo César, completaram a
comitiva, que foi recepcionada pelo deputado estadual

João Magalhães, responsável pelo agendamento da
reunião, juntamente com o
deputado estadual Durval
Ângelo.
Alex Barbosa argumentou que desde 2013, a OAB
Manhuaçu tem cobrado incansavelmente do governo
do estado posicionamento
a respeito da construção do
presídio em Manhuaçu, que
servirá e contribuirá para o
acolhimento daquelas pessoas que hoje se encontram
acolhidas na cadeia pública.
“Na verdade, as pessoas
falam que é cadeião adaptado onde existem mais de
250 presos num ambiente
que cabe 67 pessoas, violando todos os direitos. Por
isso, acreditamos que seja
fundamental a reforma e

reativação das cadeias de
Mutum, Ipanema e Lajinha,
com assunção da Secretaria
de Estado de Administração
Prisional (SEAP)”, comentou o presidente da OAB.
O deputado estadual, João
Magalhães, confirmou que
há uma crise prisional na

Magno Malta 'se candidata' a
vice de Bolsonaro na disputa
à Presidência da República

E

mbalado pela onda
conservadora que
cresce no eleitorado brasileiro, o senador
Magno Malta (PR) busca
uma alternativa para se
manter no jogo político.
Em entrevista ao Estadão, o
parlamentar se coloca como
um candidato a dividir o
palanque com o deputado
Jair Bolsonaro (PSC-RJ)
na disputa à Presidência da
República.
A busca pela composição com o presidenciável
é uma saída para evitar o
duro confronto que poderia ter pela frente com o
deputado estadual Amaro
Neto (SD) pela disputa da
vaga ao Senado. Amaro tem
popularidade muito forte e
Malta não tem mais tanta
densidade com o eleitorado
capixaba, depois de dois
mandatos de senador.
Bolsonaro que aparece
hoje em segundo lugar na
corrida presidencial (16%)
em um empate técnico com
a ex-senadora Marina Silva
(Rede), segundo pesquisa
Datafolha, tem se mostrado
um ator político competitivo para a disputa do próximo ano. Com um discurso
de grande densidade com o
eleitorado, e um trabalho de
mídia muito forte, seu palanque é hoje uma realidade
cada vez mais próxima para
o cenário eleitoral de 2018
e atrai forças políticas com
uma linha de pensamento
mais conservadora.

Ao Estadão, Malta confirmou sua aproximação
com o deputado federal.
"Temos conversado que,
em 2018, todos estaremos
juntos, independente de
posições. Aliás, não só eu
e ele, mas todos aqueles
que repudiam esse modelo
esquerdopata que destruiu
o País", afirmou Estado/
Broadcast Político.
O senador que participou
intensamente das campanhas de Lula e Dilma país
afora, mudou seu discurso
em meio à crise do PT
e agora dispara contra o
modelo político adotado no país pelo partido.
Ainda ao Estadão, Malta
não descarta ser o cabeça
de chapa, com Bolsonaro
como vice. "Quem pode
ser vice também pode ser
o verso", disse.
Magno Malta tentou
emplacar uma candidatura
a presidente em 2014, mas
o PR não deu apoio ao seu
palanque. Embora haja

outros interessados em
acompanhar Bolsonaro no
palanque em 2018, como o
deputado federal Arnaldo
Faria de Sá (PTB-SP), o
presidenciável demonstra
simpatia pela companhia
do senador pelo Espírito
Santo.
O Estadão destaca um
vídeo (acima) de Bolsonaro, postado nas redes
sociais em junho passado
ao lado de Malta, em que
elogia o senador. "Magno,
você tem muita responsabilidade para com 2018.
Você tem consciência disso? Não o teu mandato de
senador, algo mais alto, ou
colaborar com algo mais
importante para nosso Brasil. Porque, sempre digo,
se a gente quiser mudar o
Brasil, tem que ter gente
no nosso perfil sentado naquela cadeira presidencial.
(...) No ano que vem, uma
certeza aqui: estaremos
do mesmo lado", disse o
deputado no vídeo.

