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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Lajinha comemora 76 anos com festa

A

festa em comemoração aos 76 anos de Lajinha teve início na
sexta-feira (20), com a realização de dois shows, Braulio e Ricardo e Marquinhos Miragem, no sábado (21) com o show da
banda Leonardo de Freitas e Fabiano, milhares de pessoas lotaram a
Av. Presidente Vargas, centro de Lajinha. Com encerramento no domingo, (22) mais dois shows Alessandro Calegari e Keila e Xandy
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Câmara de Lajinha homenageia
militares do Meio Ambiente

Vice-prefeito Sérgio, vereador Flávio, vereadora Neura, Prefeito Lúcio, Presidente da Câmara
Renato e o vereador Celso recepcionam os cantores Leonardo de Freitas e Fabiano.

L

ajinha completa 76 anos e a Câmara Municipal aproveita a data para
homenagear cidadãos que se destacaram no município de Lajinha no
aprimoramento da preservação do meio ambiente, contribuindo para a
melhoria de vida dos lajienses. O inicio contou com o cântico do Hino Nacional e uma canção cantada pela Sta Jicilene Dorneles Caetano Mendes.
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Vereadores apoiam atletas de
Manhuaçu nos Jogos de Minas 2014

L
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Presidente Maurício Júnior (centro), Vice-presidente Anízio Gonçalves de Souza (d) e 2º
Secretário, Francisco de Assis Dutra (e), conduzindo os trabalhos da sessão legislativa

ajinha completa 76
anos e a Câmara
Municipal aproveita
a data para homenagear
cidadãos que se destacaram no município de Lajinha no aprimoramento
da preservação do meio
ambiente,
contribuindo
para a melhoria de vida
dos Lajienses. O inicio
contou com o cântico do
Hino Nacional e uma canção cantada pela Srta. Joicilene Dorneles Caetano
Mendes.
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EDITORIAL

CHARGE

O que eles dizem dos brasileiros
Há milhares de anos as civilizações vem se aprimorando e é lógico que
a educação de um país de primeiro mundo é bem diferente de um país de
terceiro mundo, a começar pela sua existência, o Brasil é um adolescente
se comparar com países como Inglaterra, Japão, Estados Unidos e outras
civilizações antigas. Infelizmente o Brasil foi explorado erradamente e sua
população cresceu com uma grande mistura de raças e os colonizadores
portugueses não tinham amor pela nova terra, queria apenas as riquezas
encontradas em solo brasileiro e usaram o Brasil para desfazer de seus
criminosos e todo tipo de pessoas que não agradavam os monarcas portugueses eram enviados para o Brasil. Até os padres eram punidos e degredados para o Brasil. É muito comum ouvirmos das pessoas, explicações
para os desmandos dos nossos governantes eo tal “jeitinho brasileiro” que,
infelizmente, perdura há séculos. Entre outras causas, muitos argumentam
que isso ocorre porque “não se pode esperar outra coisa de um país que
só recebeu os marginais de Portugal: prostitutas, assassinos, ladrões...”.
Os culpados, de acordo com essa visão, seriam os degredados, ou seja,
homens e mulheres, nobres e do povo, que eram banidos de sua terra
natal e aqui deixados por ordem da Coroa e da Igreja; ou que, em muitos
casos, ficavam por vontade própria vivendo junto aos índios. A história
oficial apresenta esses “primeiros brasileiros” como rudes, assassinos,
ladrões, feiticeiros, hereges e degenerados, cujo castigo era viver, por
alguns anos ou para sempre, em uma terra distante, entre feras e índios
antropófagos. O degredo para o Brasil era uma das maiores punições da
justiça portuguesa e, em muitos casos, antecedia apenas a condenação à
morte. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra de Cabral,
ao relatar a tomada de posse das terras brasileiras pelos portugueses em
1500, faz referência aos primeiros homens que foram deixados aqui como
punição por crimes cometidos em Portugal.
Fale com a redação
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Tanto é verdade, que Camões, em Os Lusíadas, ao cantar as glórias das conquistas
marítimas lusitanas, fez alusão ao uso dos degredados como mensageiros
e espiões dos capitães de navios.
Em todos os relatos históricos fica claro, a constatação de que os degredados eram graves criminosos, tudo isso reforça a as analises da formação
dos males da nossa formação histórica. A obra Retrato do Brasil, de Paulo
Prado, publicada na década de 1920, é uma peça em destaque quanto a esse
aspecto. Para o autor, a “infeliz” trajetória brasileira deve-se, entre outros
fatores, à vinda de “toda uma escuna turva das velhas civilizações”. Por
acreditar que o Brasil foi colonizado por um povo “já gafado do germe
da decadência”, Prado reforça a visão do degredo como um dos principais
elementos que desqualificam a nossa formação social. (Souza, 1994. p. 81).
Nas terras do Brasil, entre estes padres que solicitavam seus penitentes
durante, antes ou depois da confissão, identificamos alguns que foram
degredados em outras províncias do próprio Brasil ou que, da colônia
foram enviados para outros territórios ultramarinos do império português.
O padre Bernardo Borges, vigário do Rio de Janeiro, foi condenado ao
degredo em Angola por 10 anos. padre Pedro Homem da Costa, 51 anos,
residente na Paraíba; padre Antônio Esteves, de Pernambuco, 45 anos;
padre Antônio Alvares Puga, 46 anos; padre Manuel Pinheiro Oliveira, 53
anos, vigário de Congonhas nas Minas Gerais; e um certo padre Francisco
do Rio de Janeiro, 52 anos. Todos foram expulsos de suas paróquias e
proibidos, por toda a vida, de voltarem a elas. Outros foram degredados
num outro Convento distante do local de seus pecados, como foi o caso
de dois freis pernambucanos: José de Jesus Maria, 62 anos e Manuel de
Jesus, 50 anos. Para quem conhece a história da colonização dos Estados
Unidos sabe bem a diferença e porque é uma potencia mundial. Tudo
isso exposto acima pode estar relacionado com nossa educação e nossas
diferenças, nós somos ainda um país jovem em formação e a educação
demanda tempo, não se pode comparar os brasileiros com os europeus. Um
americano, casado com uma brasileira, morou em São Paulo por 3 anos.
Depois dessa experiência, ele voltou para sua terra natal e fez questão de
criar uma lista de 20 motivos pelos quais odeia viver no Brasil. Acho que
3 anos vividos em uma capital não reflete a realidade brasileira, embora
não podemos generalizar, em todas as comunidades vamos encontrar
ambientes diferentes, mas é evidentes que há algumas verdades em seu
relato. Veja na página 3 a relação.
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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
Ao Jornal das Montanhas
Em primeiro lugar gostaria
de parabenizar este site do
Jornal das Montanhas de Minas
Gerais pelo excelente desempenho, tem boas noticias e gostei
muito do editorial do dia 20 de
maio de 2014. Visão política
perfeita sobre a lentidão de
nosso governo em promover
as reformas que os brasileiros
tanto precisam sem as quais é
impossível uma convivência
pacífica, penso que nós somos
muito pacificadores, pois as
civilizações mais evoluídas
jamais aceitariam viver em um
país como o nosso, onde há
muita injustiça e corrupção, e
quando a imprensa séria trata

destes assuntos temos que valorizar, e como disse o editor
do jornal em pauta se o governo
quisesse fazer a vontade do
povo muitas reformas já havia
sido feitas, e isso não acontece
entra governo e sai governo e as
coisas vão de mal a pior. Agora
por conta da Copa do Mundo o
governo deixou muitas coisas
passar sem fazer as devidas
correções para não parecer em
má avaliação dos eleitores, não
fez simplesmente por ser um
ano eleitoral. No próximo ano
qualquer que seja o governo
vai sofrer as consequências
da péssima administração do
governo petista. Um dos erros
que acredito é o programa
Bolsa Família esse dinheiro

deveria estar sendo aplicado
de uma maneira eficaz, como
dizem os mestres dê a vara e
ensine a pescar nunca dê o peixe, quantas escolas e quantos
cursos poderiam ter sido dado
com esse dinheiro da Bolsa
Família, não que isso deva
ser posto de lado, mas aplicação de uma maneira mais
equilibrada, muitos brasileiros
precisam sim , mas existem
muitos oportunistas que não
necessitam e estão recebendo,
todo município tem isso e o
governo não fiscaliza .
Muito obrigado por esta
oportunidade para que os leitores possam ter voz.
Luiz Feliciano Moreira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Vai fazer aniversário

M

G 111- Próximo a Santana do Manhuaçu (Serra)
responsabilidade do DER MG. Quase fazendo aniversário este problema. Alertamos as autoridades
competentes para viabilizar a solução do problema antes
que acontece algo de pior.

Sancionado porte de arma para
agentes e guardas prisionais
Agentes
e
guardas prisionais
poderão
portar arma de
fogo legalmente
fora de serviço.
A medida, aprovada pelo Senado em maio,
consta da Lei
12.993/2014, sancionada pela presidente Dilma Rousseff
terça-feira dia (17 de junho). Dilma vetou, no entanto, a concessão do mesmo direito aos guardas portuários, que havia
sido incluída durante a tramitação da proposta do Executivo (PLC 28/2014) no Congresso. De acordo com a nova lei,
agentes e guardas prisionais ficam autorizados a portar arma
de fogo, particular ou fornecida pela corporação, desde que
se adequem a três requisitos: enquadramento em regime de
dedicação exclusiva; formação funcional (nos termos de regulamento a ser adotado); e subordinação a mecanismos de
fiscalização e de controle interno. Ao vetar o direito aos guardas portuários, Dilma argumenta que não foram verificadas
quanto a essa categoria as mesmas condições que justificam
o porte de arma para agentes e guardas prisionais. Assim, a
ampliação da medida "poderia resultar em aumento desnecessário do risco em decorrência do aumento de armas em
circulação", contrariando a política nacional de combate à
violência e o Estatuto do Desarmamento.
Agência Senado

O que dizem lá fora dos brasileiros

1. Os brasileiros não têm consideração com as pessoas fora do
seu círculo de amizades e muitas
vezes são simplesmente rudes.
Por exemplo, um vizinho que toca
música alta durante toda a noite…
E mesmo se você vá pedir-lhe
educadamente para abaixar o volume, ele diz-lhe para você “ir se fud**”. E educação básica? Um simples “desculpe-me “, quando alguém esbarra
com tudo em você na rua simplesmente não existe.
2. Os brasileiros são agressivos e oportunistas, e, geralmente, à custa de outras
pessoas. É como um “instinto de sobrevivência” em alta velocidade, o tempo todo.
O melhor exemplo é o transporte público.
Se eles vêem uma maneira de passar por
você e furar a fila, eles o farão
3. Os brasileiros não têm respeito por seu ambiente. Eles
despejam grandes cargas de lixo em qualquer lugar e em

todos os lugares, e o lixo é inacreditável. As ruas são muito sujas. Os
recursos naturais abundantes, como
são, estão sendo desperdiçados em
uma velocidade surpreendente, com
pouco ou nenhum recurso.
4. Brasileiros toleram uma quantidade
incrível de corrupção nos negócios e governo. Enquanto todos os governos têm
funcionários corruptos, é mais comum e
desenfreado no Brasil do que na maioria
dos outros países, e ainda assim a população continua a reeleger as mesmas pessoas.
5. As mulheres brasileiras são excessivamente obcecadas com seus corpos e são
muito críticas (e competitivas com) as outras.
6. Os brasileiros, principalmente os homens, são altamente propensos a casos extraconjugais. A menos que o homem nunca saia de casa, as
chances de que ele tenha uma amante são enormes.
7. Brasileiros, especialmente as pessoas que realizam
serviços, são geralmente malandras, preguiçosas e quase
sempre atrasadas.
9. Os brasileiros têm um sistema de classes muito proeminente. Os ricos têm um senso de direito que está além do
imaginável. Eles acham que as regras não se aplicam a eles,
que eles estão acima do sistema, e são muito arrogantes e
insensíveis, especialmente com o próximo.
10. Brasileiros constantemente interrompem o outro para
poder falar. Tentar ter uma conversa é como uma competição para ser ouvido, uma competição de gritos.
11. A polícia brasileira é
essencialmente
inexistente
quando se trata de fazer cumprir as leis para proteger a população, como fazer cumprir
as leis de trânsito, encontrar e
prender os ladrões, etc. Existem Leis, mas ninguém as
aplica, o sistema judicial é uma piada e não há normalmente nenhum recurso para o cidadão que é roubado, enganado
ou prejudicado. As pessoas vivem com medo e constroem
muros em torno de suas casas ou pagam taxas elevadas para
viver em comunidades fechadas.
12. Brasileiros pagam impostos altos e taxas de importação que fazem tudo, especialmente produtos para o lar,
eletrônicos e carros, incrivelmente caros. E para os empresários, seguindo as regras e pagando todos os seus impostos
faz com que seja quase impossível de ser rentável. Como
resultado, a corrupção e subornos em empresas e governo
são comuns.
13. A comida pode ser mais fresca, menos processada e,
geralmente, mais saudável do que o alimento americano ou
europeu, mas é sem graça, repetitivo e muito inconveniente.
Alimentos processados, congelados ou prontos no supermercado são poucos, caros e geralmente terríveis.
14. Raramente as coisas são feitas corretamente da primeira vez. Você tem que voltar para o banco, consulado,
escritório, mandar e-mail ou telefonar 2-10 vezes para as
pessoas a fazerem o seu trabalho.
15. Eletricidade e serviços de internet são absurdamente caros e ruins.
16. A qualidade da água é questionável. Os brasileiros bebem, mas não
morrem, com certeza, mas com base
na total falta de aplicação de leis e a
abundância de corrupção, eu não confio no governo que diz que é totalmente seguro e não vai te
fazer mal a longo prazo.
17. Árvores, postes, telefones, plantas e caixas de lixo
são colocados no centro das calçadas, tornando-as intransitáveis.
18. Você paga o triplo para os produtos que vão quebrar
dentro de 1-2 anos, talvez mais.
19. Os brasileiros amam estar bem no seu caminho. Eles
não dão espaço para você passar.
20. O Brasil é um país de 3° mundo com preços ridiculamente inflacionados para itens de qualidade. Para se ter
uma idéia, São Paulo é classificada como a 10ª cidade mais
cara do mundo. (New York é a 32ª).
21. A infidelidade galopante. Este não é apenas um es-

