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EDITORIAL

CHARGE

Padres e pastores no Brasil
podem defender a Bíblia?
Será que as cidades brasileiras têm nas câmaras legislativas a
representação que merecem? Em Manhuaçu, cidade polo com mais
de 80 mil habitantes e muitas igrejas cristãs, não vemos a representação
merecida. Temos a AMEM (Associação dos Ministros Evangélicos
de Manhuaçu) que poderia fazer um trabalho conciliador e informativo
junto ao povo das comunidades ajudando a melhorar a qualidade de
nossos legisladores, isso iria contribuir bastante para toda a sociedade,
ela poderia ser a maior organização não governamental de Manhuaçu.
Sempre que estamos envolvidos com eleições, e no Brasil isso acontece
de dois em dois anos, somos indagados como e em quem deve votar
o cristão. Antes eles diziam “evangélicos”, hoje pensam a maioria dos
líderes evangélicos que os cristãos católicos e evangélicos devem se
unir na questão do voto, ou as denominações no Brasil podem ficar
como na Alemanha ou Inglaterra, padres e pastores são condenados
e muitos estão cumprindo penas de 30 dias a 12 meses simplesmente
por pregarem o que determina a palavra de Deus na Bíblia. Alguns
clichês são divulgados, na maioria com interesses de garimpar o voto
da comunidade evangélica, compreendo que quem não se organiza
pode perder muito nas futuras organizações do direito de cada cidadão.
Se a maioria não toma decisões pode ser governada pela minoria.
Todo cuidado é pouco, no país temos grupos minoritários que desejam
implantar o direito de uma única via. “Dia 15 de maio haverá uma
grande discussão em Brasília da PL 122/2006” onde várias lideranças
estarão discutindo o assunto, dentre elas estará o pastor Malafaia, um
dos líderes que mais tem sofrido neste país por defender o livre
pensamento.
Alisto aqui alguns critérios que penso serem plausíveis, se concordar,
coloque-os em prática, caso contrário, use outros.
O critério da fidelidade. Procure saber como pensa em termos de
fé o candidato que está reivindicando o seu voto. Você teria dificuldade
em votar num candidato que se posicionasse contra princípios que
são defendidos pelo cristianismo e que, deliberadamente, assumisse
posições de fé contrárias ao que você defende?
O critério da competência. Diferentemente do que se possa pensar,
não basta professar a mesma fé. É preciso mostrar competência.
Um fervoroso sem conhecimento de leis, de administração,
orçamentos e outros assuntos seria presa fácil para sistemas que se
perpetuam maldosamente na vida pública. É aquela antiga história:
você precisa sofrer uma cirurgia, dois médicos são indicados, um
cristão, e outro, ateu. Sem dúvida, escolhe-se o cristão. Mas você é
informado que com o cristão, de cada dez pacientes operados, 9
morrem. E com o ateu, apenas 1. Com qual dos dois você operará?
Eu não teria dúvida alguma.
O critério da historicidade. Quando esteve em atividades públicas,
como se comportou o político que deseja o meu voto? Qual é a sua
história em termos de família, de homem público, de compromisso
com sua função? É bom saber o passado e o presente, pois o futuro
não será muito diferente.
No mais, como cristão, temos um texto norteador: “Portanto, quer
comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para
glória de Deus” I Coríntios 10.31.
O seu voto tem o mesmo peso do homem mais rico do Brasil. Vote
com sua consciência.
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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
ANTÔNIO PRADO DE MINAS cidade
próxima de Muriaé, a reclamação é quanto ao
total abandono do DERMG, o asfalto
(EUGENOPÓLIS À ANTÔNIO PRADO)
começou em 2007 e terminado em 2010
conforme licitação abaixo:
E D I TA L
073/07
MUNICIPIO
Eugenópolis - Antônio Prado Minas
DESCRIÇÃO Concorrência execução dos
trabalhos de melhoramento e pavimentação
do trecho. DER/MG CLIENTE
Construtora RTM Ltda VALOR DA OBRA
7.449.481,14 HOMOLOGADA 24/08/07,
só que não terminaram a obra, ficou
péssima, buracos, barrancos caindo, asfalto
cedendo, ponte para passagem de um só

veículo, aterro levado pela chuva, agora
neste ano 2012, saiu uma nova licitação no
site do DERMG para reforma conforme
abaixo.
EDITAL 095/11 MUNICIPIO EugenopolisAntônio Prado de Minas DESCRIÇÃO
Complementação e Recuperação CLIENTE
VILASA CONSTRUTORA LTDA. VALOR
5.351.817,65 HOMOLOGADA 14/01/12,
acho isso um absurdo, gastar quase R$
13.000.0000,00 em uma obra de 12 km, sendo
que já existia neste trecho uma ferrovia. COMO
DISSE um comentarista de televisão, ISSO É
UMA VERGONHA.
ADEMIR GONÇALVES
Email: ademirvg@bol.com.br
Cidade:ANTÔNIO PRADO DE MINAS
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

PSDB, DEM e PT decidiram formar
uma aliança para a disputa eleitoral
de Lajinha em outubro. Em préconvenção, os três partidos decidiram
nomes de pré-candidatos a
vereadores e lançaram os précandidatos a Prefeito Lúcio Santos
(Lucinho), do PSDB, e a vice-prefeito
Sergio Correia (Serginho Correia), do
PT. O encerramento da reunião foi
com a chegada dos membros do PT.
Eles confirmaram o interesse em
formar uma aliança com o PSDB e
Democratas. Com isso, foram
aclamados como pré-candidatos a Prefeito Lucinho do Ozair
e a vice Serginho Correia. Os dois confirmaram a chapa e
declararam o empenho em trabalhar por Lajinha. Passados
alguns dias dizem que o pré-candidato a Prefeito Lucinho
novamente desistiu da candidatura através de uma carta
entregue ao partido. Dizem alguns que isso não assusta pois
não é a primeira vez que Lucinho volta atrás em sua pré
candidatura.

a expectativa é que os bancos privados também reduzam as
taxas para o crédito de famílias e financiamento para micro e
pequenas empresas. Procurados os Itaú, Bradesco e HSBC
informaram que estão "avaliando" uma redução. O Santander
afirmou que está "analisando as medidas sinalizadas pelo
governo".
O presidente da Federação Brasileira de Bancos
(Febraban), Murilo Portugal, tem uma reunião marcada com
o secretário-executivo da Fazenda, Nelson Barbosa. A
expectativa, não confirmada, é que as taxas de juros do crédito
sejam o assunto do encontro.
Ainda que o movimento liderado pelos bancos públicos
possa levar a um aumento da oferta de crédito no país e
redução das taxas de juros, o consumidor deve manter cautela
na hora de decidir por contratar um financiamento. A Fundação
Procon-SP e Associação Nacional de Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade (Anefac) recomendam que
os consumidores se certifiquem de que as taxas oferecidas
pelos bancos são, de fato, vantajosas e que negociem com
as agências vantagens melhores ou semelhantes às oferecidas
pela concorrência. O governo pretende fazer com que os
bancos sigam as taxas de juros a nível internacional. Será
que a farra dos bancos (juros) no Brasil estão chegando ao
fim? Resta saber se irão aceitar esta situação numa boa, coisa
que acho impossível, bem quem viver verá!!!