região. “Com o fechamento
das cadeias de Mutum, Lajinha e Ipanema, em 2014,
e a realocação dos detentos,
principalmente, para Manhuaçu, superlotou a unidade prisional desta cidade.
Estamos buscando uma
solução juntamente com

7

o Estado e os municípios
que integram as Comarcas
afetadas. Para isso, vamos
nos reunir novamente”,
argumentou o parlamentar.
Inicialmente, a proposta
é ampliar o Presídio de
Manhuaçu, para que possa
abrir, de imediato, mais 200

vagas, com a construção
de um anexo. Uma nova
reunião foi agendada para
depois do Carnaval com a
OAB Manhuaçu, prefeitos
e vereadores da região.

ção, Luizaura Januário, a
iniciativa busca promover
a segurança dos alunos e
a valorização dos profissionais, evidenciando a
importância da formação
continuada. ‘Recentemente,
foi realizada capacitação no
Corpo de Bombeiros envolvendo profissionais de todas
as creches do município,
também direcionada aos

primeiros socorros. Nossa
proposta é oferecer condições para o aperfeiçoamento do trabalho dos servidores, com vistas à melhoria
das práticas profissionais
das equipes, resultando em
um melhor atendimento à
população’, destacou.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu)

Assessoria de Comunicação / OAB Manhuaçu

Motoristas do transporte
escolar municipal
participam de treinamento

M

otoristas que atuam no transporte
escolar da rede
municipal de ensino de
Manhuaçu participaram de
treinamento especial durante esta semana. Em atendimento à determinação da
Prefeita Cici Magalhães,
a Secretaria de Educação firmou parceria com o
SENAR-MG e disponibilizou curso sobre Primeiros
Socorros e Prevenção de
Acidentes. A Secretária
Luizaura Januário destacou
que esta capacitação é importante, especialmente no
início de ano letivo.
Realizado no salão da
Secretaria M. de Cultura,
no centro da cidade, o curso
envolveu ainda a participação de motoristas de outros
setores da Secretaria de
Educação. O treinamento
foi ministrado pelo instrutor do SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Rural), Hélio de Melo Freitas Júnior.
Ao participar do treinamento, o motorista aprofunda seus conhecimentos
sobre como prevenir acidentes e a prestar os primeiros socorros. Esta preparação dos profissionais
que conduzem os veículos
proporciona maior segurança aos alunos e a seus
pais e responsáveis, além
dos próprios participantes
do treinamento.
De acordo com a Secretária Municipal de Educa-
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Acidente entre moto e caminhonete
na BR-116 mata motociclista
U

m homem de 44
anos morreu em um
acidente entre uma
motocicleta e uma caminhonete na BR-116 na manhã de
domingo (11) em Caratinga.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o investigador da Polícia Civil de
Timóteo, João Henrique
Gomes da Silva, pilotava
a moto e morreu no local.
As causas do acidente não
foram divulgadas.
Testemunhas contaram
que a vítima havia saído do
Vale do Aço com um grupo
de motociclistas em direção
a Caratinga e era o último do

Dinheiro falso e cocaína apreendidos em Simonésia

D

urante operação
blitz realizada pelas equipes do 4º
Grupamento de Polícia
Militar Rodoviária, 1º
Grupamento de Meio Ambiente e o 11º Batalhão de
Polícia Militar na entrada

da cidade de Simonésia,
um táxi foi abordado com
três passageiros.
Segundo os policiais, o
que chamou a atenção é que
os passageiros se comportaram de maneira estranha
perante os militares.

Durante a busca pessoal,
foi encontrado na boca de
um deles dez pinos de cocaína.
No bolso de um dos indivíduos havia 34 notas falsas
de 20 reais com o mesmo
número de série.