tereótipo, tanto quanto eu gostaria que fosse. Homens na
sociedade brasileira são condicionados a acreditar que eles
são mais “virís ” por saírem com várias mulheres .
22. Zero respeito aos pedestres. Sim, eles não param para
você passar. Na melhor das hipóteses, eles vão buzinar.
23. A menos que você goste muito de futebol ou reality
shows (ou seja, do Big Brother), não há nada muito o que
conversar com os brasileiros em geral. Você pode aprender
fluentemente Português, mas no final, a conversa fica muito
limitada, muito rapidamente.
24. Tudo é construído para carros e motoristas, mesmo
os carros sendo 3x o preço de qualquer outro país. Os ônibus intermunicipais de luxo são eficientes, mas o transporte
público é inconveniente, caro e desconfortável para andar.
Consequentemente, o tráfego em São Paulo e Rio é hoje
considerado um dos piores da Terra (SP, possivelmente,
o pior). Mesmo ao meio-dia podem ter engarrafamentos
enormes que torna impossível você andar mesmo em um
pequeno trajeto limitado, a menos que você tenha uma motocicleta.

Segurança e defesa para a
Copa têm 157 mil agentes e
investimento de R$ 1,9 bi

Com investimentos de
R$ 1,9 bilhão, a operação
de segurança e defesa para
a Copa do Mundo conta
com 157 mil agentes da
segurança pública e das
Forças Armadas. O plano
operacional começou na
última sexta-feira (23) e
vai até dia 18 de julho, cinco dias após a partida final, marcada para 13 de julho. A esse
contingente, se somam 20 mil agentes de segurança privada,
contratados pela Federação Internacional de Futebol (Fifa),
que vão cuidar dos perímetros externo e interno dos estádios e de outras instalações oficiais da federação, como
hotéis onde estarão hospedadas as delegações e centros de
treinamento. Nesses locais, a atuação é liderada pelos seguranças particulares, mas a força pública também estará presente e será acionada em caso de necessidade. Em média,
serão 900 agentes privados por jogo.

A triste situação do Rio Manhuaçu
O homem
é o único animal na face
da terra que
polui o meio
ambiente, o
rio veio primeiro que o
homem e por
milhares de
anos correu
livremente
pelos seus cursos criando os peixes que serviu para alimentação humana até que os humanos foram construindo suas residências a beira rio, inicialmente para usufruir das águas e de
sua riqueza alimentícia, mas o resultado é o que vemos: rios
mortos, sujos e poluídos. O homem sim é que causa todos os
problemas ambientais do planeta. Agora o homem sofre as
consequências de suas incompetências, o lixo e o mau cheiro
tem gerado incômodo e motivo de reclamação dos moradores. O esgoto de toda a cidade é escoado para o rio, o lixo
já faz parte do cenário, o trecho entre o bairro Bom Jardim
e Vila Deolinda está em situação precária já faz muito tempo. Até a que ponto vai chegar essa situação, pois a poluição
pode gerar doenças e contaminações em animais podendo ser
transmitidos para a população.
Turistas da cidade de conceição de Ipanema têm dificuldades para encontrar a cidade, pois não possui placas ou
qualquer direcionamento a caminho da cidade. A dificuldade
de encontrar a cidade causa preocupação aos motoristas visitantes da cidade, quem nunca foi à cidade não a encontra
sem um direcionamento de uma pessoa que a conhece bem
o caminho.
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Tri-Objetiva - 104
Celso de Medeiros Costa (*)
"O PT gosta de mim"
Maluf sobre apoio em SP

• ITAMARATY ‘PEGA LEVE’ COM
ARRUACEIROS CHILENOS
O Ministério das Relações Exteriores interveio para
retardar a expulsão dos 85 arruaceiros chilenos que
invadiram e depredaram o Maracanã, durante o jogo
Chile x Espanha, dia 18. Agentes da Polícia Federal
estavam prontos para deportar os baderneiros imediatamente, mas foram impedidos pelo Itamaraty,
que solicitou o prazo de 72 horas para que eles deixassem o País. A intervenção do Itamaraty causou
revolta.
• PERDOA-ME POR ME BATERES
Só faltou fazer o Itamaraty fazer Brasil pedir desculpas aos arruaceiros por terem invadido e depredado
o Maracanã.
• TUDO PREMEDITADO
O grupo ficou à espreita desde as 11h da manhã.
Após enganar a segurança, o bando derrubou a grade e invadiu o estádio.
• LÁ TEM PUNIÇÃO
O Chile não será tão condescendente com os seus
delinquentes. A federação local de futebol decidiu
proibir que eles frequentem estádios.
• CORPO FORA
A intervenção em favor dos arruaceiros chilenos foi
confirmada por funcionários de alto escalão do governo, mas negada pelo Itamaraty.
• ALIADO IGNORA DILMA:
QUER SÓ LULA AO SEU LADO
A campanha do senador Armando Monteiro Neto
(PTB) ao governo pernambucano adotou uma estratégia que tem a ver com o momento de desgaste
de Dilma: elaborar peças publicitárias privilegiando
imagens dele ao lado do Lula, desconsiderando a
presidenta. O ex-presidente interveio de novo no PT-PE para obrigar a “cumpanherada” a abrir mão de
candidatura própria e apoiar o nome do senador.
• DESGASTE
Com as pesquisas indicando crescimento da rejeição a Dilma e a seu governo, os próprios aliados já
começam a pular fora do barco.
• BESTEIROL NA TV
O comercial da Friboi na TV revolta os demais produtores. Não por ser abilolado, mas porque a carne
nacional é a mesma, Friboi ou não.
• ATIRA PRA TODO LADO
Como antecipou esta coluna, o PSDB negocia paralelamente eventual aliança com PTB e PR, partidos
rachados quanto ao apoio a Dilma.
• ASSIM FICA DIFÍCIL
Ignorando sua responsabilidade na crise, o Tribunal
Constitucional de Portugal invalidou medidas do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, em sentença
que peca pela falta de clareza. E de coragem. Isso
pode provocar aumento de impostos, penalizando
ainda mais os cidadãos.
• FORA DAQUI!
Funcionários do Senado que tentaram trabalhar na

sexta (20) foram surpreendidos com o cancelamento
do expediente. Foram obrigados a se identificar. Só
faltou a bronca: “onde já seu viu querer trabalhar?”
• APLAUSOS NO EQUADOR
A ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, do STF, fez
palestra ontem na Corte Constitucional do Equador.
Na presença de doze presidentes de tribunais constitucionais, falou em espanhol e foi muito aplaudida.
• SAINDO DO ATRASO
Os ministros Vinicius Nobre Lages (Turismo) e Izabella Teixeira (Meio Ambiente) discutiram ontem
como remover obstáculos à oferta do Brasil como
destino turístico ambiental. Com o Ibama dificultando
e até inviabilizando iniciativas, o Brasil ainda engatinha em ecoturismo.
• TUCANATO
FHC e o governador paulista
Geraldo Alckmin (SP) confirmaram presença hoje na convenção nacional do Solidariedade,
que ratificará apoio à candidatura do presidenciável tucano Aécio Neves (MG).
• O ALVO PERFEITO
É do grupo Caltabiano a concessionária de carros
de luxo destruída por black-blocs em SP, quinta (19),
num prejuízo de R$3 milhões. O maior acionista do
grupo é filho de ex-assessor do ex-presidente Bill
Clinton. Dois Caltabianos morreram no acidente da
TAM em Congonhas.
• FALTA NO PR
O ex-governador do DF José Roberto Arruda não vai
à convenção nacional do PR neste sábado (21). Diz
estar doente. Mas garante que irá à convenção local,
dia 29, quando sua candidatura será confirmada.
• RACHADO
O PR deverá deixar a decisão sobre apoio nacional
aos 45 do segundo tempo. O partido vai dividido hoje
(21) para convenção entre grupo que defende aliança
com a presidenta Dilma, os que querem ir de Aécio
Neves, e os que defendem a candidatura própria de
Magno Malta (ES).
• PENSANDO BEM…
…surpreende que os baderneiros do black bloc “contra o capitalismo” não tenham roubado os carros de
“ricos” depois da depredação.

Poder sem Pudor
OUVINTE É FOGO…

O programa “Jogo Aberto”, da rádio Arapuan da
Paraíba, entrevistava o senador biônico Milton Cabral,
irmão do dono da emissora,
Antônio Cabral, (embora
todo mundo achasse que a
emissora era do senador). Lá
para as tantas, um ouvinte,
depois de elogiar o radialista
Petrônio Souto, apresentador do programa, fez a pergunta proibida, no ar:
- Quantos votos teve o senador Milton Cabral?
O radialista foi esperto diante do patrão, no estúdio:
- Meu amigo, foi tanto voto que eu nem me lembro…
O senador, que ganhou o mandato sem votos, sorriu orgulhoso
e aliviado.

6ª, 13: 3 turnos nota100.
1- Mudei de novo?
2- Irás me ler, meu povo??
3- Com que intento me movo???
1 - No turno matinal: § Na manhã
do dia 13, constatou-se que, para o cristão, não tem sexta-feira treze negativa,
por quê o verdadeiro cristão tem Deus
sobre, e, sob, bênçãos. § Por isso, pedalei até o Cidade Jardim, bairro no
extremo Sul de Governador Valadares/
MG, antes passando no Vera Cruz e no
Vila dos Montes, cujas ruas têm nomes dos montes da
Bíblia; e visitei u´a anciã irmã e amiga, no Hospital Samaritano, no Vila Isa, a quem tenho visitado de 2 em 2
dias. Suponho que a Zeladoria da Igreja esteve atuante,
como noutras manhãs antes de programações em instalação da Igreja, pois se aguardava o jantar de casais, na noite. Se possível, eu viajaria para a Frei Inocêncio, além de
Gov. Valadares, na direção do NE, mas montei o 1.º dos
3 gabinetes pastorais ambulantes do dia, no Ilha, bairro
cercado pelo Rio Doce, mais exatamente na Pão, padaria
que tem lanchonete que, quando posso, tomo o café da
dieta, mas, que, nesse dia, cheguei a usar o restaurante
conjugado com a lancheteria. O que mais fiz foi ler a Bíblia, na ordem cronológica – de Jesus diante de Herodes
Antipas, na 6ª, 15 de abril do ano 29 (Lc 23.6-12), até o
Seu sepultamento (nas 4 narrativas do Evangelho...) –. §
Enfim, na manhã, foi um sucesso, nada de azar! – e, mais
que sorte!!!...
2 - No turno vesperal – § Na tarde
do dia 13, montei o 2º dos 3 gabinetes no
centro, especificamente na cadeira dura
da estação rodoviária. Certamente, a Comissão de Cozinha da SAF – Sociedade
Auxiliadora Feminina – preparava o jantar
supracitado, e eu estive na Frei Inocêncio
com o membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni,
citado no artigo anterior, quando ele prometeu ir me ouvir no próximo domingo, na vizinha (ou anexa) Mathias
Lobato, vendo quando o brasileiro naturalizado espanhol
sofrera o pênalti (alguém disse que não foi!), que a Espanha convertera em tento!!! § Ainda nesse período, montei
o 3.º gabinete, no Santa Paula, ou melhor, no p.a (ponto
de apoio) da Viação Gontijo, não deixando de saber e de
ver que a Holanda virara e bem, até tendo ficado sabendo
o resultado final, estrondoso. § Na tarde, foi um êxito,
nada de azar! – e, mais que sorte!!!...
3 - No turno noturnal: § Na noite do
dia 13, se precisasse eu iria permanecer
na Frei... A Comissão da Cozinha continuava a preparar o jantar retro citado, e,
meu lar para receber, em nossa residência,
crianças cujos pais viriam para o jantar. E
eu estava em missão não eclesial (ou da
Igreja), e nem eclesiástica (ou presbiterial), mas, “eclesiana” ou presbiteral (ou
particular). Enquanto isso, o Ministério de
Casais, a Comissão de Eventos da Igreja e muitos viam
o jantar acontecer, enquanto o Pr. Herodice Afonso Eller
Gonzaga, ex-titular da Igreja, e sua esposa, Prof.ª Joaquina Maria Lopes Gonzaga, Jô, prelecionavam. § E eu,
como pastor de toda Igreja, já estava sabendo que tudo
que acontecia na noite desse dia, no salão e na casa eclesiais, bem como nos gabinetes atípicos, eram positivos,
nada de azar! – e, mais que sorte!!!... § Para o servo de
Deus, todo o dia é bom, e toda 6ª é “de sorte”! Mas, essa
6ª 13 foi demais, e outras cousas aconteceram, comigo!!
E, na vida de todos os leitores!!! Você parou para contar
as bênçãos?...
1- Adiei sem ais!
2- Você é demais!!
3- Até a ler ademais!!!
(*) Bacharel em Teologia, pós-graduado em História Eclesiástica livre
e pós-graduando em Teologia e Ensino Religioso.
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Vereadores apoiam atletas de Manhuaçu nos Jogos de Minas 2014