PMDB em Lajinha

Vestibular Federal Valadares

Dono do poder por 8
anos o PMDB apesar de ter
feito bastante coisas comparado com os 8 anos de seu
antecessor, parece, para alguns o governo de Sebastião Moreira está bem a frente de seus opositores. Mas
para muitos funcionários e
eleitores o governo anterior
ao PMDB pisou feio no quiabo o maior erro é como uma
professora do distrito do
Prata eleitora do Jacaré,
“Analisando bem não votei
no Tião Moreira, mas desde
sua posse sempre recebi em
dia e isso para mim é tudo,
posso até votar em seu candidato, não quero nunca
mais passar pelo que passei
no governo anterior, ficar até
4 meses sem receber não dá”
disse a professora que pediu para não citar seu nome. O que mais se vê não só em
Lajinha, mas em geral em toda a região é a falta de liderança
capaz de empolgar os eleitores, mas o que dizem em Lajinha
é que o nome escolhido pelo PMDB é o melhor nome no
momento para Lajinha. Jerfim (FOTO) um nome que tem bom
trânsito em todos os seguimentos da sociedade é um nome
que pode surpreender a todos, se eleito fará um governo
com pé no freio e acomodação da casa.

A cidade de Gov. Valadares está com inscrição abertas
para o vestibular da FEDERAL, campus avançado UFJF, as
inscrições serão feitas até o dia 30 de abril de 2012, no
vestibular terá os cursos de Administração, Ciências
Contábeis, Economia, Direito, Medicina , Odontologia ,
Farmácia, Fisioterapia , Nutrição, as inscrições podem ser
feitas unicamente através da internet pelo site : http://
www.vestibular.ufjf.br/
Agora a escolha é sua, ou você estuda e melhora a sua
condição de vida , ou fica olhando o outro fazer sucesso !

Aliança DEM-PT-PSDB; em Lajinha

Será o fim da farra dos bancos?
Após o anúncio de redução dos juros para operações de
crédito feito pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal,

Quem quer ser vice? É ter dinheiro ou voto!
Tem tanta gente falando pelos cotovelos, querendo ser
vice prefeito; ora bolas, vice não se candidata, é convidado
a compor - formar - uma chapa. Ou ele tem que ter dinheiro
para ajudar numa campanha que fica na casa dos milhões de
reais ou ele é bom de voto. Agora temos muitos indicados a
vice que querem ser prefeitos de qualquer jeito, basta esperar
os assuntos que correm nos bastidores se concretizarem.

Renato anuncia pré-candidatura a prefeito
Renato da Banca é pré candidato a prefeito de Manhuaçu, argumentou que conversou com familiares e se encontrou com lideranças
para tomar sua decisão final. Naturalmente, ele tem o desejo de candidatar à prefeitura e vai buscar alianças para formar um grupo para a disputa. A definição de nomes acontece no início de julho, após as convenções partidárias.
Em tom de campanha, Renato
Cezar afirma que enfrentou enormes

desafios desde o dia que foi determinado que assumisse a
prefeitura. “Tive que tomar decisões importantes e não tenho medo das responsabilidades do cargo. Eu sei que tenho
condições de administrar essa cidade, mas preciso de tempo
para fazer tudo o que é necessário. Não sei se ficarei uma
semana ou mais, contudo já decidi que me lanço como uma
opção para a convenção partidária”, afirma.

Minas terá consulado americano
Mineiros interessados em viajar para os Estados Unidos
não vão precisar fazer escala obrigatória em São Paulo, Rio
de Janeiro, Recife ou Brasília para obter visto. Belo Horizonte
agora terá um consulado americano. A secretária de Estado
dos EUA, Hillary Clinton, anunciou dois novos escritórios
no Brasil: em Porto Alegre e na capital mineira. A informação
foi dada durante o Seminário Brasil-EUA: Parceria para o
Século XXI, na visita oficial da presidente Dilma Rousseff
(PT) e confirmada pelo Consulado Americano no Distrito
Federal. A data de inauguração do consulado ainda não foi
divulgada. Depois de bater recordes seguidos de gastos no
exterior, tudo indica que os brasileiros vão invadir de vez a
terra do Tio Sam. A emissão de vistos para os EUA cresceu
56% no Brasil com maior volume de gastos. A taxa de
crescimento no primeiro trimestre é superior ao resultado
obtido no comparativo entre 2010 e 2011.

Projeto Vida por Vidas
incentiva doação de sangue
Doar sangue é doar
vida, quinze jovens da
Igreja Adventista realizaram a campanha Vida por
Vidas no Hemominas,
núcleo de Manhuaçu. A
ideia foi comparar o sacrifício de Jesus Cristo na
cruz, comemorado na
Páscoa pelos cristãos,
doando vida à humanidade, ao ato de doar sangue, salvando vidas. O projeto Vida
por Vidas foi criado em 2005 pelos jovens adventistas e premiado em 2006 pela Organização Mundial de Saúde. A campanha já somou mais de 300 mil doadores em oito países da
América do Sul.