Dentro da boca de outro
indivíduo foi encontrado
mais um pino de cocaína.
Os três foram presos e
conduzidos à Delegacia
de Polícia Civil de Manhuaçu.
Carlos Henrique Cruz

AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 33314291

DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033

MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288

ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045

CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do Triângulo (33) 3331-5035

CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268

MULTIMAC LTDA Av. Salime
Nacif, 740 (33) 3331-1676

SOCIAL Rua Amaral Franco,
279 (33) 3331-5091

AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e peças em geral Rua do
Triângulo, 108 (33) 8434-4437

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863
GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975

SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365

ATELIER MM Rua Desembargador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

DONA SCARP Av. Salime Nacif,
700 (33) 3331-8139

DONA BELLA Av. Salime Nacif
(33) 98450-5525

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028

CONSERTOS GERAIS DE MOTOS DE MOTOS TRATAR COM
O JEFERSON (33) 98416-8864
AUTO STILO MULTIMARCAS
Rua Professor Juventino Nunes,
264 (33) 3331-5921
SERRA AUTO PEÇAS Av. Salime Nacif, 308 (33) 3331-1727
CAMPINHOS AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 400 (33) 33311240
3D ACESSÓRIOS Av. Salime
Nacif, 784 (33) 3331-4400
SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR
PARA (33) 98426-9044
RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-5445
CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835
LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33) 3331-2665

CONSERTOS GERAIS DE
MOTOS DE MOTOS TRATAR COM O JEFERSON (33)
98416-8864

comboio. Os amigos perceberam que João não seguia
com o grupo e retornaram
para encontrá-lo, quando ficaram sabendo do acidente.
No carro havia um homem e uma mulher; ela
foi socorrida e encaminha-

da para um hospital, mas
ninguém soube dar informações sobre quem era o
motorista.
O trânsito ficou em meia
pista, mas foi liberado após
a retirada dos veículos da
pista.

Rapaz é morto a
tiros na porta de
casa em Matipó

U

m rapaz de 27 anos
foi morto a tiros no
bairro Boa Vista, em
Matipó, na noite de domingo, 11/02. Marciano Martins
Valério, conhecido como
Paçoquinha, foi encontrado
sem vida caído na varanda
da casa dele.
Familiares alegaram que
a vitima saiu para comprar
cigarros num bar e, minutos
após, ouviram cerca de quatro disparos de arma de fogo
e gritos de populares de que
Marciano teria sido baleado.
Pessoas da família saíram
até a rua e encontraram o
rapaz sangrando na calçada. Eles o carregaram até
a varanda e acionaram o
socorro. O rapaz não resistiu
e morreu no local.
A perícia da Polícia Civil
encontrou quatro perfura-

ções provenientes de disparos de arma de fogo: braço,
abdômen, pescoço e cabeça.
Policiais militares fizeram
alguns levantamentos e até
entrevistaram moradores,
mas não conseguiram chegar ao autor dos disparos.
Carlos Henrique Cruz

Rapaz é morto com
tiro no tórax em
Santa Margarida

D

aniel Pereira da Silva, conhecido como
"Daniel Pedreiro",
28 anos, morreu após ter
sido baleado na estrada do
Córrego da Laje, em Santa
Margarida, na noite de sábado, 10/02.
A Polícia Militar foi acionada quando o rapaz chegou
ao hospital de Santa Margarida. Ele foi encontrado
baleado, na estrada na zona
rural. Apesar de socorrido,
o jovem não resistiu. Daniel
foi atingido por um disparo
de arma de fogo no peito.
Familiares da vítima informaram que Daniel e o
suspeito são primos e saíram
juntos mais cedo. Eles afirmaram desconhecer alguma
divergência entre eles.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e foi até
a casa do suspeito, mas ele
não foi encontrado.
Carlos Henrique Cruz
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Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin)
(33) 3563-2573

Dr. Célio Roberto
(Cirurgia Geral)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
205(33) 3331-2276

DrA. Pollyanna
Rodrigues - Av. Salime
Nacif, 288 (33) 3331-7760

Dr. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320

Dr. Alex Nagem
(Neurologia)
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl 305 (33)3331-4540
Dr. Fabrício Gantos
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl 301 (33) 3331-3925
Dra. Renata Murad
(Ginecologia)
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl 304 (33) 3331-5315
Dra. Carla Almeida
(Dermatologia)
Rua Duarte Peixoto, 95
1ºpiso (33) 3331-2870