Com três Projetos de Lei
em pauta, a Câmara M. de
Manhuaçu realizou sessão
extraordinária na noite desta segunda-feira, 16. Sob a
presidência de Maurício de
Oliveira Júnior, os trabalhos
legislativos
transcorreram
de forma harmônica, sendo
aprovados dois Projetos de
Lei relacionados ao Esporte e a Cultura no município.
Houve também o questionamento do Legislativo quanto
ao problema das queimadas
que vêm ocorrendo na Usina
de Triagem do Lixo.
Comsep: Logo no início
da reunião, a Mesa Diretora
procedeu com a leitura de
ofício do Comsep/ Manhuaçu (Cons. M. de Segurança
Pública e Defesa Social) sobre a indicação de vereadores
para representar a Casa a Legislativa junto à entidade. A
presidência designou o Vice-presidente e Policial Militar,
Anízio Gonçalves de Souza
(Cb. Anízio) – que já é conselheiro e renovou seu compromisso – e o 1º Secretário,
Vereador Eli de Abreu, para

estar representatividade.
Na oportunidade, Cb. Anízio solicitou a escalação dos
vereadores que irão compor
a Comissão Legislativa de
Promoção da Igualdade Racial. Foi deliberada a seguinte
composição, pelo plenário:
Vereadores Juarez Cleres
Elói, Paulo César Altino e
Anízio Gonçalves de Souza.
Queimadas na usina de
lixo: Vereador João Gonçalves Linhares Júnior (Inspetor
Linhares) relatou que tem
recebido constantes reclamações de moradores da cidade
quanto aos transtornos provocados pela fumaça proveniente de queimadas na usina
de triagem de lixo, na parte
alta do B. Santana. Linhares
solicitou encaminhamento de
Requerimento ao Prefeito e
ao Diretor do Samal (Serviço Autônomo Municipal de
Limpeza Urbana) solicitando
esclarecimentos sobre a questão. O Presidente Maurício
Júnior se dispôs a visitar o
local com o vereador.
Apoio aos atletas: A Câmara aprovou Projeto de Lei

Presidente Maurício Júnior (centro), Vice-presidente Anízio
Gonçalves de Souza (d) e 2º Secretário, Francisco de Assis
Dutra (e), conduzindo os trabalhos da sessão legislativa

Vereador Juninho Linhares
cobrou esclarecimentos
do SAMAL e da Prefeitura
quanto às queimadas que
vêm ocorrendo na usina de
triagem do lixo.

nº 042/2014, de autoria do
Executivo Municipal, que
autoriza a celebração de convênio com a APEF (Ass. dos
Professores de Educação Física de Manhuaçu e Região).
Com esta aprovação, os vereadores apoiam a participação
da delegação de atletas de
Manhuaçu na etapa regional
dos Jogos de Minas 2014. O
evento ocorre nesta semana,
entre 18 a 22 de Junho, em
Juiz de Fora. Conforme o documento, o valor liberado é
de até R$ 17.390,00.
Festa do Padroeiro: O
Distrito de São Pedro do Avaí

Os Vereadores aprovaram dois Projetos de Lei, na reunião

prepara-se para as comemorações do dia de seu padroeiro, ainda no final deste
mês (entre 27 e 29 de Junho).
Para apoiar a comunidade, a
Câmara aprovou Projeto de
Lei nº 048/2014, de autoria
do Executivo Municipal, que
autoriza a concessão de apoio
cultural e financeiro para a realização do evento, no valor
de R$ 15.000,00.
Morador da comunidade, o
2º Secretário, Vereador Francisco de Assis Dutra (Chico
do Juquinha), comemorou
esta aprovação e destacou
que a Festa do Padroeiro é

um evento tradicional e amplamente prestigiado pelos
moradores, inclusive de municípios vizinhos. Outro Projeto integrante da pauta foi o
de nº 044/2014, que autoriza
o Município a estabelecer
parceria com proprietários
de imóveis rurais para a realização de obra de melhoria
de estrada vicinal e dá outras
providências. Houve pedido
de vistas ao documento, por
parte do Vereador Francisco
de Assis Dutra, para melhor
análise e posterior votação.
(Assessoria de
Comunicação)

Pimenta da Veiga defende planejamento e
capacitação para mais avanços da saúde em Minas
Técnicas de atendimento, adquiridas por meio de cooperação com França e Portugal, serão mantidas na capital e ampliadas para todo o Estado

Minas Gerais saiu na frente
e, nos últimos anos, se preparou para oferecer o melhor
atendimento em saúde à população durante a Copa do
Mundo. Pela primeira vez no
Brasil, uma equipe do Samu
de Paris esteve em Belo Horizonte para repassar técnicas
de enfrentamento a situações
de emergência em eventos de
grande porte, garantindo um
serviço ágil e de qualidade a
mineiros e turistas.
O planejamento e a preparação oferecidos pelo Governo
de Minas estão assegurando
atendimento de saúde eficiente
nos hospitais estaduais da capital, uma das sedes dos jogos
do Mundial. Para o candidato
do PSDB Pimenta da Veiga,
é preciso levar essas técnicas
repassadas aos profissionais da
saúde que atendem emergências em Belo Horizonte também para cidades do interior.
“Defendo a continuidade e
extensão desse planejamento
na área da saúde em todo o
Estado. Temos hoje no interior de Minas diversos hospitais regionais. Por isso, é
perfeitamente possível levar

essa capacitação internacional
que tivemos para a Copa do
Mundo às demais cidades do
Estado. O mérito desse treinamento que tivemos é, em
caso de emergência, conseguir
desenvolver as atividades de
forma coordenada, traduzindo
na melhora da assistência médica”, disse Pimenta.
Experiência francesa: Para
sediar eventos de grande porte, equipes do Samu de Belo
Horizonte participaram, ao
longo dos três últimos anos, de
diversos exercícios simulados
para treinamento de situações
de emergência, envolvendo
grande número de pessoas. Os
profissionais foram treinados
em projeto de capacitação realizados por meio de cooperação internacional com França
e Portugal.
A partir da experiência francesa, Minas adquiriu conhecimento para estruturar e melhorar o atendimento local das
vítimas, além de aprimorar a
ação conjunta de todas as instituições – Corpo de Bombeiros,
Infraero, Samu e hospitais.
Os profissionais franceses
são as maiores autoridades do

mundo em medicina de desastre. Prepararam a China para
as Olimpíadas de Pequim e o
Japão para a última Copa do
Mundo. A cooperação técnica
com a França começou com a
participação de profissionais
mineiros em simulados em
Paris e foi concluída com a
capacitação de médicos e enfermeiros em Belo Horizonte.
Preparação
hospitalar:
Outra ação foi a preparação
de quatro hospitais de Belo
Horizonte para se tornarem
referência no atendimento a
múltiplas vítimas: Eduardo
de Menezes, Risoleta Neves,
Odilon Behrens e Hospital de
Pronto-Socorro João XXIII
(HPS). A capacitação nos hospitais, feita no período de três
anos, contou com a parceria
internacional com Portugal.
Os profissionais foram capacitados para desenvolver planos
de contingência para cada um
desses hospitais.
O número de profissionais
certificados para lidar com
as emergências está sendo
ampliado nos hospitais de
referência na capital e o treinamento será levado também

para unidades do interior. A
capacitação internacional é
resultado da parceria entre a
Secretaria de Estado de Saúde
(SES) e a Associação Médica
de Minas, por meio da sociedade Mineira de Terapia Intensiva.
“Vale a pena destacar que
Minas foi pioneiro na incorporação de tecnologia, nessa
iniciativa de criar a capacitação e uma das coisas mais importantes será o legado. Vamos
utilizar esse aprendizado, mesmo em casos menores. No dia
a dia, a gente já pode ter uma
demanda maior que a nossa
capacidade instalada e já utilizar essa técnica para atender
melhor a população”, explicou
o presidente da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva de
Minas Gerais, Rogério Pereira.
Regionalização: Pimenta
da Veiga também ressaltou a
importância de ampliar a implantação de hospitais regionais em todo o Estado para
garantir o atendimento à população mais próximo de suas
residências.
“A regionalização hospitalar
significa oferecer, no interior

do
Estado,
um tratamento com a mesma qualidade
daquele oferecido
nas
grandes metrópoles.
Além de solucionar os
assuntos de
alta complexidade,
os
hospitais regionais são
capazes de
realizar atendimento de
urgência e emergência extremamente eficiente e moderno.
Se tem um hospital regional,
que hoje atende, por exemplo,
a 100 cidades, caso o volume
de atendimentos justifique a
construção de um segundo,
vamos fazê-lo. Então, irá atender a menos municípios para
melhorar a qualidade dos serviços, mas a concepção é essa,
sempre muito moderna e eficiente”, destacou Pimenta da
Veiga.
Saúde em Minas: Minas
Gerais detém atualmente a

mais alta expectativa de vida
ao nascer do país e, nos últimos anos, conseguiu reduzir
em 32% a mortalidade infantil. De acordo com o Ministério da Saúde (pesquisa feita
em 2012), Minas Gerais ocupa
o 1º lugar em “Melhor Saúde”
do Sudeste e o 4º lugar do Brasil. Além disso, tem a 3ª maior
cobertura de pré-natal do país.
Atualmente, o Governo de
Minas, por meio do Programa
de Fortalecimento e Melhoria
da Qualidade dos Hospitais
dos Hospitais do SUS-MG
(Pro-Hosp), investe em 140
hospitais de todas as regiões
do Estado. Este é um dos programas mais importantes para
o fortalecimento da gestão
hospitalar em saúde pública.
Outros grandes programas têm
melhorado ainda mais o sistema de saúde mineiro, como o
Saúde em Casa, Farmácia de
Minas e Rede Viva Vida. “São
programas de sucesso, muito
importantes, e que podem ser
estendidos”, ressaltou o candidato do PSDB ao Governo de
Minas.
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SAMAL e policia militar do meio ambiente realizam plantio de árvores

A Prefeitura de Manhuaçu, através da secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente e SAMAL, realiza em
parceria com Polícia Militar do Meio Ambiente, na
manhã desta segunda-feira
(16), o plantio de mudas de
Ipês Amarelos na margem
da BR-262.
De acordo com o diretor
do SAMAL, Wellen Mendoça, foram disponibilizadas cerca de 250 mudas de

árvores. O diretor salientou
que está ação é fundamental
para ajudar na conscientização quanto à preservação
da natureza. “Quero parabenizar a Polícia Militar do
Meio Ambiente, representada pelo cabo Felix e o soldado Edson, pelo trabalho
prestado a frente do nosso
município e ressaltar a importância dessa ação, nas
margens das nossas estradas existem algumas áreas

que não estão arborizadas e
a ideia que nos trouxeram é
sensacional, pois assim, podemos formar uma parceria
entre SAMAL e a Polícia
Militar do Meio Ambiente.
Através dessa iniciativa, vamos embelezar nosso município e valorizar a importância do meio Ambiente para a
vida”, frisou.
Segundo cabo Felix, da
Polícia Militar do Meio
Ambiente, as ações de ar-

borização do município irão
continuar, pois significa
qualidade de vida para todos
os cidadãos. “Estamos comprometidos com o plantio
de árvores e vamos realizar
mais atividades em outros
pontos do município. O objetivo é fazer de Manhuaçu
um local mais confortável
para as famílias da cidade”,
explicou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Conta de luz fica mais cara em
Manhuaçu e várias cidades da região

4ª Super taça Manhuaçu de futsal
A quarta edição da Super
Taça Manhuaçu de Futsal
já tem calendário definido,
será realizada nos meses de
agosto e setembro com jogos
no Poliesportivo Municipal e
no Sesi Cat Nagib Mansur,
a premiação será 1 troféu
para o melhor jogador da
competição, R$100,00 para
o melhor goleiro e a mesma
quantia para o artilheiro, a
equipe que sagrar-se vice
campeã recebera R$500,00
além do troféu e medalhas,
já a equipe campeã receberá
R$1.500,00 e também troféu
e medalhas. A organização

também adiantou que a taxa
de inscrição é R$300,00
que serão divididos em
R$100,00 no congresso técnico como confirmação da
participação da equipe e
R$200,00 antes da realização da primeira partida da
equipe. A novidade este ano
será o sorteio das equipes
por fases no formato da Liga
dos Campeões. Para definição de números de equipes
participantes,
regulamento e tabela, será realizado o
congresso técnico no dia 28
de Julho no Sesi Cat Nagib
Mansur e poderão inscrever-

-se no máximo 16 equipes e
a abertura do evento será dia
02 de agosto. Nas edições
de 2011, 2012 e 2013 sagraram-se campeãs as equipes
do São Vicente de maneira
invicta, e a equipe da Borracharia do Raimundo por
duas vezes respectivamente. Esperamos que a edição
deste ano da Super Copa
Manhuaçu de Futsal supere
as expectativas e que o público possa comparecer em
massa para abrilhantar ainda
mais os espetáculos a serem
apresentados pelas equipes
participantes.