Telefonia no Prata
Depois de mais de um mês
com os telefones mudos no
distrito do Prata, eles voltaram
a funcionar depois de dois dias
com a interferência do exprefeito Sérgio Breder pedindo
ajuda ao deputado Sebastião
Costa, qual foi a surpresa a
culpa era da própria empresa
Oi que deixou de acertar com a
dona do terreno onde está a
torre. O povo da Prata agradece
o Ailton, Sérgio Breder e o
deputado Sebastião Costa.
Valeu gente.
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As mazonas da Gata Borralheira
Não sei se foram convidados para o casamento da Gata
Borralheira com o Príncipe, o tal que andou com um sapatinho
na mão, à procura de pé que lhe servisse.
Esta história já conhecem bem. Eu, que até estive no
casamento, não vou, agora, contá-la, porque não adiantava
nada ao que já sabem.
Em contrapartida, posso contar o que aconteceu às duas
mazonas, de cabeleiras desgrenhadas, que faziam a vida negra
à pobre da Gata Borralheira.
Também as vi no casamento, mais compostas, aperaltadas,
embora não conseguissem disfarçar a feiura e a inveja que
sentiam por não ocuparem, elas, o lugar ao lado do Príncipe.
Umas safadas incorrigíveis.
No banquete, vingaram-se e comeram que nem umas
desalmadas.
Claro que, no dia seguinte, estavam doentes, com dores no
estômago e outros problemas que não merece a pena
pormenorizar. Saiba-se que, além do resto, lhes tinha aparecido
uma borbulhagem nos cotovelos ossudos e pontiagudos.
Quanto mais os coçavam, mais comichão tinham.
- Dor de cotovelo - diagnosticava o médico, chamado a vêlas. - É uma maleita rebelde, que custa muito a curar. Talvez
com o tempo...
Pomadas e banhos nos cotovelos pouco alívio traziam. A
doença delas não era da pele, mas abaixo da pele e da carga
de ossos... Nascia no sítio onde o coração palpita, mais
depressa ou mais devagar, conforme o peso e a velocidade
dos sentimentos.
Sentimentos? Onde é que elas os tinham? Nem coração.
Quando o médico, auscultando-as, deu por que as duas
manas não tinham coração, percebeu tudo.
- Elas são feitas de matéria maldosa e retorcida. Sem coração
que as aqueça, a tendência é para piorarem - sentenciou o
médico.
Mas onde é que se arranja um coração? E logo dois, dois
corações disponíveis, tenros, ternos... Não é fácil.
O médico veio ter comigo:
- O senhor que escreve e inventa coisas e, ainda para mais,
conhece bem o caso, é que podia ajudá-las.
De fato, se bem que eu não seja especialista do coração,
tenho umas luzes. Não é para me gabar, mas passaram-me
pelas mãos casos complicados, que, melhor ou pior, consegui
resolver.
Heróis com coração demasiado outros com o coração ao
pé da boca...
Do que me sobrou daqui e dali, amoldei dois pequenos
corações vivazes, a transpirar meiguice. Preciosos
maquinismos de relojoaria, batem certinhos, quando se lhes
dá corda.
Colocá-los no peito das duas megeras foi o que menos
custou.
Elas melhoraram a olhos vistos. A comichão nos cotovelos
passou-lhes logo. Já sorriem, já perguntam pelos outros com
verdadeiro interesse, já se enternecem, já se comovem.
A Gata Borralheira, muito boazinha, foi vê-las, um dia destes,
mal regressou da viagem da lua-de-mel. Elas lacrimejaram
umas desculpas sentidas e ambas se ofereceram para
madrinhas do primeiro filho que nascer da Gata Borralheira. A
sério.
E estão mais felizes, mais luminosas. Até conseguem estar
bonitas.
Não podemos é esquecer-nos de, todos os dias, dar-lhes
corda ao coração.

"Fui um homem
afortunado; na vida
nada me foi fácil."
Sigmund Freud
" Pedras no caminho?
Guardo todas. Um dia
vou fazer um castelo ... "
Fernando Pessoa
"Bom mesmo é ir à luta
com determinação,
abraçar a vida com
paixão, perder com
classe e vencer com
ousadia, pois o mundo
pertence a quem se
atreve, e a vida é
MUITO para ser
insignificante"
Charles Chaplin
"A mente que se abre a
uma ideia, jamais
voltará ao seu tamanho
original"
Albert Einstein
"A culpa de muito dos
nossos intelectuais e
artistas reside em seu
pecado original; não
são autenticamente
revolucionários."
Che Guevara

O CÓDIGO DO AMOR E O MEDO
DE RECONHECER OS ERROS
Esse é um dos pensamentos mais
certos: “Amai o próximo como a ti
mesmo”. Quem é o próximo? O
próximo não foi definido, porque inclue
todas as raças, todas as culturas, todas
as religiões. Só foi definido, o código do
amor: amar como a si mesmo.
Que intrigante sabedoria esse
pensamento, mas é possível colocar em
prática em nossa vida? Sim, mas
entendo que não a todo o momento,
voltemos então em seres humanos falhos
e imperfeitos, e é por esse motivo que
não conseguimos seguir este
pensamento,
por
que
se
conseguíssemos seriamos perfeitos.
Então como podemos desenvolver na
maneira de lembrá-lo sempre que
possível, para assim assumir nossos
erros, compreender o próximo quando
ele estiver errado, conseguir agir da
mesma maneira que gostaríamos que
agissem conosco quando cometemos
erros. Seria muita ousadia definir uma
determinada maneira, pode ser que
minha maneira seja certa para mim e

A distância é como os
ventos: apaga as velas e
acende as grandes
fogueiras.
Machado de Assis
A insatisfação é a
principal motivadora
do progresso.
Thomas Edison

outras pessoas, e errada para outras,
mas fique claro que entender o erro não
é aceitar e se manter parado diante de
uma situação que o deixou triste, que
abriram feridas, ou traiu uma confiança.
Entender é perdoar a pessoa, não só
por ela, e sim para que você não sofra
com essa magoa todos os dias e noites,
quando perdoamos a dor daquele erro
acaba e liberta o eu para um recomeço,
e novos caminhos, mas caso não
desenvolva essa ferramenta de
reconhecer o erro, entender e perdoar,
você irá conviver com problemas que
poderiam ter sido resolvidos mediante
o perdão a si e ao próximo. Perdoe
você mesmo, lembre-se somos
humanos, e isso o faz imperfeito, todos
têm problemas, passamos por
dificuldades, ficamos nervosos,
ansiosos, tristes e claro todos cometem
erros.
Só um ser humano verdadeiramente
forte pode declarar sem medo sua
fragilidade! Só um ser humano maduro
não tem medo de si mesmo!