Dr. Giovani
Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-4715
Dra. Daniela
O. Franco
Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin) 1º
Piso (33) 3331-5320
Dr. Marcelo Ker
Werner - Rua Alencar Soares Vargas, 65
(Masterclin) 1º Piso (33)
3331-3184

Dr. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395

Dr. Marcelo Soares Pires - Rua
Alencar Soares Vargas,
65 (Masterclin) (33)
3331-3244
Dra. Regina de
Almeida - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) (33) 3331-3488
Dr. Rodrigo Ferreira - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin) (33) 3331-5320
Dr. Sérgio Féres
Mansur Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-2026

Dra. Erika
Ferreira
(fonoaudióloga)
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl 407 (33) 3331-3770
Dr. Francisco E.
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
202 (33) 3331-3492
Dr. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320
Dr. Giovani
Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-4715
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O mineiro e o Advogado
Um médico Mineiro não consegue encontrar emprego em hospitais do Rio de Janeiro,
então ele decide abrir uma clínica e coloca
uma placa com os dizeres:
"QUALQUER TRATAMENTO POR R$
20,00. SE NÃO FICAR CURADO, DEVOLVO R$ 100,00."
Um advogado vê a placa, pensa que é uma
grande oportunidade de ganhar R$ 100,00 e
entra na clínica.
Advogado: "Eu perdi o meu sentido do
paladar."
Mineiro:"Enfermeira, traga o remédio da
caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca do paciente."
Advogado: "Credo, isso é querosene!"
Mineiro: "Parabéns, o seu paladar foi restaurado. Me dê R$ 20,00."
O advogado irritado volta depois de alguns
dias para recuperar o seu dinheiro.
Advogado: "Eu perdi minha memória, não
me lembro de nada.".
Mineiro: "Enfermeira, traga o remédio da
caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca do paciente."
Advogado: "Mas aquilo é o querosene de
novo?".
Mineiro: "Parabéns, você recuperou sua
memória. Me dê R$ 20,00."
O advogado já fumegante, sai da clínica e
volta uma semana mais tarde determinado a
ganhar os R$ 100,00.
Advogado: "Minha visão está muito fraca
e eu não consigo ver nada."
Mineiro: "Bem, eu não tenho nenhum
remédio para isso, sendo assim, tome R$
100,00."
Advogado: "Mas isso aqui é uma nota de
R$ 2,00 !!! ".
Mineiro : "Parabéns, sua visão foi restaurada. Me deve mais R$ 20,00." Aqui é Minas
mano

Projeto ‘Saúde na Praça: Carnaval com
Saúde!’ orienta população em Manhuaçu

C

om a chegada do carnaval, a
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Manhuaçu realizou na
sexta-feira, 09/02, uma importante
mobilização com a população, reforçando a prevenção contra infecções
sexualmente transmissíveis, prevenção ao álcool e drogas, aferição de
pressão e teste rápido: HIV, sífilis e
hepatites b e c.
As equipes atuaram em dois locais:
na rodoviária e no coreto da Praça
Cordovil Pinto Coelho, no centro.
Durante as abordagens com a população, foram distribuídos panfletos
contendo orientações diversas em

saúde e preservativos.
A rodoviária de Manhuaçu é um
local de grande fluxo diário de pessoas, que embarcam e desembarcam na
cidade. Deste modo, além dos passageiros do cotidiano, a ação alcançou
também os foliões que viajaram rumo
a outras cidades para comemorar o
feriado.
Na Praça Cordovil Pinto Coelho,
no centro da cidade, o trabalho de
conscientização também ocorreu de
forma simultânea, a partir das 13h e
prosseguindo durante a tarde.
(Secretaria de Comunicação
Social – Prefeitura de Manhuaçu)

É possível mudar de
cidade, estado ou
país para ser feliz?

S
sete erros

SABEDORIA
A vida é uma professora severa, porque
dá o teste primeiro e a lição depois!
Hoje - plantação, segundo a nossa vontade. Amanhã – seara, conforme a lei!
Sucesso é conseguir o que você quer.
Felicidade é manter o que você conseguiu.
Não acredite em tudo que você ouve,
gaste tudo o que você tem e durma tanto
quanto você queira.