Copinha Santa Clara de Futsal
2014 já tem Campeões

Mais uma edição da Copinha Santa Clara de Futsal foi
realizada com sucesso total,
na categoria sub9 a equipe
campeã foi ATLETAS DO
FUTURO/SESI que derrotou
a equipe de MANHUMIRIM
pelo placar de 4 a 0 no dia 7
de junho no ginásio do SESI,
o artilheiro nesta modalidade
foi Gabriel Lopes da equipe de Manhumirim que fez
uma boa marca de 18 gols, já
na categoria sub 11 a equipe
campeã foi a do ALFABOL
que venceu o AVAÍ por 8 a
1 em jogo também realizado
no ginásio SESI, nesta categoria o artilheiro foi Gabriel
Lizardo com 13 gols, um dos
destaques das finais foi o jogador Pedro Soares Santos

do ATLETAS DO FUTURO/
SESI que na partida vencida
por sua equipe marcou 4 gols.
Temos que também destacar
a performance dos melhores
goleiros do campeonato, na

categoria sub 9 o melhor goleiro ou o que menos sofreu
gols foi Gabriel Pereira que
sofreu apenas dois gols e na
categoria sub11 quem menos
sofreu gols foi Leonardo Pio.

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL)
aprovou, no último dia
09/06, o reajuste tarifário
da Energisa Minas Gerais
– Distribuidora de Energia
S.A.
Os consumidores residenciais e de baixa renda
atendidos tiveram aumento
de 5,80% nas tarifas. Já as
indústrias terão um aumento de 3,75% (alta tensão) e
de 5,77% (baixa tensão).
Para o reajuste da tarifa
são considerados os custos
relacionados à compra de
energia elétrica para atendimento do mercado da
distribuidora, ao valor da
transmissão dessa energia
e aos encargos setoriais.
O cálculo se dá de acordo
com fórmula prevista no
contrato de concessão.
As novas tarifas entraram em vigor a partir do

dia 18 de junho deste ano
para 407 mil unidades consumidoras localizadas em
66 municípios de Minas
Gerais e Rio de Janeiro.
Para a nossa região, o aumento incidirá nas cidades
de: Alto Jequitibá, Capu-

Agora em Lajinha!

Festas

tira, Durandé, Luisburgo,
Manhuaçu, Manhumirim,
Martins Soares, Matipó,
Miradouro, Miraí, Muriaé,
Pedra Dourada, Reduto,
Santa Margarida, Santana
do Manhuaçu, Sericita e
Simonésia.
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Sebastião Fernandes apresenta

J

TALK-SHOW COM O PRESIDENTE
DO SINDICOMÉRCIO

ornal das Montanhas
– Qual a posição do
SINDICOMÉRCIO
quanto ao fechamento aos
domingos?
Henrique César - O SINDICOMÉRCIO é contra o
fechamento do comércio aos
domingos. Importante dizer
que o trabalho aos domingos
tem previsão na legislação federal. O direito do empregado
está garantido conquanto a folga semanal é respeitada, e há
revezamento de trabalho aos
domingos, de forma que um
mesmo empregado não trabalha todos os domingos seguidos. Ademais, qual a diferença
para um empregado que trabalha em supermercados, para
aqueles que trabalham nos
hospitais, os policiais militares, aqueles que trabalham nos
Clubes de Serviços, os que trabalham nos bares da cidade ou
até mesmo aqueles que trabalham nos templos religiosos?
JM - Em caso de fechamento, isso resultaria em
aumento do desemprego?
Henrique - Eu não diria desemprego, mas um retrocesso,
considerando que estamos em
pleno século XXI e, enquanto nas grandes cidades já se
trabalha em horário integral
de 24h/dia, nós estaríamos
regredindo em algo que já
conquistamos, prejudicando
a sociedade que já colocou os
domingos em sua agenda de
compras. Mais ainda. Estaremos prejudicando a própria
cidade, pois é fácil notar aos
domingos uma gama imensa
de pessoas de toda a região
que aqui vêm fazer suas compras, e além do supermercado,
também frequentam nossos
restaurantes, compram medicamentos em nossas farmácias, além de efetuar compras

em nossas padarias.
JM - Como o comércio
em geral está absorvendo
as mudanças sociais aceleradas: anúncio de novos
hotéis, descentralização do
eixo econômico para Realeza e Santo Amaro, vinda de
grandes cadeias de Lojas,
revitalização do centro comercial etc?
Henrique - O
progresso vem
de qualquer forma, é questão de
tempo. Apesar
do Poder Público o setor privado vem crescendo de forma
acelerada, e isto
se deve ao empreendedorismo de nossos
empresários. A
vinda de novos
empreendimentos trará ainda
mais movimento para a cidade,
e isto faz com que todos ganhem, inclusive aqueles que já
se encontram aqui instalados.
A descentralização é necessária, para abrir mais o centro
urbano, e até mesmo ante a
inércia do Poder Público que
nada faz para melhorar o centro urbano, e quando o faz, sequer busca um diálogo com a
comunidade, prejudicando de
maneira intensa o setor comercial.
JM – Essas mudanças rápidas podem ocasionar uma
saturação ou o comércio
ainda tem fôlego para sustentar a abertura de mais
empresas?
Henrique - Manhuaçu é
tida como pólo da região, embora pouco se faz para manter
este título. Mas o certo é que

"

a população flutuante é muito
grande, em razão das inúmeras cidades que compõem o
eixo Manhuaçu e que aqui
vêm para suas necessidades
comerciais básicas, devendo
ser realçado a importância da
área médica de nossa cidade.
Desta forma, quanto mais empresas para aqui vier, melhor
será para todos, pois temos
condições
de
suportar o movimento.
JM - O funcionamento do
aeroporto regional de Santo
Amaro
trará
benefícios significativos para
o comércio em
geral?
Henrique
Não há a menor
dúvida. O aeroporto de Santo
Amaro é de suma
importância para
o comércio local,
além de um sonho da comunidade manhuaçuense. Temos
hoje uma gama de empresários de Manhuaçu e de toda
a região que necessitam do
transporte aéreo, já havendo
grupo da cidade adquirindo
pequenas aeronaves para uma
locomoção mais rápida.
JM – O SINDICOMÉRCIO poderá assumir o apoio
ao retorno do futebol profissional?
Henrique - O futebol é a
paixão do povo brasileiro e,
neste momento de Copa do
Mundo, esta paixão renasce
ainda mais forte. Tenho relações diretas com o futebol,
pois vivi intensamente os
tempos áureos desse esporte em Manhuaçu. O objetivo
primordial da entidade não é o

Não há a
menor dúvida. O aeroporto de
Santo Amaro
é de suma
importância
para o comércio local

"

futebol, mas isso não impedirá que o SINDICOMÉRCIO
promova o assunto entre os
empresários visando o retorno
do futebol, mas como objetivo
ligado aos apaixonados pelo
esporte, sem intenções pessoais ou eleitoreiras.
JM - O progresso da cidade se deu com investimentos
privados, é chegada a hora
de reivindicar investimentos
públicos de envergadura,
como um novo hospital, por
exemplo?
Henrique - Infelizmente
este é um assunto delicado.
Há longos anos que o Poder
Público nada faz para o progresso desta cidade. O setor
privado é o único responsável
pelo crescimento desta cidade.
Os políticos apenas usam Manhuaçu como fonte de votos.
Os da esfera estadual ou federal somem após as eleições e
os da esfera municipal visam
apenas interesses pessoais,
abandonando o interesse coletivo. É necessário uma mudança de posição da comunidade, como vem acontecendo
no Brasil. O Hospital César
Leite vem cumprindo com o
seu objetivo, focado no sonho
do Dr. César Leite. Acredito
que o importante não é buscar
a construção de um outro hospital apenas com fins eleitorei-

H

enrique César, empresário, administrador, presidente do SINDICOMÉRCIO – Sindicato do Comércio Varejista
de Manhuaçu, é o nosso entrevistado desta
semana.
Analisa as questões atuais que
afetam diretamente o cidadão de Manhuaçu
e também o comércio, abordadas com objetividade, inclusive apontando soluções em
médio e longo prazos para os problemas estruturais da nossa cidade. O Jornal das Montanhas agradece a sua valiosa colaboração.

ros, mas juntar forças ao HCL
no sentido de torná-lo cada dia
melhor e mais acessível à comunidade, principalmente aos
mais necessitados.
JM - Seria viável o SINDICOMÉRCIO criar um
departamento de turismo
para incentivar festas populares, inclusive, o carnaval?
Henrique - Este é um assunto ligado diretamente à
Administração Pública Municipal, que já demonstrou não
ter o mínimo de sensibilidade
para o fato. O aniversário da
cidade passou e sequer teve
qualquer movimento no dia; o
Natal nada teve para lembrar
a data, e o carnaval também
passou em branco. Dá saudade ao lembrar de tempos idos
em que Manhuaçu se destaca-

va nestas datas. Mas o SINDICOMÉRCIO irá movimentar
o setor privado visando o resgate de nossa história.
JM - Fique à vontade
para as suas considerações
finais.
Henrique - O SINDICOMÉRCIO é uma entidade
muito nova, com poucos anos
de vida, e que ainda não conseguiu atingir os objetivos
propostos. Mas a Diretoria
vem trabalhando com afinco,
e muito breve iremos juntar
forças à sociedade manhuaçuense, no sentido de ajudar
na construção de uma cidade
voltada para sua comunidade, com respeito aos nossos
vizinhos que também são responsáveis pela grandeza desta
terra.
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Lajinha comemora 76 anos com festa

A

festa em comemoração
aos 76 anos de Lajinha
teve início na sexta-feira (20), com a realização
de dois shows, Braulio e
Ricardo e Marquinhos Miragem, no sábado (21) com
o show da banda Leonardo
de Freitas e Fabiano, milhares de pessoas lotaram a
Av. Presidente Vargas, centro de Lajinha. Com encerramento no domingo, (22)
mais dois shows Alessandro
Calegari e Keila e Xandy
Lajinha comemorou seu
aniversário com três dias de
festas, mesmo com recursos
escassos o prefeito Lúcio
não deixou de realizar a festa, levando assim momentos
de alegrias para a população.
“Queremos saudar o município de Lajinha pelos seus
76 anos, e a Câmara Municipal congratula com Lajinha nesse dia mais feliz de
nossa emancipação política,
obrigado a todos, boa festa
e fiquem com Deus”. Disse a vereadora Neura (PT).
Conversando com a nossa equipe, disse que Lajinha sempre promoveu festas
grandiosas, este ano porém
as festas não estão tendo o
mesmo glamour, a vereadora Neura explica as razões.
“Nossa expectativa está sendo positiva, o povo está realmente respondendo, é a festa
que nós esperávamos, não,
nós gostaríamos que tivéssemos uma festa melhor, uma
festa maior, é a cultura do
nosso povo que por ocasião
do dia 22 de junho aniversário da cidade uma festa com
exposição agropecuária, mas
infelizmente por razões diversas que a comunidade toda
sabe, o prefeito não pôde oferecer uma festa a altura, que é
a nível da nossa cidade. Citou
A vereadora prossegue,
“nossa comunidade
gosta
e prestigia todas as nossas
festas. Um dos motivos por
optar por uma festa menor,
é porque tivemos que acertar
nossa situação junto ao INSS,
nosso município estava devendo aos cofres do governo
federal, seguido de um sequestro de setecentos e dezenove mil reais de precatórios
que aconteceu aqui no município. A festa está boa e se
Deus quiser ano que vem teremos festas melhores e dias
melhores para oferecer para
nossa comunidade. Informou
Nas suas considerações
finais a vereadora disse: “eu
gostaria de dizer ao povo
Lajinhense que continue
tendo esperança no coração,
porque este é um governo austero, que quer levar
a população aos melhores
patamares a nível de Índice
de Desenvolvimento Humano dessa nossa regional e
transformar Lajinha em uma
cidade melhor”. Concluiu
O prefeito Lúcio também fez questão de saudar
a todos, agradecendo aos
visitantes das cidades vizinhas e os munícipes e parabenizando a cidade pelos
seus 76 anos. O prefeito
Lúcio esteve o tempo todo
no meio do povo e participou ativamente da festa.