VENDE-SE
Uma quitinete: Quarto, sala, cozinha e banheiro com
garagem. (33) 3331-4507 Falar com Ueziler

VENDO
Fiat strada Treckin 2008/09 Carangola-MG - Cor prata - Segundo dono

Preço R$27mil
Contato (32) 9945-2027

PIÚMA-ES
Aluga-se Apt. 2 e 3 q (suíte)
Local privilegiado a 150 m da água
(32) 91029012 TIM
(32) 99846000 VIVO
(32) 34217000
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Alberto Pinto Coelho abre a Expoleste em Governador Valadares
Vice-governador destaca papel do Estado como indutor do desenvolvimento
O vice-governador Alberto
Pinto
Coelho
abriu
oficialmente, na noite de
quarta-feira (11/04), no
Unicentro da Univale, em
Governador Valadares, a 14ª
Mostra Empresarial do Leste
Mineiro
(Expoleste),
promovida pela Associação
Comercial e Empresarial de
Governador Valadares
(ACEGV). A expectativa de
público durante os cinco dias
de feira é de 80 mil pessoas.
A feira tem como objetivo
facilitador bons negócios e
reúne mais de cem empresas
expositoras. Participam da
organização o Sindicomércio,
Fiemg Regional, Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL-GV)
e Univale.
Em seu pronunciamento,
Alberto Pinto Coelho disse
que a Expoleste é síntese e
expressão da ação solidária e
promotora de oportunidades
e de desenvolvimento em
Governador Valadares e
região.
“Como frisou o governador
Antonio Anastasia, em sua
última visita à cidade, por sua
natureza e a sua vocação
logística,
Governador
Valadares é uma capital

regional de serviço e
comércio. Bem sabemos que
organizar uma feira desse
porte é complexo e
trabalhoso, mas plenamente
compensador pelo afluxo de
pessoas e pela realização de
negócios”, disse.
O vice-governador afirmou
ainda que o Governo de
Minas tem compartilhado
plenamente desse esforço de
desenvolvimento sustentado
em Governador Valadares. “A
visão contemporânea é a do
Estado indutor, aquele que faz
o seu dever de casa,
procurando fazer com que o
territorio mude a sua face,
através das políticas públicas
que competem ao Estado,
trazendo um ambiente
propício para atrair negocios
e gerar desenvolvimento”,
destacou.
A prefeita de Governador
Valadares, Elisa Costa, frisou
que o município vive um
momento promissor. “A
palavra confiança representa
o momento de otimismo e
desenvolvimento
de
Governador Valadares.
Através das parcerias com a
iniciativa privada e os
governos Estadual e Federal,

Governador Valadares pela
primeira vez em sua história
se integra com o caminho do
desenvolvimento”, disse a
prefeita.
O
presidente
da
Associação Comercial e
Empresarial de Governador
Valadares
(ACEGV),
Wellington Silveira de
Oliveira Braga, ressaltou que
investir na Expoleste é
investir no desenvolvimento
de Governador Valadares.
“Agradeço ao Governo do
Estado que tem demonstrado
bastante preocupação no
desenvolvimento
de
Governador Valadares. Uma
cidade que tem 75% do seu
Produto Interno Bruto (PIB)
gerado pelo setor de
comércio e serviços não
pode deixar estagnar esse
novo ciclo que movimenta o
município”, afirmou.
Participaram também da
solenidade o presidente da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, deputado
Dinis Pinheiro; a reitora da
Universidade Vale do Rio
Doce (Univale), Ana
Angélica Gonçalves Leão
Coelho; o presidente da
Federaminas, Uander Luis

PEC da Transparência
recebe parecer favorável
de Comissão da ALMG
A Proposta de Emenda à
Constituição Nº 23/2011,
conhecida como PEC da
Transparência, de autoria de
76 deputados da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), recebeu, nesta
quarta-feira (11/04), parecer
favorável da Comissão
Especial criada para esta
finalidade. A PEC Nº 23/2011
exige publicação no Diário
Oficial do Estado das
conclusões de todas as
sindicâncias e auditorias
instaladas em órgãos da
administração direta e
indireta, e a contribuição do
Estado para despedas com
pessoal,
balancete
econômico-financeiro do
órgão de Previdência do
Estado, despesas realizadas
com
propaganda
e
publicidade, a quantidade de
servidores admitida e
excluída e os contratos
firmados pelo poder público
estadual.
A PEC Nº 23/2011 busca
ampliar as ferramentas de
controle social relacionadas
com a participação dos
cidadãos na gestão pública,
os quais possam exercer
controle sobre a ação do

Estado, exigindo que o
gestor público preste contas
de sua atuação. A ideia é que
os cidadãos possam
fiscalizar
de
forma
permanente a aplicação dos
recursos públicos.
O deputado Sebastião
Costa (PPS), do Bloco
Transparência e Resultado,
destacou que este é o início
da tramitação da Proposta na
Casa. Após o parecer da
Comissão ela segue para

apreciação do plenário em 1º
turno. “A PEC está iniciando
sua
tramitação
na
Assembleia. Ela terá
discussão de plenária,
substitutivos, ser for o caso,
discussão em 2º turno. Então
é um processo que ainda vai
se arrastar. Do ponto de vista
pedagógico é importante. A
mudança não se dá da noite
para o dia mas a PEC alerta a
todos da necessidade de se
fazer”, disse.

O vice-governador Alberto Pinto Coelho abriu oficialmente,
no Unicentro da Univale, em Governador Valadares, a 14ª
Mostra Empresarial do Leste Mineiro (Expoleste)

Silva; do diretor do Sesc,
Rodrigo Penido Duarte, além
de deputados estaduais e de
autoridades estaduais e
municipais.

Expoleste 2012: Este ano, a
Expoleste conta com o salões
de imóvel, turismo, do
estudante, institucionais e do
automóvel e espaço mulher.

Também reserva um espaço
para
que
entidades
assistenciais mostrem o
trabalho realizado e, assim,
atraiam mais colaboradores.A
mostra oferece workshops,
palestras, oficinas, desfiles de
moda, seminários encontros
de negócios e exposição de
diversos segmentos e setores.
Criada pela Associação
Comercial e Empresarial de
Governador Valadares, em
1998, a Expoleste é uma feira
que consta no Calendário de
Feiras e Exposições
Comerciais e Industriais da
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico e no Calendário
Brasileiro de Exposições e
Feiras do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior.

Nem Demóstenes escapou
Uma atividade da qual
qualquer pessoa espera
todo tipo de malfeitorias é a
política, especialmente de
parlamentares. Como em
todos os segmentos sociais,
há exceções e os alguns
representantes garantem a
certeza dessa exceção. Na
atualidade, Demóstenes
seria o último a apagar as
luzes da ética nacional.
Lamentavelmente, seria...
Depois de tantos anos de
confiança solidificada junto
à sociedade e até entre os
seus pares, numa semana,
dia após dia, aparecem
gravações da Polícia
Federal que mostram a
bipolaridade de caráter do
senador. Sempre a conta
gota surgem conversas
gravadas do senador com o
contraventor Carlinhos
Cachoeira apontando uma
relação íntima que inclui até
o repasse das matérias a
serem votadas pelo Senado,
com a finalidade clara de
direcionar a lei de forma a
favorecer as atividades
ilegais do bicheiro.
Seguindo o ritual comum
a casos de corrupção, o
advogado de Demóstenes
centraliza sua defesa numa
possível ilegalidade das
gravações, sob a alegação
de que foram autorizadas
por instância inferior,
quando deveria ter sido
pelo Supremo Tribunal
Federal – STF, por se tratar
de senador da República.
Ainda que se trate de
filigrana jurídica, que
poderá inocentar o senador
de qualquer consequência
punitiva, a questão central
foi ele usar sua atividade de
representante do Estado
para favorecer alguém que
deveria ser punido