DICAS
CEBOLA
-A cebola crua torna-se menos indigesta,
se ficar mergulhada em água quente por uns
cinco minutos antes de ser descascada.
-Se você não gosta do cheiro da cebola,
corte-a em rodelas finas e deixe-as de molho
em bastante água, que deve ser trocada de
vez em quando, até a hora de usar.
-Falando em cheiro, a cebola pode ajudá-la a se livrar do cheiro – ainda mais forte e
irritante – da tinta fresca. Coloque em cada
cômodo da casa, ou no local recém-pintado,
uma bacia com bastante água e algumas cebolas cortadas em rodelas. Elas absorverão
o odor da tinta.

CURIOSIDADES
A cola foi criada pelos homens pré-históricos: A invenção da cola data
da era pré-histórica, quando foi criada
acidentalmente. Os artistas do passado
misturaram ovos, sangue seco e sucos de
frutas procurando desenvolver diferentes
tintas para pintar as cavernas. Mais tarde,
os egípcios aprenderam a fazer colas mais
fortes com ossos de animais. Hoje em dia,
o famoso líquido é feito de substâncias
sintéticas.

A garrafa térmica foi criada inicialmente para conservar soluções em laboratório: A garrafa térmica foi criada no
século 19, pelo inglês James Dewar. Ele
não pretendia manter o café quentinho,
mas apenas conservar soluções no laboratório. Dewar nunca patenteou a invenção,
mas um fabricante de vidros, o alemão
Reinhold Burger diminuiu o tamanho da
garrafa e enriqueceu, ao lançá-la para uso
doméstico, em 1903.

abe a sensação de querer
mudar de cidade? De país?
Saiba que muitas pessoas
sentem o mesmo desejo que
você. É normal esta vontade
surgir quando se quer mudar de
vida - seja por uma boa oportunidade de negócio, por ter visto
em algum filme uma imagem
paradisíaca ou até mesmo quando uma outra pessoa vive longe
e a vontade de estar com ela é
maior.   Essa sim é uma grande
mudança (literalmente) de vida e
o Life Coaching será fundamental para esta transição. Afinal
de contas, estamos falando de
mudança de hábitos, costumes
alimentares, novas pessoas, novos sotaques - ou nova língua - e
uma nova carreira! A Master
Coach, Bianca Caselato,escuta
muitopor parte das pessoas esta
ânsia de mudar a sua realidade
saindo para outra localidade,
mas falta coragem de deixar
familiares: "Este detalhe é o
que mais pesa no momento da
decisão de mudar. E não é apenas isso. As pessoas encontram
diversas outras travas como
a falta de dinheiro e a escola
das crianças, por exemplo, e
acabam reprimindo este desejo.
Por isso todo o processo de
coaching precisa se bem feito,
para descobrir qual o sentido
desta mudança."   Mudança de
local precisa antes de uma mudança pessoal Caselato explica
que esta vontade tem diversas
origens, podendo ser um sonho
de vida ou uma fuga de algum
problema. E se descobrir antes
de botar o pé na estrada é a chave
para não entrar em uma situação
equivocada: "Se a sementinha
de tudo for para escapar de algo
e não estiver com tudo resolvido antes, os problemas vão
te seguir. A análise precisa ser
feita com bastante carinho para
evitar mudanças de locais que
não vão mudar a vida em si. Isso
apenas transfere os problemas
de endereço."
Para a especialista, se a pessoa identificou