Vice-prefeito Sérgio, vereador Flavio, Prefeito Lúcio, Presidente
da Câmara Renato e o vereador Celso recepcionam os cantores
Leonardo de Freitas e Fabiano.

Assessor do prefeito Lúcio e
o locutor Alexandro Lemos

Eles são especialistas nos drinks

Alegria e muita gente bonita
participaram da festa

Drink Flamejante, o fogo que atrai os apaixonados
que adoram um drink

Bares e barracas de alimentação

Várias pessoas estiveram presentes na grande festa de Lajinha

Lindas garotas abrilhantaram a festa

Vereador Celso, vice-prefeito Sérgio, prefeito Lúcio,
assessor Edson, vereador Saulo e a vereadora Neura,
saudando o povo na abertura da festa.

Em destaque o prefeito Lúcio no meio do povo curtindo um forró

Show de Leonardo de Freitas e Fabiano

Barraca de drink´s

P

ara quem gosta de uma
boa praça de alimentação
e Drink Flamejante a festa estava ótima, comidas e bebidas das mais variadas, você
já deve ter tomado (ou pelo
menos visto) um Drink pegando fogo além da questão visual,
a bebida fica também saborosa
quando inflamada, ele é perfeito para quem quer ficar turbinado - afinal, a desculpa de que o
copo está em chamas faz com
que se beba tudo num gole só.
E visualmente a mistura fica

muito bonita. O exibicionismo
chama atenção e as chamas
atraem os jovens. O drink flamejante impressiona com seu
efeito visual. Mais importante ainda, porém, é o sabor da
bebida. Conforme o álcool vai
queimando, a quantidade de
bebida diminui, concentrando
os sabores dela. E como o álcool é inflamável, qualquer drink
que tiver um teor alcoólico alto
queimará bem. Tequila, rum,
uísque e vodka são ótimos candidatos para entrar na mistura.

Isso é coisa para profissionais, se você quer impressionar
sua garota. Mas cuidado, cowboy, segurança em primeiro
lugar. Você não vai querer botar
fogo na casa dela ou em qualquer lugar que estejam. É só
pensar um pouquinho: o fogo é
só no copo. Então se você já estiver bêbado e resolver preparar
um desses – pense duas vezes
e desista. É melhor chamar um
táxi, levar sua garota para algum
lugar mais confortável e guardar
o truque para uma próxima vez.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
Prefeitura Municipal de Conceição
de Ipanema - MG
Atos, Editais e Serviços.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014. Contratante: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
Contratado: “ECIO DE ARANTES – ME ”, com o
CNPJ sob nº. 26.264.226/0001-93. Objeto: Aquisição de alimentação escolar (Gênero Alimentícios ),
para Secretaria Municipal de Educação do Município
de Conceição de Ipanema - MG. Valor: 229.829,70.
Vigência: de acordo com o contrato. Dotação Orçamentária: de acordo com o contrato. Conceição de
Ipanema – MG, em 16 de maio de 2014. Willfried
Saar – Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 008/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
0026-04-PLPP-008-2014.
Objeto: Aquisição de Veículo Ambulância 0km,
para Secretaria Municipal de Saúde do município de
Conceição de Ipanema – MG.Convênio 1083/2013.
Data e horário de apresentação e abertura dos envelopes: até a instalação da audiência às 8:30horas
do 07/07/2014, no local definido em Edital. Contato
para obtenção do edital: Departamento de Materiais
e Serviços, com Vinicius Roberto Souza Carvalho ou
Mislainy de Faria Silva Oliveira, no horário de expediente, no telefone (33) 3317-1211, email: licitacaopmci@gmail.com
Conceição de Ipanema, em 18 de junho de 2014.
Mislainy de Faria Silva Oliveira
Pregoeira extraordinária – Decreto 328/2014.
Decreto Municipal nº 334, de 19.6.2014.
Delega poder para editar e assinar atos administrativos de menor alcance no âmbito do DEMAT (Departamento de Materiais e Serviços) e dá outras providências.
WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições
legais, etc., decreta:
Art. 1o Este decreto delega poder de editar, assinar e
publicar atos de menor importância no âmbito do DEMAT
(Departamento de Materiais e Serviços) da Prefeitura.
Art. 2º Os atos de que trata este decreto abrangem,
para o presidente da CPL referentes à modalidade
de tomada de preços e para Pregoeiro Extraordinário, para pregão presencial:
I - editais e seus anexos;
II - extratos de editais para publicação;
III – despachos e atos interlocutórios que impulsionam o andamento processual.
Art. 3º A autorização de instauração processual, ordem de empenho, estimativo ou ordinário, inclusive
global, contratos e ordem de serviços final em caso
de obras e serviços de engenharia não são objeto
desta delegação.
Art. 4º Os atos mencionados no artigo anterior poderão ser praticados pelo presidente da Comissão
Permanente de Licitação e pelo Pregoeiro Extraordinário e em sua falta, por seus substitutos legais.
Art. 5o Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam-se disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 18.6.2014
Willfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthya de Carvalho Saar
SEMAF
Decreto Municipal nº 335, de 19.6.2014.
Define situação em que servidores e terceiros podem ser autorizados eventualmente a conduzir veículo ou operar máquina no Município de Conceição
de Ipanema e dá outras providências.
WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições
legais, etc., e considerando a carência de motoristas estabilizados nos quadros especiais das diversas
secretarias e considerando ainda ser o Município de
Conceição de Ipanema com diversas carências de
servidores, decreta:
Art. 1o Este decreto define regras gerais para autorização de condução de veículos e operação de
máquinas pesadas no Município de Conceição de
Ipanema.
Art. 2º Nas diversas secretarias e órgãos da Prefeitura é possível conceder autorização para condução
de veículo ou operação de máquina pesada, a título
precário.
Art. 3º Para conduzir veículo público, inclusive operar
máquina de qualquer natureza no Município de Conceição de Ipanema é necessário que o servidor seja
estabilizado em emprego ou cargo efetivo de motorista.
§1º Justificadamente pode ser autorizado, a título
precário, a condução de veículo público ou operação
de máquina leve ou pesada nas seguintes situações:
I - a servidor público estabilizado, mas não ocupante de cargo efetivo;
II - ao ocupante de cargo comissionado, inclusive
agente político;
III - ao contratado temporário.
§2º Cabe à SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) expedir, mediante credenciais
definida no Anexo I deste Decreto, as autorizações
necessárias e justificar as autorizações de condução
de veículo ou operação de máquina a título precário,
nos termos deste decreto.
§3º Em qualquer caso, o servidor deverá requerer
a autorização e assinar declaração de ciência das
exigências legais da conduta requerida, nos termos
do Anexo II deste Decreto.
Art. 4º No ato de fiscalização por parte dos órgãos
competentes do sistema de trânsito nacional o servidor
deverá exibir às autoridades a credencial expedida.
Parágrafo único. A credencial de motorista deverá ser
expedida também em favor do servidor estabilizado no
cargo público efetivo de motorista, conforme Anexo I.
Art. 5º A SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) tem o prazo de trinta dias para
operar as determinações deste Decreto.
Parágrafo único. O órgão de controle interno deve
fazer o acompanhamento da emissão das credenciais definidas neste Decreto.
Art. 6o Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Revogam-se disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 18.6.2014
Willfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthya de Carvalho Saar
SEMAF

ANEXO I
(a que se refere o art. 3º, §2º do Decreto nº 335,
de 18.6.2014)
Autorização a título precário
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
CREDENCIAL DE MOTORISTA
NOME: ________________________________
PRONTUÁRIO DACNH: ____________________
CARGO/EMPREGO: ______________________
Autorizado a conduzir/operar conforme Decreto
Municipal nº 335/2014.
CONCEIÇÃO DE IPANEMA, ____/____/_____
____________________________________
SEMAF
Credencial para estabilizado em cargo efetivo de
motorista
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
CREDENCIAL DE MOTORISTA
NOME: ________________________________
PRONTUÁRIO DACNH: ____________________
CARGO/EMPREGO: MOTORISTA
Ocupante de cargo efetivo de motorista, nos termos da Lei.
CONCEIÇÃO DE IPANEMA, ____/____/_____
_____________________________________
SEMAF
ANEXO II
(A que se refere §3º do art. 3º do Decreto nº
335/2014)
Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de
Administração e Finanças.
________________________________________
, brasileiro, ( ) casado ( ) solteiro, servidor público
do Município de Conceição de Ipanema ocupante do
cargo/fução de _________________________, CPF
_____________________, nos termos do Decreto
Municipal nº 335/2014, venho requerer autorização
para eventualmente dirigir ou conduzir veículo público e declaro, livremente e sem qualquer forma de
pressão: (a) que tenho total ciência de que sou responsável pelo veículo que me for confiado; (b) que
tenho ciência de que sou responsável pelas multas
de trânsito pelas quais eu for responsabilizado; (c)
que tenho toda a documentação que código de trânsito exige para a condução do veículo, conforme documentação anexa; e (d) que adotarei todas as providências e medidas na proteção do veículo/bem a
mim confiado.
P. Deferimento.
CONCEIÇÃO
DE
IPANEMA,
em
_____/_____/______
______________________________
Assinatura do Requerente
Documentos anexos:
Cópia da CNH
Cópia do CPF
Cópia da identidade.
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Câmara de Lajinha homenageia militares do Meio Ambiente

L

ajinha completa 76 anos
e a Câmara Municipal
aproveita a data para
homenagear cidadãos que se
destacaram no município de
Lajinha no aprimoramento da
preservação do meio ambiente,
contribuindo para a melhoria
de vida dos Lajienses. O inicio

contou com o cântico do Hino
Nacional e uma canção cantada pela Srta. Joicilene Dorneles
Caetano Mendes.
Em sessão solene realizada dia 18 de junho o Poder
Legislativo de Lajinha presta
homenagens expressando o reconhecimento concedendo-lhes

Vereadores de Lajinha e Homenageados da Polícia do Meio
Ambiente com sede em Ipatinga 12ª Cia

Sargento Martinho, Presidente do PMDB Lucas Venturim,
Presidente do Democrata Carlinho do Danielão, Capitão
Rogério e o Comandante da 12ª Cia de Meio Ambiente e
Trânsito de Ipatinga 1º Tenente Xerxes

Vice-prefeito Sérgio, vereadora Neura, Presidente Renato,
vereador Saulo e Edson assessor do prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.146/0001-68 - Rua Major
Custódio, 96 - Centro - CEP 36.940-000 Fone: (33) 3373-1149

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público a abertura do Processo
Licitatório nº. 090/2014, na modalidade Pregão
nº024/2014, na forma Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal nº10. 520, de
17/07/2002, Lei Federal nº8. 666 de 21/06/1993 e
suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO
DE (03) TRÊS VEÍCULOS DE PASSEIO DE 04
PORTAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG,
SENDO UM VEÍCULO PARA ATENDER O CONVENIO 291/2013-EMG/SES/SUS/MG/FES. Apresentação para o Credenciamento dos Licitantes:
08/07/2014 até às 08:30 horas. Abertura da Sessão Oficial do Pregão: 08/07/2014 às 08:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às
17:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 17 de Junho de 2014. Prefeito Municipal - João Batista Vieira de Assis.