exatamente pelo próprio
Estado. E, acredite, ele está
sendo punido com prisão.
Esse detalhe de que as
gravações precisem ser
autorizadas pela Justiça
jamais deveria se sobrepor ao
conteúdo criminoso de
qualquer gravação que
aparecesse, com exigência
apenas da autenticidade
comprovada, ainda que seja
de autoria desconhecida. Não
resta dúvida que exigências
como esta visam tão somente
livrar de punição as pessoas
renomadas ou ricas, já que
pobre não necessita de
gravação;
elas
são
estapeadas publicamente nas
ruas em todo o país.
Esse detalhe menor livrará
o senador Demóstenes
apenas no Judiciário, pela
cultura arraigada de não punir
as pessoas do andar de cima,
com sobra de argumentos e
fundamentos legais. Não
será absolvido na seara
política, não pelas nobreza e
retidão dos parceiros, mas
por ter feito muitos inimigos
devido à ênfase na cobrança
de ética por parte dos seus
colegas. Era tão sublime sua
postura, que era o primeiro a
exigir a demissão de ministros
envolvidos em corrupção.
Além dessa postura similar

à de um padre que
abusa de coroinhas, o
mais preocupante é
que, antes de senador,
Demóstenes Torres se
trata de um promotor
licenciado, cargo para
o qual deveria voltar
se deixar o Senado. O
Ministério Público de
Goiás, além de evitar
seu retorno, deveria
investigar todos os
seus
pareceres
a n t e r i o r e s ,
especialmente
aqueles proferidos em
ações de interesse do seu
pupilo. Não se pode
conceber a idoneidade de
quem trai seus próprios
colegas, apenas por mudar
de atividade. Depois de
Fernando Gabeira ser pego
na farra das milhas oficiais
para parentes e amigos,
Demóstenes Torres foi a
decepção maior.
Aproveito apenas para
alertar ao deputado federal
Antonio Reguffe a não me
decepcionar, pois foi o
único político que defendi
num texto, com o título “um
político de verdade”.
Assim como nas emendas
à Constituição, emendarei
o referido texto para manter
o entendimento, com a
ressalva do até aprova em
contrário. Definitivamente,
a renúncia seria o mínimo
gesto condizente com a
dignidade que o senador
demonstrava possuir com
a sua postura e a própria
fisionomia. Episódios
como este só fortalecem os
facínoras inveterados. Que
pena, Demóstenes!
Pedro Cardoso da
Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
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Reunião da Câmara Municipal de Lajinha

F

oi realizada dia 11 de abril de 2012 a
5ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão
Legislativa da 16ª Legislatura da
Câmara Municipal de Lajinha - MG O
Presidente da Câmara Municipal de Lajinha
de Minas Gerais, Vereador Paulo César de
Oliveira presidiu a seção com aprovação de
várias indicações e moções, também foi
aprovado um importante Projeto de Lei Comp.
Nº 002/2012 que Dispõe sobre a concessão
de adicionais de insalubridade e
periculosidade aos servidores Públicos
Municipais de lajinha/MG e dá outras
providências. Logo após houve uma seção
solene em que foram entregues troféus e
medalhas aos alunos vencedores dos Jogos
Estaduais de Minas Gerais.

Mesa diretora: Humberto Cabral, Paulo Cézar e Andréia

Vereadores da casa: Renato, Gustavo, Neura, Flávio, Fonsequinha e Arlindo

Esporte radical em Lajinha atrai adeptos
Membros dos Grupos
Auge e Lajinha Adventure
se encontraram no dia 25/
03 (domingo) para rapelar
a Pedra da Igrejinha
(Santuário de Nossa
Senhora Aparecida) em
Lajinha, local de onde se
tem uma vista panorâmica
de linda paisagem e da
cidade.
Organizada por Marck
Robert de Oliveira Ferreira
que contou com o apoio da
Prefeitura Municipal e da
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura que
forneceram transporte e
almoço aos montanhistas.
Participaram
os
mutuenses Edimar

Lourenço, Leonardo
Gomes, Karone Martlus
e Tairone Rocha, os
lajinhenses Marck Robert
e Geovane e de Piaçu /
ES Ricardo.Momentos
adrenalizantes e de muito
bom humor marcaram a
expedição que deixa
ótimas perspectivas de
projetos importantes para
nossa região. Foi o
primeiro evento em
conjunto dos grupos de
Mutum e Lajinha que
pretendem realizar outras
atividades com o intuito
de divulgar mais os
esportes radicais na
região, principalmente o
montanhismo.
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ESCOLA ESTADUAL CORDOVIL PINTO COELHO
ASSISTE A PALESTRA DA ONG PRÓ-RIO MANHUAÇU
Em comemoração ao Dia da
Água a Escola Estadual
Cordovil Pinto Coelho realizou
pesquisas e trabalhos junto
aos alunos da instituição de
forma a mostrar a importância
do dia para lembrar a
necessidade de ações a
proteger este valioso bem para
a humanidade.
No dia 27 de março a
convite da supervisora
Fabiana Monteiro Mucida, a
ONG Pró-Rio Manhuaçu
apresentou palestra proferida
pelo Dr. Keller Filgueiras, um
dos
fundadores
da
organização em 2003.
Com a colaboração das
professoras Eloísa Ferreira da
Cruz, Fernanda Carvalho Silva
Aquino,
Rosemary
Vasconcelos Barbosa e Valéria
Vieira Souza Menezes os
alunos do 5º ano do ensino
fundamental participaram
atentos. A ONG pôde
demonstrar a importância dos
cuidados com a água e o que
deve ser feito para minimizar

os efeitos das enchentes na
cidade de Manhuaçu.
O Dr. Keller apresentou a
organização e seus objetivos.
De forma sucinta discorreu os
relatórios do Prof. Nilo de
Oliveira
Nascimento
vinculado à Faculdade de
Engenharia da Universidade
Federal de Viçosa que propõe
de forma técnica as soluções
para as inundações após dois
anos de estudo do tema na
cidade entre os anos de 2005
e 2007. “Embora não
tenhamos convivido nos
últimos anos com as
inundações é importante
mostrar que as propostas do
Prof. Nilo devam ser
contempladas antes que
ocorram tantos mais prejuízos
e até mortes como as deste ano
como assistimos em várias
cidades como Muriaé, Ponte
Nova, Brumadinho, Guidoval,
dentre outras.” Aconselha
Keller.
A apresentação abordou,
ainda, a necessidade de