durante o processo de coaching
que essa mudança faz sentido de
verdade, é o momento de preciso
traçar um plano para que haja
a mudança de forma segura e
sem atropelos: "Nunca acontece e de uma hora para outra
e o coaching mostra que não
dá para sair se aventurando, é
necessário fortalecer essa ideia,
fazer a pessoa ter condições de
seguir o que ela quer no período
que for apropriado para ela."  
Tudo planejado no mínimos
detalhes Claro que cada caso é
único, e Bianca Caselato afirma
que todos precisam estar atentos
com alguns pontos em comum:
- Como está o planejamento
financeiro - Cuidar do  s e lf s
u p p o r t,ou seja, deixar laços
familiares bem resolvidos e
evitar sofrimentos extremos
com esta mudança  
- Conversar com amigos e
conhecidos sobre esta nova
guinada
"Basicamente é organizar a
vida, mas para tanto a pessoa
precisa estar com total certeza
do que quer fazer. Não estamos
falando em mudar de bairro na
mesma cidade, mas sim em buscar qualidade de vida. Quando
tudo estiver 100% certo com
ela mesma, o destino final desta
pessoa será um encontro consigo
não importando onde ela esteja."
completa Caselato.
Bianca Caselato
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Longe do Carnaval, Joelma curte férias
com o namorado
Longe da folia do Carnaval,
Joelma aproveita feriado ao lado
do namorado Alessandro Cavalcante. Sempre discreta em relação a sua vida pessoal, a cantora
postou rara foto com o amado na
manhã deste sábado (10). “Férias chegueeeeeeeeeei!”, escreveu empolgada na legenda.
Separada de Ximbinha desde
agosto de 2015, Joelma assumiu
o relacionamento com o empresário em abril de 2017 durante o
programa “Fofocalizando” no SBT. Alessandro foi apresentado a
cantora por meio de sua stylist Maris Tavares.

Kim Cattrall chama ex-colega
Sarah Jessica Parker de hipócrita
A atriz Kim Cattrall
deixou bem claro que
não tem o menor apreço
por Sarah Jessica Parker,
com quem atuava em
Sex and the City, série
encerrada em 2004. Em
seu Instagram, ela recusou uma mensagem de
condolência vinda pela
ex-colega pela morte de
seu irmão. “Eu não preciso de seu amor e de seu apoio neste momento trágico”, publicou
neste sábado.Há quase uma semana, Kim também usou as redes
sociais para pedir ajuda na busca pelo irmão, Christopher Cattrall,
desaparecido desde 30 de janeiro. “Ajude-nos a trazê-lo de volta
para casa em segurança. Espalhe a notícia. Muito obrigado por ler
isso”, ela escreveu ao lado da foto dele. Na última segunda, porém,
ela informou que ele foi encontrado morto e pedindo para respeitarem a privacidade de sua família.
Eventualmente, Jessica acabou deixando um comentário, lamento a perda: “Querida Kim, meu amor e minhas condolências
para você e sua família. Que Deus esteja com seu amado irmão”.
Na quarta, Kim voltou a postar, agradecendo pelo apoio de seus fãs
e das companheiras de elenco do seriado.
Agora, junto com a mensagem diretamente apontada para Jessica, ela expôs mais seu ponto de vista. “Minha mãe me perguntou
hoje “quando Sarah Jessica Parker, essa hipócrita, vai te deixar em
paz?”, começou. “Seu contato contínuo é uma dolorosa lembrança do quanto você é, antes e agora. Deixe-me falar bem claro se
ainda não fiz isso. Você não é minha família. Você não é minha
amiga. Então estou escrevendo para você uma última vez para parar de explorar nossa tragédia para tentar restaurar sua imagem de
boa moça”. Kim também incluiu o link de uma matéria do The
New York Times falando sobre os bastidores da série. Segundo a
reportagem, ela era colocada de lado pelas outras integrantes do
quarteto porque Sarah teria ciúmes dela e manipulava as demais.
Inclusive, esta publicamente disse que um terceiro filme baseado
na série não aconteceria por causa das muitas exigências da ex-amiga, o que Kim negou.

Esposa imita Marquezine
em homenagem a Safadão
e fãs detonam
Thyane Dantas imitou Bruna Marquezine ao homenagear Wesley Safadão, no
último sábado (10). Pelo menos foi o que
os internautas apontaram após a loira
compartilhar nas redes sociais uma foto usando uma camiseta que
citava o nome do marido.
"Desculpe, você não é o Safadão", dizia a vestimenta.
Os usuários da web, então, não perdoaram: “Só não faz igual,
amiga”, alertou uma seguidora. “Réplica da rua 25 de Março”, criticou outra - em referência ao maior centro de comércio popular do
Brasil. Já um terceiro ironizou: “Imithyane”.
Vale ressaltar que em homenagem a Neymar, Bruna usou recentemente uma peça parecida. Durante os dias que passou com o
craque em Paris, na França, para as comemorações do aniversário
do amado, a atriz ostentou uma camisa com os dizeres: “Desculpe,
você não é o Neymar”.