títulos de cidadãos Lajinhenses
e Medalhas de Honra ao Mérito
Funcional, aos seguintes militares integrantes do Grupo da Polícia Militar de Meio Ambiente:
3º Sargento Gilberto Alves
Moreira
3º Sargento Gilmar Bento
Morais
3º Sargento Gláucio José Gabriel Bahia
Cabo Samuel Carlos de
Lima e Silva
Soldado Luciano da Silva
Pena
Soldado Marcos Souza Coelho – Também foram homenageados: a 12ª Cia da PM Independente de Meio Ambiente e
Trânsito Rodoviário, recebido
pelo 1º Tenente Xerxes Alves
Albéfaro Farine. O 1º Sargento Rogério Martinho da Silva
recebeu também o título de cidadão Lajinhense e medalha de
Honra ao Mérito Funcional.
Os militares acima mencionados fiscalizam os seguintes
municípios: Mutum, Lajinha,
Chalé e São José do Mantimento totalizando uma área de
1.954, 988 Km2.
O evento contou com a presença das seguintes personalidades para a composição da
mesa; vice-prefeito de Lajinha
o Excelentíssimo Sr. Antonio
Sérgio da Silva, 1º Tenente
Xerxes Alves Albéfaro Farine,
Comandante da 12ª Companhia
PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário de
Ipatinga/MG, o Sr. Tenente Coronel Wanderson Santiago Barbosa do 11ºBPM de Manhuaçu,
representado pelo Capitão Rogério, Sr. Ramon de Andrade
Comandante do 4º Pelotão de
Lajinha e o Sargento Rogério
Martinho da Silva, da PM de
Manhumirim que também foi
um dos agraciados com as homenagens pela Câmara de Vereadores.
O grupo de Polícia Militar do
Meio Ambiente, “Polícia Florestal” com sede em Mutum/
MG, foi criado em 01 de janeiro de 1990, hoje pertencendo
a 12ª Cia PM Independente de
Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário com sede em Ipatinga,
tem sob suas responsabilidades
desenvolver
patrulhamento
para prevenir e preservar a fauna, flora e pesca. Fiscalizando
indústrias poluidoras em potencial, sendo de responsabilidade também a proteção das
Reservas Ambientais, Parques
Estaduais, Federais, cursos de
águas e mananciais.
Sendo um órgão integrante
do Sistema Estadual do Meio
Ambiente (SISEMA), sendo
vinculada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente Sustentável (SEMAD), permitindo trabalhar em parcerias com seus
Órgãos, IEF, IGAM, e FEAM.
Finalizando a solenidade, o
presidente da Câmara de Lajinha, Sr. Renato Rodrigues
de Sousa, falou da satisfação
em estar prestando esta homenagem a estes Cidadãos Lajinhenses; “É muito honrosa
uma honra para nós estarmos
prestando esta homenagem a
estes homens lutadores, estes
homens bravos que são estes
policiais do Meio Ambiente. Nós estamos ao longo dos
anos acompanhando o trabalho

desenvolvido pela Polícia Ambiental, com o Sargento Gláucio, Sargento Morais, há 18
anos mais ou menos que estou
envolvido , direto ou indiretamente na vida pública, e com
isso criamos um grau de afinidade com esses policiais da
12ª Cia PM do Meio Ambiente.
Acredito eu, e tenho convicção
do que estou falando; esta foi
uma das maiores homenagens
prestadas à Polícia Ambiental
aqui na Câmara de Lajinha. Explica o presidente
Renato comentou a respeito
da festa de aniversário da cidade de Lajinha; “nós vamos
iniciar a festa em comemoração
ao aniversário dos 76 anos de
Lajinha, com inicio na próxima
sexta-feira, 20 e seguirá até 22.
Estamos esperando um bom
número de pessoas, é uma festa
simples, mas não poderíamos
deixar de fazer. Quero dizer
que o nosso povo merece muito
mais do que estamos oferecendo, nós estamos planejando
para o ano que vem, o prefeito
Lucinho está determinado em
fazer o melhor para Lajinha,
juntamente com a Câmara Municipal, fazermos uma grande
festa agropecuária conforme
já houve aqui no município de
Lajinha. Argumentou
O presidente Renato falando
sobre o legislativo Lajinhense ,
citou as reuniões ordinárias da
Câmara, do projeto de sua autoria, até hoje um dos maiores
projetos que partiu de um sonho
dele em levar o poder Legislativo até as comunidades, criando
a Câmara Itinerante para que
pudessem discutir com cada
comunidade e entender as suas
necessidades e lavá-las para o
poder executivo. Esclareceu que
através de uma resolução, de
um projeto de Lei, foi alterado o
número de reuniões ordinárias,
sendo uma na 1ª quarta e outra
na 3ª quarta do mês, passando
para três reuniões ordinárias,
sendo que uma é de forma Itinerante. “Há um ano e meio que
estamos aqui à frente da Câmara
Municipal e podemos dizer que
já visitamos 90% das comunidades do município. Comentou.
Em suas considerações finais,
Renato aproveitou para desejar
ao povo de Lajinha, muita paz,
saúde, “nós temos aqui pessoas
boas, simples, que dependem e
merecem que façamos uma boa
administração. O prefeito de
Lajinha com o nosso apoio tem
olhado bastante por este lado,
melhoramos a saúde, a educação, estamos adquirindo máquinas, caminhões, ônibus, estamos
dentro da medida do possível
promovendo uma melhor qualidade de vida para os cidadãos de
Lajinha”. Concluiu

A filha acompanha atenta o
discurso de agradecimento
de seu pai

Chefe do Cerimonial Alexandro
Lemos e a cantora Joicilene

Presidente Renato e o
Sargento Gilmar
Cabo Samuel e o
Vereador Gustavo

Sargento Moraes discursou
agradecendo a honrosa
homenagem, citando textos
bíblicos de Neemias e declarando seu amor pela família e
pelo seu trabalho
Sargento Glaucio recebendo
o Título das mãos do
Presidente Renato

Vereador Fonseca e o
Soldado Luciano

Vereador Celsino e o Sargento Gilmar Bento Moraes

Vereador Paulo Cesar também fez questão de frizar o
grande trabalho dos militares
no ensinamento e necessidade de preservar o meio ambiente e o Sargento Gilberto
Vereador Humberto e o
Soldado Marcos Souza

Vereador Saulo e o Sargento
Glaucio José Bahia

Vereadora Neura discursou
enaltecendo o grande trabalho dos militares em Lajinha,
principalmente o Sargento
Martinho que desempenhou um
importante trabalho na cidade
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O homem erudito é
um descobridor de
fatos que já existem mas o homem sábio é
um criador de valores
que não existem e que
ele faz existir.
Albert Einstein
A inteligência é a
insolência educada.
Aristóteles
Não há nada bom
nem mau a não ser
estas duas coisas: a
sabedoria que é um
bem e a ignorância
que é um mal.
Platão

Pr. João Soares
da Fonseca

10 dicas sobre bebidas alcoólicas para diabéticos
Você pode beber, mas não pode exagerar!!
O diabetes não impede que você tome
um drinque, mas é preciso se planejar.
Siga estas orientações simples quando
quiser beber.
1 Tenha muito cuidado se usar insulina ou comprimidos para o tratamento do
diabetes.
2 Ao beber, esteja sempre acompanhado de alguém que saiba que você é
diabético. Em caso de hipoglicemia, essa
pessoa deverá ser capaz de tomar as medidas adequadas.
3 Leve sempre a identificação de diabetes, como um cartão com seus dados e
com a medicação que você usa.
4 Nunca beba com o estômago vazio.
5 Procure fazer uma refeição maior,
rica em amido, antes de beber.
6 Nunca pule refeições nem troque a

comida pelo álcool. Experimente comer
porções pequenas e frequentes enquanto
beber.
7 Sempre tenha balas com você, para o
caso de ocorrer hipoglicemia.
8 Evite cervejas com teor reduzido de
açúcar, sobretudo se você usa insulina.
Escolha bebidas com quantidade normal
de açúcar.
9 Alterne entre bebidas alcoólicas e
refrigerantes light, em vez de beber produtos com baixo teor de álcool (alguns
deles contêm muito açúcar).
10 Sempre faça um lanche e verifique
a glicose no sangue antes de dormir.
Adaptado de Fígado, Pâncreas &
Vesícula Biliar – Seleções do Reader's
Digest

Saber é compreendermos as coisas que
mais nos convém.
Friedrich Nietzsche
Começamos a
desconfiar das pessoas muito inteligentes quando ficam
embaraçadas.
Friedrich Nietzsche
Na juventude deve-se
acumular o saber. Na
velhice fazer uso dele.
Rousseau
O sábio fala porque
tem alguma coisa a
dizer; o tolo porque
tem que dizer
alguma coisa.
Platão
Eu quero saber como
Deus criou este
mundo. Não estou
interessado neste ou
naquele fenômeno,
no espectro deste ou
daquele elemento.
Eu quero conhecer os
pensamentos Dele, o
resto são detalhes.
Albert Einstein
O sábio teme o céu
sereno; em compensação, quando vem
a tempestade ele
caminha sobre as ondas e desafia o vento.
Confúcio
O segredo do sucesso
é saber algo que ninguém mais sabe'
Aristóteles

Preparados Light

AVES: Sopa cremosa de galinha e milho verde
Esta sopa nutritiva, apesar da textura cremosa, não contém creme de leite. Preparada com galinha cozida, milho verde fresco
e batata, e decorada com tiras de bacon
grelhadas, compõe uma ótima entrada para
um almoço leve. Para 4 pessoas.
3 espigas de milho verde
2 colheres de sopa de óleo de girassol
1 cebola, bem picada
2 batatas, cerca de 300 g no total,
descascadas e cortadas em cubos
500 ml de caldo de galinha, de preferência caseiro
500 ml de leite semidesnatado
250 g de carne de galinha
cozida, sem pele, bem picada
2 colheres de chá de estragão fresco, picado
sal e pimenta-do-reino
Para decorar
2 tiras de bacon magro defumado
folhas de estragão fresco
Tempo de preparo: 15 minutos
Tempo de cozimento: 25 minutos
1 – Retire a palha do milho e todos os
fiapos. Segurando as espigas verticalmente
sobre uma tábua, corte os grãos com uma
faca, separando-os da espiga. Você deve
obter 225 g a 250 g de grãos de milho soltos. Reserve-os.
2 – Numa panela grande, aqueça o óleo de
girassol, junte a cebola e refogue em fogo
moderado até ficar macia, mas sem dourar.
Acrescente as batatas e os grãos de milho
e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo
sempre. Despeje o caldo de galinha e deixe

ferver. Baixe o fogo e deixe cozinhar por 5
minutos ou até as batatas ficarem macias,
porém firmes.
3 – Adicione o leite, três quartos do frango e o estragão picado. Tempere a gosto.
Cozinhe, mexendo, por mais 2 a 3 minutos.
4 – Ponha metade da mistura no processador de alimentos ou liquidificador e bata,
de modo a obter uma textura heterogênea,
não um purê. Devolva à panela. Acrescente
o restante do frango e mexa. Esquente bem
a sopa em fogo baixo.
5 – Enquanto isso, grelhe as tiras de bacon até cozinharem e começarem a escurecer. Escorra o
bacon numa toalha de papel
e pique bem.
6 – Com uma concha,
transfira o crème para tigelinhas individuais, espalhe
por cima um pouco de bacon, salpique folhas de estragão e sirva.
Comer faz bem!
• O leite é uma excelente
fonte de muitos nutrientes
importantes, entre os quais proteína, cálcio
e vitaminas do complexo B.
• O milho verde é uma fonte considerável
de fibra alimentar, importante para o bom
funcionamento do sistema digestivo, e fornece ainda vitamina C e folato.
• O bacon, como outras carnes, fornece
ferro e vitamina B1, essencial para a saúde
do sistema nervosa
Cada porção fornece:
320 kcal, 26 g de proteínas, 12 g de gorduras (dos quais 3,5 g de gorduras saturadas), 27 g de carboidratos (dos quais 7,5 g
de açúcares), 1,5 g de fibra.

jsfonseca@pibrj.org.br

Soldado assustado

Ahmed, soldado que morava em Bagdá, entrou esbaforido no palácio: "Majestade, salva-me. Ajuda-me a
fugir daqui". "O que aconteceu?", quis saber o rei. Ahmed explicou: "Na praça do mercado encontrei a Morte
vestida de preto. Ela me olhou de cima abaixo com um
olhar ameaçador. Empresta-me teu cavalo mais ligeiro
para que possa fugir para Samarra [Samarra fica a cerca
de 100 km ao Norte de Bagdá, no Iraque]; morrerei, se
ficar na cidade". Diante da gravidade da situação, o rei
concordou.
Mais tarde, num dos bazares da cidade, o rei encontrou
a Morte na rua e foi tirar satisfação: "Que fizeste ao meu
soldado? Contou-me, apavorado, que te encontrou e que
tu o olhavas de forma ameaçadora".
"Oh, não", respondeu a Morte, "eu estava apenas admirada, pois me perguntava como esse homem poderia
estar ainda hoje em Samarra que fica tão longe daqui,
porque tenho lá um encontro marcado com ele esta noite".
Temos um encontro inevitável com a morte. Mais cedo
ou mais tarde (e esperamos que seja mais tarde), ela nos
abordará. O problema é que a morte não manda aviso.
Ela chega inesperadamente, e nem pede licença. É por
isso que a Bíblia diz: "Aos homens está ordenado morrerem uma só vez..." (Hb 9.27).
Se não há escapatória, se vamos encontrar a morte
mais dia, menos dia, seja em Bagdá, seja em Samarra,
seja no Rio de Janeiro, seja no oceano ou nas alturas, então é necessário que estejamos preparados para isso. Se
não sabemos o dia, devemos nos preparar todo dia. E o
melhor modo de se preparar é convidando Jesus para ser
o piloto de nossos planos, condutor de nossos corações,
o motorista de nossos movimentos, o timoneiro de nossa
trajetória. Quando isso acontecer, estaremos tão preparados para a última viagem que poderemos dizer como
Paulo: "Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro"
(Fp 1.21). Com Cristo, a morte deixa de ser inimiga para
ser aliada. Mas sem Ele, seremos todos soldados assustados.