Com a colaboração das professoras Eloísa Ferreira da Cruz, Fernanda Carvalho Silva Aquino, Rosemary
Vasconcelos Barbosa e Valéria Vieira Souza Menezes e o diretor Oziel Júnior os alunos do 5º ano do ensino
fundamental participaram atentos da palestra ministrada pelo Dr. Keller .

investimentos na ordem de R$
140 mil reais a contemplar um
sistema de previsão e alerta de
inundações proposto também
pelo Prof. Nilo. “O sistema é
necessário por avisar ao poder
público de forma concreta a
possibilidade de enchentes e
este programará as ações a
serem praticadas e avisará à
população. Tem uma previsão
calculada considerando-se

PL 122/2006: LEI ANTIHOMOFOBIA
COMO CRISTÃOS E CIDADÃOS PRECISAMOS NOS POSICIONAR
Somos cristãos, mas também
somos cidadãos de um país, e
como tais devemos nos
posicionar. Jesus disse que
não somos desse mundo
(João 17:11-16), mas também
ensinou que devemos nos
submeter à autoridade política
(Lucas 20:19-26); Paulo
também fala sobre isso em
Romanos 13:1.
Como brasileiros, temos o
privilégio de vivermos em um
país democrático, que confere
aos seus cidadãos ampla
participação nas decisões
políticas e na elaboração das
leis, e como cristãos que devem
obedecer ao ordenamento
jurídico do país, não podemos
ficar inertes, passivos, como se
não
tivéssemos
um
compromisso moral, cívico e
espiritual de nos envolvermos
com os rumos político-sociais
de nossa nação.
Mobilize-se, participe,
posicione-se. Acompanhe a
tramitação do projeto através
site do Senado Federal,
escreva cartas aos nossos
congressistas, participe de
abaixo-assinados,
de
discussões nas redes sociais
(como Orkut, facebook ,
twitter), enfim, faça a sua parte
enquanto cristão e cidadão.
Do que trata o Pl 122/2006
Temos acompanhado na
mídia as discussões em torno
da chamada Lei Antihomofobia
(PL 122/2006), em que temos
por um lado o movimento
LBGTs - Lésbicas, Gays,
Bissexuais,
Travestis,

Transexuais e Transgêneros (o
's' se refere aos simpatizantes),
que luta pela não discriminação
e vitimização em função de sua
opção sexual, tornando crime
condutas nesse sentido, e de
outro os evangélicos e
católicos, em especial a
Bancada Evangélica no
Congresso Nacional, que vê
no projeto de lei um
cerceamento à liberdade de
expressão e à liberdade
religiosa, uma vez que pregar
contra a homossexualidade
poderia ser interpretado como
um ato discriminatório e,
portanto, criminalizado.
Em maio de 2011 a Senadora
Marta Suplicy, relatora do
projeto, apresentou um relatório
no qual sugeria uma
subemenda ao projeto fazendo
uma ressalva aos casos de
"manifestação pacífica de
pensamento fundada na
liberdade de consciência e de
crença".
De acordo com a Senadora:
"não se pode ignorar que muitas
religiões consideram a prática
homossexual uma conduta a
ser evitada. Mesmo firmes no
propósito de combater a
discriminação, não podemos
nos esquecer do princípio da
liberdade religiosa, e que é
inviolável a liberdade de
consciência e de crença".
Porém, os militantes pela
aprovação do PL 122 não viram
com bons olhos essa ressalva,
por acreditarem ser contrária à
intenção do projeto.
Os debates em torno do

projeto têm sido acirrados, e
no próximo dia 15 de maio
haverá nova audiência para
discutir o projeto de lei.
Como nos posicionamos
Os que defendem o projeto
de lei dizendo não coibir a
liberdade religiosa e de
pensamento alegam a proteção
do artigo 5º da Constituição,
que garante a inviolabilidade
de liberdade de consciência e
de
crença.
Contudo,
acreditamos que, caso não seja
aprovada a ressalva à
manifestação pacífica de
pensamento decorrente da fé
e da moral fundada na liberdade
de consciência, de crença e de
religião, pode sim ocorrer uma
avalanche de processos
contra todos aqueles que
pregarem
contra
o
homossexualismo, correndo o
risco de serem enquadrados
em um tipo penal, por ser
considerado um discurso de
ódio ou discriminatório.
É certo não haver hierarquia
ou discrepância entre os
princípios fundamentais
garantidos na Constituição (art
5º, CF), cabendo ao
magistrado, em caso de
aparente conflito entre estes,
decidir cada caso com base em
um juízo imparcial. Assim,
caberá ao judiciário, caso não
haja a referida ressalva na lei,
decidir os eventuais processos
contra aqueles que se
manifestarem contra a
homossexualidade por razões
de fé e crença, mesmo que
pacificamente.

dados obtidos junto aos
órgãos de meteorologia e a
realidade local nos momentos
de grande índice de chuvas.
Serão instalados sensores
com tecnologia GPS em locais
já definidos em São João do
Manhuaçu e Luisburgo com
uma central informatizada de
coleta de dados na cidade”.
Comentou Filgueiras.
Segundo a supervisora

Fabiana a palestra foi
importante por mostrar uma
realidade local relacionada
diretamente à vida dos
moradores da cidade e
informar aos alunos a
importância das ONG´s no
contexto municipal a
proporem soluções para os
problemas junto aos
organismos públicos.
O Diretor Oziel Mendes de

Paiva Júnior elogiou a
apresentação, pois mostrou o
que a ONG Pró-Rio
Manhuaçu
tem
feito
voluntariamente na busca a se
resolver este grave problema
que assola a cidade há anos.
“Quero poder trazer esta
palestra da ONG também aos
demais alunos devido à
importância do tema para a
cidade”. Destaca Júnior.
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ETAPA MUNICIPAL DOS J
O Programa Minas Olímpica /Jogos
Escolares de Minas Gerais - JEMG/
2012 é uma ferramenta pedagógica que
valoriza a prática esportiva escolar e a
construção da cidadania dos jovens
alunos-atletas do Estado de Minas, de
forma educativa e democrática.
Por abranger diversas regiões do
Estado, o JEMG/2012 atua como canal
de integração, sociabilidade e
aprendizado dos alunos-atletas
envolvidos nos Jogos. Por intermédio do
desporto escolar, auxilia na formação de
cidadãos mais críticos e conscientes,
estimulando o pleno exercício da
cidadania.
A etapa municipal em Lajinha
aconteceu nos dias 03 e 04 de abril no

ginásio poliesportivo, com uma grande
participação dos alunos e comunidade
escolar. A abertura dirigida pela
supervisora Katia Alvim aconteceu no
dia 03 às 19h com a participação dos
diretores da rede estadual e municipal
de ensino, a Secretária Municipal de
Educação Maria Luiza e o vereador
Paulo César. No dia 04 aconteceram
os jogos entre os alunos da rede
estadual e municipal.
“O objetivo dos jogos escolares é
instrumentalizar as escolas, por meio de
diretores, orientadores pedagógicos,
professores, técnicos e pais de alunos
para a execução do Programa com
responsabilidade social e competência
técnica.” Fala de Maria Luiza.