Reinaldo Gottino lamenta morte da irmã
aos 45 anos: "Câncer maldito"
Reinaldo Gottino, um dos grandes nomes do jornalismo da RecordTV, anunciou por meio de seu perfil no Instagram, a morte
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de sua irmã, Rosemeire, aos 45 anos de
idade.
Segundo o apresentador, Rose lutava contra um câncer e acabou não resistindo à doença: “Minha irmã se foi!
Rose! Meire! Rosemeire!!! A pessoa
mais cheia de vida que eu conheci! 45
anos!!!! Te amo! Te amo! Te amo! Seu
sorriso jamais será esquecido!!! Câncer
maldito! Levou uma das pessoas mais
corretas e justas que já passaram na terra!!!”, lamentou.
Em uma mensagem postada na manhã
de segunda-feira (12/02), Gottino falou
sobre a dificuldade de contar para seus filhos sobre a morte da tia.
“A difícil missão de contar para os filhos que a tia querida se
foi! Quantos momentos!!!!”, escreveu.

Zeca Pagodinho foge de João Doria, e a
internet não perde a piada
Zeca Pagodinho está
reinando nos trending topics do Twitter de domingo (11) após ser clicado
ao lado do prefeito de São
Paulo, João Doria. Os dois
se encontraram durante a
madrugada no Camarote
Bar Brahma, no Anhembi.
Doria fez uma aparição-surpresa no camarote e pediu para tirar foto com Zeca. Contrariado, o sambista só aceitou fazer as imagens após intervenção do
dono do camarote.
De acordo com a assessoria do compositor, ele tem como princípio não tirar foto com nenhum político de nenhum partido.
Enquanto Doria aparece com aquele sorrisão, Zeca está emburrado em todas as imagens.
No Twitter, reunimos as sete melhores definições para a espontaneidade do sambista ao se deparar com o prefeito.

Longe do Carnaval, Joelma
curte férias com o namorado
Longe da folia do Carnaval, Joelma aproveita feriado ao lado do
namorado Alessandro Cavalcante.
Sempre discreta em relação a sua
vida pessoal, a cantora postou rara
foto com o amado na manhã deste
sábado (10). “Férias chegueeeeeeeeeei!”, escreveu empolgada na
legenda.
Separada de Ximbinha desde
agosto de 2015, Joelma assumiu o relacionamento com o empresário em abril de 2017 durante o programa “Fofocalizando” no
SBT. Alessandro foi apresentado a cantora por meio de sua stylist
Maris Tavares.

Latino tem prisão decretada por
não pagar pensão alimentícia
Depois de Dado Dolabella, outro famoso está
encrencado com a Justiça
por não pagar pensão alimentícia. Latino pode ser
preso por não pagar a dívida de R$ 96 mil a uma de
suas filhas, de nove anos.
Segundo o advogado
da mãe da criança, o cantor teve a prisão decretada
pela Justiça de Minas Gerais:
— Ele foi condenado em primeira instância por causa da dívida
que se arrasta por anos.
Segundo o G1, a mãe, que mora na região da Zona da Mata mineira, explica que os pagamentos sempre foram irregulares:
— Às vezes chegava R$ 2,5 mil em um mês. Em outro mês
chegava R$ 500. Tinha mês que não vinha nada. Nos últimos cinco
meses, ele não pagou nenhum centavo.
O advogado e a assessoria de imprensa de Latino não quiseram
comentar o assunto. O caso corre em segredo de Justiça e ainda é
cabível recurso da sentença.
Não é a primeira vez que Latino se vê envolvido nesse tipo de
situação. Em setembro do ano passado, ele teve a prisão decretada
por não pagar pensão a outro filho, de cinco anos. O cantor é pai de
nove filhos, isso sem contar o macaquinho Twelves, a quem trata
como se fosse uma criança.
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Angelina Jolie educa filhas inspirada no
feminismo: 'Sua mente que define você'
Angelina Jolie é preocupada com a
edução dos filhos e chegou a retirá-los
da escola para minimizar as diferenças
culturais. Criando três meninas - Zahara,
de 13 anos, Shiloh, de 11, vistas em uma
première com a atriz, e Vivienne, de 9 -, a
atriz disse que tenta inspirar o feminismo
nas crianças. "Eu digo às minhas filhas:
"O que te diferencia é o que você está
disposto a fazer pelos outros. Qualquer
um pode usar vestido e maquiagem. É
sua mente que irá definir você. Descubra
quem você é, o que você pensa e o que
você representa. E lute para que os outros tenham essas mesmas
liberdades. Uma vida de serviço vale a pena ser vivida", explicou
à edição norte-americana da revista "Elle". Jolie também é mãe de
Maddox, de 16 anos, Pax, de 14, e Knox, de 9.