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Homem procura polícia e
confessa ter matado três pessoas

Um homem de 39 anos
foi preso pelos policiais
da Base Comunitária Móvel durante a Cavalgada de
Itambé do Mato Dentro, na
noite dessa quinta-feira, 19
de junho. Claudemir Alves
procurou os militares e disse que já matou três pessoas.
Ele afirmou ainda ser natu-

ral de São Miguel do Iguaçu e ter ficado preso quatro
anos e três meses em Foz do
Iguaçu, no Paraná.
A rendição aconteceu
quando a Base Móvel acabava de chegar ao local da
festa. Claudemir se aproximou do sargento Winder,
comandante da base, e pe-

diu um minuto da atenção
do policial. Após falar sobre
os homicídios e a fuga da
penitenciária, disse também
que estava morando na casa
de um irmão em Itambé do
Mato Dentro usando identidade adulterada.
O sargento então pediu aos
militares da cidade que con-

duzisse o homem até o quartel local e fizesse a verificação
da veracidade da confissão.
Confirmado pela Central de
Operações que Claudemir
se passava por um primo, o
documento foi apreendido e
o foragido encaminhado ao
Presídio de Itabira.
Leste Notícias

Mais de 300 quilos de maconha são
apreendidos pela PRF em Ibatiba

A
Polícia
Rodoviária Federal
(PRF)
apreendeu, na
manhã de quinta-feira, 19, 337
quilos de maconha na BR 262,
em Ibatiba/ES.
A droga estava
escondida no
interior de um
caminhão e seria entregue na grande Vitória. A apreensão faz parte
das atividades da Operação
Copa do Mundo. O motorista, o caminhão e a droga
foram levados para a delegacia de plantão de Venda
Nova do Imigrante.
Segundo a PRF, uma informação anônima foi repassada aos policiais de que

Claudemir Alves procurou os militares e disse
que já matou três pessoas.

Uma pessoa morre e outras
sete ficam feridas em
acidente próximo a Divino

um caminhão estaria carregado com uma grande quantidade da droga. Durante as
abordagens, ele se depararam com a droga escondida
na parte do semi-reboque e
na cabine do caminhão.
O material foi embarcado na cidade de Naviraí, no
interior de Mato Grosso do
Sul. Segundo relatos do ca-

minhoneiro, de 42 anos, que
é natural da Serra/ES – e não
teve o nome divulgado pela
PRF - ele não sabe quem colocou a droga do caminhão,
pois a ordem para o serviço
era que deixasse o veículo no local de embarque e
só pegasse no momento de
partir.
Quando chegasse em Vi-

tória, em um determinado
posto, uma pessoa faria a
retirada do material. O valor
a ser pago pelo transporte
da droga seria de R$ 10 mil.
O caminhoneiro foi levado
para a delegacia de Venda
Nova do Imigrante, e será
autuado em flagrante por
tráfico de drogas.
Leste Notícias

A motorista Renata Ambrósio Rodrigues, 43 anos,
morreu num acidente no km
11 da LMG 822, no trecho
de Lajinha para Chalé. O
registro foi às 5:30 deste domingo, 15/06.
Moradora de Chalé, Renata dirigia uma picape

Strada, descendo o trecho de
Lajinha para Chalé. Ela não
conseguiu fazer a curva, o
carro saiu da pista, capotou
e parou com as rodas para
cima, parcialmente submerso.
A mulher foi retirada por
terceiros já sem vida. O pas-

sageiro José dos Reis Cirilo,
55 anos, sofreu ferimentos
leves e foi socorrido em estado de choque.
O veículo estava devidamente licenciado. A Polícia
Militar Rodoviária atendeu
a ocorrência.
Polícia e Cia

Moradora de Chalé morre em acidente
no trecho de Lajinha para Chalé

Renata Ambrósio Rodrigues, 43 anos, morreu num acidente no km 11 da LMG 822, no trecho de Lajinha para Chalé

Foi registrado no final da
tarde desta quarta-feira, 18,
um grave acidente na rodovia MG-265, trecho que liga
Divino a BR-116. O acidente
ocorreu por volta das 17h nas
proximidades da comunidade Vargem Grande. Um Ford
Ka e um VW Voyage, ambos
placas de Divino, colidiram
frontalmente. Em cada veículo
viajavam quatro pessoas.
O choque foi tão forte que
partes de painel, vidros, faróis,
para-choques e para-lamas
foram lançadas para fora dos
veículos. Cinco pessoas foram
socorridas em estado grave
para a Casa de Caridade de
Carangola. Outras duas foram
encaminhadas para o Pronto
Socorro de Divino.
O motorista do Voyage, de
38 anos, morador da comunidade Neblina, em Divino, não
resisitiu ao impacto da colisão
e morreu na hora.A equipe do
Corpo de Bombeiros de Muriaé e o SAMU foram aciona-

dos para ajudar no atendimento e socorro às vitimas que
ficaram presas às ferragens. A
Polícia Rodoviária Militar fez
o registro e sinalizou o local
até a retirada das vítimas e dos
veículos envolvidos.
Leste Notícias
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ENTRETENIMENTO
Marido desconfiado
Desconfiadíssimo da mulher, o homem chegou em sua casa mais cedo e
começou a procurar, de arma na mão.
Abriu a porta do armário e deu de cara
com o amante dela: - O que você está
fazendo aí? - Eu vim dedetizar o armário... As traças estão comendo todas as
roupas! - Mas pelado? - Ih... Não falei?
Já comeram a minha também!

Ciúmes...
A mulher se queixava, quase em prantos, à sua empregada: - Oh, Maria, acho
que meu marido está me enganando com
a secretária! - Não acredito. A senhora está
dizendo isso pra me deixar com ciúmes.

Esposa sincera
O marido para esposa, todo orgulhoso: - Sabe querida, um amigo me disse
hoje no clube que já transou com todas as mulheres aqui do prédio, menos
uma. A esposa comenta: - No mínimo
deve ser aquela metida do 47.

Vida de casado
Dois soldados trocam impressões: Então, porque tealistaste? - Porque sou
solteiro e gosto de guerra. E tu? - Porque sou casado e gosto de paz.

Vida de casado
Dois soldados trocam impressões: Então, porque tealistaste? - Porque sou
solteiro e gosto de guerra. E tu? - Porque sou casado e gosto de paz.

Consulta médica
Após enfrentar uma longa fila no hospital, a velhinha consegue chegar até a
recepcionista. - Sinto muito, senhora!
Só temos vaga para consulta dentro
de três meses! - Puxa, mas até lá eu já
morri!... - reclamou a velhinha. - Nesse
caso a senhora peça ao seu marido para
telefonar desmarcando!...

CURIOSIDADES
A Origem da Escova de Dentes

A escova mais antiga de que se tem
notícia foi encontrada numa tumba
egípcia de 3 mil
anos a.C.
Era um pequeno
ramo com ponta
desfiada até chegar às fibras, que eram esfregadas contra os dentes.
A primeira escova de cerdas, parecida
com a que conhecemos, surgiu na China,
no fim do século XV.
Feita de pêlo de corpo, as cerdas eram
amarradas em varinhas de bambu ou pedaços de ossos.
Muito tempo depois, percebeu-se que as
escovas de pêlos de animais juntavam umidade, prejudicial à higiene da boca, por causar mofo.
Além disso, as extremidades pontiagudas
das cerdas feriam as gengivas.
O problema seria resolvido com o surgimento da escova de dentes com cerdas de
náilon, em 1938, nos Estados Unidos.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Se você está pensando
em dar aquele trato em casa, uma arrumadinha
diferente para deixar o ambiente mais confortável,
se preocupar com a segurança e bem-estar familiar, então pode executar tais planos, pois o Sol
estará em Câncer a partir de amanhã, beneficiando esse tipo de ação.
Relacionamentos: é bem possível que novos questionamentos
sobre a relação surjam ou voltem neste momento. Decisões podem
ser necessárias. Além disso, o ciúme pode acentuar neste período,
inclusive para quem estiver iniciando um novo romance.
TOURO – de 21/4 a 20/5: O momento pode ser de isolação por
diversos motivos. Um deles é por vontade própria, por não se sentir
estimulada a participar de encontros ou até cansaço. O caso é que na
última semana haverá maior vontade compartilhar momentos e quem
sabe com grandes emoções.
Relacionamentos: para quem estiver sozinha, tipo, na pista, é
bom estar preparada, pois propostas podem aparecer. Saiba que há
certa sensualidade recheada de mistério em você. Caso contrário,
poderá optar por encontros mais familiares e dedicados ao calor e
aconchego de parentes.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: As relações com amigos e colegas de
trabalho sempre darão as oportunidades para se refletir melhor sobre
seus próprios limites e até onde se pode ir considerando o valor de
cada amizade. Tudo é um grande aprendizado, mesmo que as consequências, às vezes, não forem tão boas.
Relacionamentos: as relações sempre serão um teste entre o ceder
e o exigir. Tudo pode ser melhor se souber equilibrar bem tais situações.
Muitas vezes você precisa de movimento e de criatividade para criar
bons momentos, então porque não buscar isso com uma boa conversa?
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Uma boa energia se aproxima e você
já deve estar começando a sentir as vibrações positivas de a aproximação do Sol de seu signo. Pode apostar que as possibilidades para
transformar essa energia em determinação e sorte, farão parte de sua
vida depois de mudar a idade. Feliz revolução solar aos cancerianos.
Relacionamentos: você vem de um período curto de “quase”
isolamento por opção. É possível que algumas amizades tenham até
se afastado, evidentemente que não em definitivo. Ao mesmo tempo,
a partir de agora a valorização dos casais tende a ser beneficiada.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Geralmente os leoninos gostam de festas e
badalações. Tudo bem, isso faz parte do brilho radiante dessas pessoas
que contaminam positivamente os ambientes. Neste período, acontece
o inverso, pois com o Sol em Câncer, há maior vontade de se recolher
ao aconchego do lar e da família.
Relacionamentos: para quem estiver num sério relacionamento,
é bom estar preparada para cenas de ciúme, por mínimas que sejam.
Para quem for solteira, nem toda paixão diverte, pois agora há maior
exigência com o que se espera da outra pessoa.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: E a energia da semana que passou
continua mais forte. Agora é hora de rever atitudes e separar o joio do
trigo. Não há mais tempo e nem espaço para esperar tudo acontecer,
você sente a necessidade de ser a protagonista de sua história.
Relacionamentos: com a dedicação, muitas vezes com exigências
pesadas no cotidiano, agora é o momento de reequilibrar as energias
com o recolhimento ao lar e à família. Sair com filhos, marido, parentes,
pode ser bem salutar para a mente e para o físico.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Atividades relacionadas ao trabalho, estudos e atividades fora de casa podem estar mexendo com possíveis
prioridades de sua vida. O momento é de buscar melhorar as parcerias
e as pessoas com quem deseja montar projetos para o futuro.
Relacionamentos: é possível que novas demandas familiares
mexam com as atividades consideradas normais. Entenda que os
problemas devem ser superados de forma equilibrada. A vontade
será de recolhimento em família a partir de amanhã, dia 21 de junho.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: E a música de Roberto Carlos
ainda continua forte nos ouvidos dos escorpianos, pois agora as
“certas emoções”, clamam pelo verdadeiro sentido de suas escolhas,
sobretudo nos quesitos financeiros, investimentos, vontade de descobrir
novos caminhos.
Relacionamentos: não é qualquer paixão que fará as escorpianas
saírem de casa. Há neste momento maior cautela quando o assunto
for relacionamento amoroso. Há necessidade de se preservar e investir
nos grandes encontros com amigos.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: Chegou o momento para se averiguar novas formas de realizar investimentos e aplicar dividendos, inclusive aqueles que não lhe pertencem, mas que você seja a responsável.
Os acordos e os novos projetos serão beneficiados se souber definir
seus interesses e souber interpretar o dos outros.
Relacionamentos: para as solteiras, cuidado com a ânsia de encontrar alguém “custe o que custar”, pois às vezes, no calor de emoções
pode se deixar passar por pequenos detalhes que ao final serão difíceis
de aceitar. Para quem estiver num relacionamento duradouro, o período
está favorável à ratificação do amor.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Se estiver pensando em cortar
supérfluos e “aparar arestas” com funcionários ou colegas de trabalho,
então o período está favorável. Pense agora, em especial, em suas
finanças. No trabalho é possível maior lentidão e dificuldade em dar
andamento em ações. É preciso paciência.
Relacionamentos: você está com uma boa oportunidade para
investir em seu relacionamento para buscar as respostas que precisa
em relação à pessoa amada. Maior valor, neste período, nas questões
familiares e aos feitos realizados por parentes.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: E chega o momento para repensar
alguns planos que se desenvolvem há tempos. Verifique o que está
dando certo e faça um mea culpa, no caso antes, para saber se o
impasse não está em suas atitudes. Pode ser que haja interrupções
ou falta de pagamento de contratos ou de parcerias.
Relacionamentos: exigências familiares darão o tom deste momento. Nem adianta reclamar ou ficar nervosa, se por acaso algum parente
estiver precisando de auxílio. Pense em resolver e ajudar, pois, apesar
das fortes emoções, todos ganharão ao final.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Você tem desafios e precisa de equilíbrio
para resolver pendências para tocar ações que possam fazer alcançar
metas com maior objetividade e rapidez. Ao mesmo tempo, algumas
emoções estão em jogo e esse é o lado de sua sensibilidade que deve,
neste momento, ser equilibrado com a razão.
Relacionamentos: oportunidades estão sobrando para progredir
num romance especial. Tudo bem que nunca a vida será recheada de
campos de flores e de sonhos, porém saiba que o clima está favorável
para se dedicar a uma nova paixão.
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Zezé sobre namorada: “Mais humilde do
que uma menina do interior de Goiás”
Depois que assumiu o namoro
com Graciele Lacerda, Zezé Di
Camargo tem feito questão de ressaltar o quanto está apaixonado
pela jornalista.
Apesar de estar em uma ótima
fase da vida ao lado da namorada,
o sertanejo reconheceu que foi difícil o início da relação, já que o
anúncio do relacionado aconteceu
na mesma época em que sua ex-esposa, Zilu, revelou que foi traída por ele durante dez dos 30 anos
em que ficaram casados.
“Nossa vida virou um furacão depois do episódio. Foram dias de
muito tumulto. Passei noites em claro apagando comentários. Começaram a colocar defeitos nela [Graciele]. Aí postei outra foto,
dela de biquíni. Assumi o meu lado bem masculino, tipo: 'Olhem
o avião que está a meu lado'. Caíram matando', revelou o cantor à
revista “Contigo!”.
Bem humorada, Graciele completou: “Fiquei até doente de tanto
olho gordo [risos]”.
Zezé ainda pontuou as qualidades que mais lhe chamaram atenção quando conheceu Graciele.
“Foi sua humildade que me conquistou. Ela poderia usar os atributos físicos para conseguir vantagens, como muitas mulheres fazem por aí, mas continuava levando uma vida simples. Ela nasceu
em Vila Velha [Espírito Santo], na beira do mar, mas a primeira vez
que comeu lagosta foi comigo. Ela é mais humilde do que uma menina do interior de Goiás”, disse ele, que é natural do estado de Goiás, onde conheceu ainda jovem a mãe de seus três filhos, Wanessa,
Camilla e Igor.
E quem vê os pombinhos apaixonados hoje em dia nem imagina
que o cantor teve trabalho para conquistar a amada. “Eu achava que
nenhum artista prestava”, explicou a jornalista.
Zezé aproveitou a ocasião para contar que também encontrou resistência na família da namorada.
“Conheci a família toda. Para eles, nossa relação era muito difícil.
Eles são muito conservadores, bem tradicionais e foram contra no
começo. Depois, eles aceitaram. A mãe dela é muito fã da dupla
[Zezé Di Camargo & Luciano]”.