Mesa diretora: Humberto Cabral, Paulo Cézar e Andréia

LAJINHA NO JEMG
E. E. ARNALDO LEITE
RIBEIRO AREADO
Modulo I Feminino
Milena, Bárbara, Rayane,
Elisana, Sheila, Natália, Juliana,
Pamela, Carla Grabriela

Módulo l masculino 2º lugar E. E. Arnaldo Leite Ribeiro

Módulo I masculino
Edson Junior, Filipe, Luiz
Henrique, Danton, Wanderson,
Gabriel, Sergio, Marcos, João
Pedro, Sávio, Marcos Vinícus
Módulo II Masculino Dr.
Adalmário
Matheus Afonso, Guilherme,
Lucas, Igor, Richelly, Kayro,
Rodrigo, Rafael, Gabriel, Rayon
Gabriel
E. E. Hermenia Ribeiro de
Souza (Prata) Modulo II
Feminino
Jorraynne, Juliana, Kassya,
Denize, Angelica, Jane, Thalyta

Módulo l masculino 1º lugar E.M. Paulo C. H. Portes

Modulo I Masculino
1º lugar – E.M. Paulo C. H.
Portes
2º lugar – E.E Arnaldo Leite
Ribeiro
Modulo I Feminino
1º lugar- E. E. Arnaldo Leite
Ribeiro (Time único)
Módulo II Masculino
1º lugar- E.E. Dr. Adalmário
José dos Santos
2º lugar- Coopcel
Módulo II Feminino
1º lugar E. E. Hermenia Ribeiro
d Souza
2º lugar- E.E. Dr. Adalmário J.
dos Santos

Módulo l feminino 1º lugar E. E. Arnaldo Leite Ribeiro
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JOGOS ESCOLARES 2012
Módulo ll feminino 1º lugar E. E. Hermínia Ribeiro de Souza

Módulo ll masculino 2º lugar Coopcel

Módulo ll masculino 1º lugar E.E. Dr. Adalmário José dos Santos
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca

ERRAIS
O conhecimento bíblico de alguns crentes lembra um
pouco aquele menino na Escola Dominical, que ficou
surpreso ao saber que Dã e Berseba eram dois lugares na
Palestina, um no extremo Norte, outro no extremo Sul. Ao
descobrir isso, o menino confessou: "Pensei que eram duas
pessoas, marido e mulher, como Sodoma e Gomorra!". Jesus
disse: "Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder
de Deus" (Mt 22.29).
Para combater o analfabetismo bíblico é preciso ler,
estudar, analisar o texto bíblico. Essa tarefa é vital para o
crescimento e para o fortalecimento da convicção cristã.
Como deve ser o estudo bíblico? Responderei dizendo o
que ele não deve ser:
1. O estudo da Palavra não deve ser superficial - Há
pessoas que leem apressadamente algum trecho da Bíblia e
dali extraem noções e ideias que rigorosamente contrariam
o conjunto do que a Bíblia ensina. Isso explica por que
grupos exóticos têm práticas estranhas, mesmo usando a
Bíblia. O estudo superficial pode fazer tão mal quanto o não
estudo. Conselho de Deus a Josué sobre o Livro: "...medita
nele dia e noite" (Js 1.8).
2. O estudo da Palavra não deve ser seletivo - É preciso
ter cuidado com seleções isoladas do contexto, como é o
caso das famosas "caixinhas de promessas". Isolar um texto
do contexto pode ser danoso para a alma.
3. O estudo da Palavra não deve ser sazonal - Houaiss
define sazonal como algo "que acontece de forma eventual
ou inesperada; acidental, fortuito, incidental, ocasional". O
estudo bíblico deve ser cotidiano, constante, consistente.
E o melhor modo de fazer isso é ter um plano de leitura
(diário, semanal ou anual). Ler a Bíblia só de vez em quando
seria como alguém tentar alimentar-se lá uma vez ou outra.
À semelhança do nosso organismo, a alma também precisa
de alimento diário, pois, como afirmou Jesus, "Nem só de
pão viverá o homem, mas de toda a Palavra que sai da boca
de Deus" (Mt 4.4).

TORTA DE FRANGO
COM BANANA
Ingredientes:
03 peitos de frango;
01 lata de milho verde;
01 lata de creme de leite;
08 bananas;
sal e temperos a gosto;
batata palha.
Preparo:
Cozinhe o frango e desfie, fazendo um molho; bata o
milho com o creme de leite no liquidificador e reserve.
Frite as bananas cortadas ao meio, no comprimento.
Monte o prato colocando as bananas no fundo de um
refratário, depois o frango e o creme por cima; leve ao forno
quente por uns 15 minutos e coloque a batata palha por cima
na hora de servir.

João Magalhães soma
10 milhões em
repasses para região
Ao longo do ano de
2011, o Deputado
Federal João Magalhães
viabilizou recursos da
ordem de quase 10
milhões de reais para oito
municípios da região. O
parlamentar conseguiu a
liberação de recursos dos
Ministérios das Cidades,
Agricultura, Turismo,
Saúde, Esportes e
Educação.
Os
investimentos permitiram
obras significativas a
partir da parceria com os
prefeitos da região.
O deputado federal
João
Magalhães
apresentou emendas
parlamentares individuais
feitas ao Orçamento
Geral da União e também
viabilizou recursos
através de programas
federais. Nos últimos
dias, João Magalhães
esteve com prefeitos,
secretários, assessores,
vereadores e lideranças
de várias cidades da
região para levantar
novas demandas e
informar sobre as
emendas incluídas no
Orçamento deste ano.
Além dos recursos para
a saúde, em especial
hospitais da região, João
Magalhães explica que
apoia e incentiva a
agricultura,
a
infraestrutura
das
cidades, o turismo e a
educação, viabilizando