Anitta fez correção no nariz após plástica:
'Me esforçava muito para cantar'
Vira e mexe Anitta se depara
com seu nome envolvido a assuntos como plásticas, preenchimento
labial, entre outras mudanças que
já fez em seu visual como o cabelo
loiro, novidade aprovada pelo marido e que vai manter até abril deste
ano. Em entrevista à revista "Marie
Claire", a cantora revelou ter passado por umas correções porque algumas intervenções "ficaram malfeitas". "As primeiras cirurgias que
realizei no nariz e nas mamas foram
por estética. A do nariz me prejudicou até no trabalho. Me esforçava
muito para cantar porque o canal da
respiração ficou estreito e vivia com as amígdalas inchadas", disse
ela, que fez lipoaspiração no abdômen durante as correções.

Após operação, Fausto Silva tranquiliza
fãs: "Já estou bem"
Após ser submetido a uma angioplastia,
na última quarta-feira (7), no hospital Albert
Einstein, em São Paulo, Fausto Silva fez
questão de tranquilizar seus fãs. O apresentador garantiu estar bem e que poderia até
voltar às suas atividades normais. "Já estou
[bem], tanto que eu poderia trabalhar domingo, é que o programa já está gravado porque
é de Carnaval, mas poderia trabalhar, tocar a
vida", afirmou ao "TV Fama", da RedeTV!.
Assustado, o veterano contou como descobriu o problema no coração: "Sempre faço exame, já sabia que tinha uma pequena obstrução e ela aumentou. Obstrução na artéria do coração. Resolvi fazer
os exames e em seguida o cateter, e aí você desobstrui e põe o chamado stent. Fiz ontem à noite".
Faustão ainda informou que passará a cuidar melhor de sua saúde.
"Recomendação é andar bastante. Procuro andar e vou andar mais
ainda, fazer os exercícios e fazer aquelas coisas que todo mundo já
sabe. São determinadas coisas que são genéticas, vem de geração
para geração, herança de família e tem que administrar", finalizou.

Jojo Toddynho revela que não queria ser
famosa como cantora
Em entrevista ao canal de Gio Ewbank,
no YouTube, Jojo Toddynho contou que
seu maior sonho não era ser famosa como
cantora, mas, sim, como atriz.
"Pensava em interpretar, acho que tenho
coisa para isso. Mas me botar para fazer
mulher forte, de mandar e arrasar filho e
marido. É um papel desses que tenho que
fazer”, garantiu.
A artista ainda revelou como o ‘Toddynho’, de seu nome artístico, surgiu. “Meu
nome é Jordana Gleise, Jojo é diminutivo
de Jordana. E Toddynho é por ser apaixonada por Toddynho (achocolatado). Vou até tatuar.”
E destacou: “E também porque uma vez a Terezinha, que é a
Cacau Protásio - do “Vai Que Cola”, do Multishow -, que eu amo,
falou que peito de mulher preta saía Toddy. Como meus amigos
me chamavam de ‘mamacuda’, aí falava se queriam Toddynho.
E pegou”.
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