Crise? Globo diminui salários
de atores e gera desconforto
A Record decidiu não renovar o contrato de grande parte de seu elenco, para
poder cortar gastos com o salários altos, e
parece estar fazendo escola. Isso porque a
Globo tomou o exemplo e começou a fazer o mesmo.
Além de não investir mais em contratos longos com suas estrelas,
os funcionários que conseguem assinar um acordo estão tendo seus
salários reduzidos. Carolina Ferraz, por exemplo, renovou com essa
condição, segundo o jornal “O Dia”.
Os vínculos mais duradouros só serão propostos aos artistas conhecidos por serem do ‘primeiro escalão’ da emissora. O restante,
que não estiver com trabalho em vista ou reservado por algum diretor, corre o risco de ficar sem contrato.
A situação, claro, gerou um certo desconforto entre os funcionários do canal e já tem gente desesperada com a possibilidade de
perder a renda.

Nanda Costa será vilã
milionária em “Império”
Após viver a sofrida Morena, na novela “Salve Jorge” (2013), Nanda Costa está
prestes a voltar à faixa das 21h da Globo
com um perfil bem diferente.
Confirmada no elenco de “Império”, de
Aguinaldo Silva, a atriz dará vida a Tuane, uma mulher muito rica e
sem escrúpulos, segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco.
Milionária, a vilã não vai se importar com os outros e nem medirá
esforços para alcançar o sucesso.

Após onda de demissões, Record adia
estreia da série “Casamento Blindado”
Anunciada como novidade na grade de 2014, a série “Casamento
Blindado” não deve estrear na Record antes do início do próximo
ano.
A obra, que é baseada no livro homônimo de Cristiane Cardoso,
filha de Edir Macedo, já ganhou um especial no final de 2013, mas
ainda não conseguiu mais espaço na emissora.
Aliás, nem mesmo as gravações foram iniciadas. Provavelmente
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por conta da onda de demissões de
atores no canal, que está cortando
custos com o elenco, segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco.
Em contrapartida, a Record segue produzindo outras séries como
“Conselho Tutelar”, “Plano Alto”, e
a segunda temporada de “Milagres
de Jesus”.

Dado Dolabella é condenado à prisão por
injúria e dano contra ex-esposa
Dado Dolabella perdeu mais uma batalha judicial, desta vez contra a ex-esposa,
Viviane Sarahyba. Ele foi julgado no 3˚
Juizado da Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher do Rio de Janeiro e acabou
condenado a 2 meses e 15 dias de prisão.
O ator foi acusado dos crimes de injúria
e dano, após ter xingado e escrito palavras
ofensivas na lataria do carro da ex. A decisão a favor da autora do processo foi dada
pela juíza Ana Paula Laviola. Ainda cabe
recurso em segunda instância.
Por ser réu primário, o artista teve sua
pena revertida para uma restrição aos finais de semana, quando deverá frequentar reuniões em entidades que ofereçam atividades educativas. Além disso, deverá pagar uma indenização de R$ 600 e não
poderá deixar o Rio de Janeiro sem autorização judicial.
“Dado se aproveitou de ocasiões em que foi devolver o filho do
casal a Viviane. Ele não disse apenas dois xingamentos, mas vários.
Queremos que seja condenado por mais de dois crimes de injúria e
por isso vamos recorrer”, anunciou Marcos Crissiúma, advogado de
Sarahyba.

Xuxa é questionada pelo governo sobre
ter vaiado Dilma na estreia da Copa
Na última segunda-feira (16),
Xuxa recebeu um email inusitado
da Secretaria de Direitos Humanos
do governo.
O documento questionava se a
'Rainha dos Baixinhos' havia vaiado ou xingado Dilma Rousseff na
estreia da Copa do Mundo, em 12
de junho.
Constrangida, Xuxa negou que
xingou ou vaiou a chefe de estado, segundo a revista “Veja”.
O governo teria feito a pergunta apenas para evitar constrangimentos, já que Xuxa é convidada especial da Presidente para ir ao
Palácio do Planalto nos próximos dias.
O encontro servirá para sancionar a chamada Lei da Palmada.

“Tem gente que vai para cama por papel na
TV”, dispara Antonia Fontenelle
Participante do quadro “A Hora do Faro”, na
Record, Antonia Fontenelle falou sobre a crise que
assola o mercado de atores atualmente – não só
na emissora dos bispos, mas também na Globo. A
atriz deu a entender que existe mesmo o tal “teste
do sofá”.
“A atual situação é simples, eu não me permito
porque eu não faço panela e não vendo minha alma
ao diabo, não baixo a minha cabeça. Mas o mercado é fechado porque é o seguinte, se todo mundo é igual e pequeno,
nego vai pra cama, nego paga b.... para um papel. Isso tudo vai pro
ar? Não vai, mas é verdade”, disparou em entrevista ao “TV Fama”.
Em seguida, ela deixou claro que nunca se colocaria em uma situação dessas. “Gente vende o corpo por um papel, quero ver comigo,
comigo não!”.

Será? Justin Bieber pode
ser pai de duas crianças, diz
revista
Parece que Justin Bieber conseguiu superar
qualquer polêmica em que já esteve envolvido
ao descobrir que pode ser pai de duas crianças.
Isso mesmo! O astro teen de 20 anos estaria
escondendo a existência de dos filhos que teria tido com mães diferentes.
As evidências se tornaram públicas depois que uma pessoa da
equipe do cantor teria dito que o loiro vem gastando muito dinheiro
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para as tais mulheres não revelarem seu segredo.
As supostas mães, aliás, estariam sendo investigadas por conta do
“suborno” do artista, de acordo com a revista “In Touch”.
Caso a paternidade de Bieber seja confirmada, há quem diga que
toda a parte financeira, incluindo pensão alimentícia, será regularizada sem que elas precisem ter contato com o cantor.

Após infarto, Jorge Aragão
deve deixar hospital nos
próximos dias
Após sofrer um infarto, Jorge Aragão deve deixar o hospital onde está internado, na Barra da
Tijuca, no Rio, na próxima semana.
Segundo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do sambista nesta sexta-feira
(20), ele teve de passar por procedimentos para desobstruir algumas
artérias.
“Agradecemos mais uma vez a todos como têm tratado este episódio em que nosso 'poeta' está passando, e que com as graças de
Deus, na próxima semana já terá alta hospitalar. Ele se encontra
muito bem, no quarto, se movimentando, andando pelos corredores
e se alimentando normalmente e deixou o primeiro vídeo após o
ocorrido”.

Sucesso! Há dois meses no ar, Sabrina Sato
supera ibope do “Pânico na Band”
Se engana quem achou que a
Record fez um mau negócio contratando Sabrina Sato para comandar um programa solo nas noites
de sábado.
A apresentadora tem feito o
maior sucesso e superado as expectativas quantos aos índices de
audiência.
Para se ter uma ideia, o “Programa da Sabrina” vem registrando 7,5 pontos de ibope, mais do que a
antiga atração da qual fazia parte, o “Pânico na Band” – que marca
entre 6 e 7 pontos aos domingos.
Apesar disso, a japa tem perdido a disputa pela audiência apenas
para a TV Globo, que atinge 23 pontos na mesma faixa de horário da
atração da bela, de acordo com o jornal “Folha de S. Paulo”.
Com a repercussão positiva de seu programa, Sabrina conseguiu,
inclusive, aumentar em cinco vezes o faturamento de seu horário na
emissora dos bispos desde a sua estreia, há dois meses.

Zezé Di Camargo confirma crise com
Camilla Camargo ao assumir novo romance
Zezé Di Camargo participou da gravação
do programa “Altas Horas”, da Globo, na
noite da última quinta-feira (18), e não fugiu
dos questionamentos sobre sua nova namorada, Graciele Lacerda.
O sertanejo disse não tentou esconder o
relacionamento, ao contrário do que foi especulado, e que só tentou preservar a família. “Mas começou um bullying por parte da
imprensa em cima da menina que está comigo”, desabafou. Ainda sobre o namoro, o
cantor confirmou que Camilla Camargo ficou bastante abalada com
a revelação e deixou de seguir o pai no Instagram. “Mas não durou
nem duas horas. Mas nas notícias isso já virou uma semana. As coisas estão indo superbem”, garantiu. “Toda separação para qualquer
filho é dolorosa. É natural que isso aconteça. Ninguém nasceu obrigado a viver ao lado do outro para o resto da vida”, completou ele,
que não levou a amada à gravação como esperado.

Xiii... Ônibus de Michel Teló é apreendido
circulando sem placa em Salvador
Um ônibus da equipe de Michel Teló foi apreendido pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), na
última quarta-feira (18), no Aeroporto de Salvador, na Bahia.
Antônio Néri, gerente de trânsito do órgão, afirmou que o veículo circulava sem placa, sem documentação e estacionou em lugar
proibido.
Por conta das infrações, o veículo foi conduzido para o pátio da
Transalvador, nos Barris, onde deve permanecer até que toda a documentação seja regularizada novamente.
O dono do veículo, que, possivelmente, pertence à empresa de
Teló, recebeu uma multa de R$ 191 e o condutor do ônibus levou
sete pontos na carteira de motorista.
A assessoria de imprensa do cantor não se manifestou a respeito
do caso, de acordo com o jornal “A Tarde”.
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