Deputado Federal João Magalhães e a Presidenta Dilma Roussef

importantes projetos nas
áreas para os municípios.
Na visita à região, João
Magalhães fez questão de
se encontrar com
prefeitos dos municípios
que receberam por meio
de
emendas
ao
Orçamento Geral da
União que foram
liberadas no final do
2011. “Tenho uma
presença constante nos
municípios porque é aqui
que as coisas acontecem.
Estou próximo das
lideranças, ouvindo
desejos e reclamações,
mas também contribuindo
para a construção de uma
política
mais

participativa”, declarou.
Foram liberadas verbas
para São José do
Mantimento, Conceição
de Ipanema, Simonésia,
Durandé, Santana do
Manhuaçu, Rio Casca,
Pingo D´água e Vermelho
Novo. “Alguns receberam
mais e outros menos, pois
o Governo vai liberando
a conta-gotas. O que
ficou pendente vamos
tentar atender neste
semestre”, destacou o
parlamentar que explicou
que foram quase dez
milhões liberados para os
pequenos municípios. No
Vale do Rio Doce, ainda
foram destinados cerca

de 25 milhões.
O deputado federal fez
uma avaliação positiva de
seus trabalhos na Câmara
Federal. O parlamentar
defende os interesses da
região Leste de Minas e
garantiu que o ano de
2011 foi bastante
produtivo, viabilizando a
liberação de recursos
extra para auxiliar os
prefeitos. “Estamos
ajudando os municípios,
sobretudo da região
Leste de Minas, e tivemos
uma atenção maior para
a Saúde, que já tem
recursos liberados em
vários hospitais”, explicou
o parlamentar.
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Secretário inaugura três obras em manhuaçu

Foram inauguradas a sede própria da Unidade Básica de Saúde da Estratégia Saúde da Família do Bairro Petrina e o Centro de Atenção Psicossocial: Álcool e outras drogas
(CAPS AD II), no antigo pronto socorro, Bairro Todos os Santos, em Manhuaçu. Além disso, também foi entregue o serviço de Hemodinâmica do Hospital César Leite.

O

s últimos dias foram
dias especiais para a
saúde da população
de Manhuaçu e região. Foram
inauguradas a sede própria
da Unidade Básica de Saúde
da Estratégia Saúde da
Família do Bairro Petrina e o
Centro
de
Atenção
Psicossocial: Álcool e outras
drogas (CAPS AD II), no
antigo pronto socorro, Bairro
Todos os Santos, em
Manhuaçu. Além disso,
também foi entregue o
serviço de Hemodinâmica do
Hospital César Leite.
As inaugurações contaram
com a presença do Secretário
de Estado da Saúde, Dr.
Antônio
Jorge,
que
desembarcou no Aeroporto
de Santo Amaro de Minas e
foi recepcionado pelo
Prefeito de Manhuaçu
“Renato da Banca” (PPS),
acompanhado do Secretário
Municipal de Saúde, Dr. Luiz

Prata, vereadores, secretários
municipais e prefeitos de
cidades da região.
Antigas reivindicações: A
unidade de saúde do Bairro
Petrina e o CAPS AD são
antigas reivindicações.
Desde 2007, os moradores do
Bairro Petrina aguardavam a
construção da sede própria
da unidade de saúde. O
assunto sempre foi destaque
no Conselho de Saúde
através dos representantes
do bairro. Com a união de
todos, Conselho, Estado,
Município, COUS e demais
partícipes do processo, a
construção foi concluída.
Quanto ao CAPS AD, é clara
e evidente a necessidade de
Manhuaçu. Muitas são as
pessoas que precisam de
local e equipe adequadas
para lhes auxiliar no
tratamento da dependência
química. Agora esta é uma
realidade.

Centro de Atenção Psicossocial:
Álcool e outras drogas (CAPS AD II)

Palavras proferidas pelo Secretário de
Saúde Municipal Dr. Luiz Prata
Não poderia deixar de agradecer o apoio que tive do meu
amigo particular Adejair de Barros o então prefeito e agora o
prefeito Renato Cezar Von Rondow , tive sorte com o prefeito
e se não funciona bem é incompetência nossa porque apoio
da gestão temos tido, a toda equipe do SUS o meu
agradecimento é uma equipe maravilhosa que não nos
abandona em momento algum e que sonhava que isso um
dia se tornaria realidade, essa é uma realidade da nossa
Manhuaçu. Muito obrigado a todos

Padre Júlio da paróquia de São Lourenço
Essa semana é a semana da aleluia e pensando na
ressurreição é que estamos aqui, há poucos dias
celebrávamos aquela inauguração de leitos e apartamentos
para acolher melhor os nossos enfermos e agora estamos
aqui celebrando essa inauguração do CAPS em nossa cidade,
é a semana da esperança semana da certeza que não existem
promessas, Jesus prometeu os apóstolos não acreditaram
mais depois tiveram que render a realidade e como falou o
senhor secretário com muita firmeza ele não veio a Manhuaçu
para trazer promessas mais sim um compromisso sério e que
algo de bom vai continuar a acontecer nessa cidade de tão
grande importância.

Discurso do prefeito de Manhuaçu
Renato Cezar Von Rondow, por
ocasião da inauguração do CAPS

Bom dia a todos, excelentíssimo Sr. Secretário de
Saúde do estado de Minas Gerais Antonio Jorge, caro
companheiro Secretário de Saúde do Município de
Manhuaçu Dr. Luiz Prata, cumprimento a todos os
secretários, visitantes, os colegas vereadores , senhoras
e senhores, hoje é um dia marcante para Manhuaçu a
partir dessa data o nosso município que já é referência
em saúde na região recebe com muito entusiasmo novos
e importantes investimentos, estamos comemorando
todas as conquistas porque sabemos que a nossa
população vai ser a grande beneficiada, ainda como
vereador abracei a causa dos moradores da Petrina e da
Sagrada Família que aguardava com ansiedade a unidade
básica de saúde foi motivo de muito orgulho poder
inaugurar ao lado do novo secretário Antonio Jorge e
de todos vocês, visitamos a poucos minutos as
instalações da hemodinâmica que também foi inaugurada
no Hospital Cezar Leite, sempre fui presente no maior
hospital nessa região inclusive colaborando na gestão ,
na definição de importantes projetos como o novo centro
de atendimento médico que está em procissão como
tesoureiro e como membro do conselho e aqui estamos
para esse momento e acredito no fundo do meu coração
vai ser marcado na vida de muitas famílias, agora
estamos preparados para auxiliar as pessoas que tem
deficiência de álcool e outras drogas infelizmente temos
visto muitos jovens embrenhados nesse caminho embora
eu digo que é sem volta acredito plenamente em sua
recuperação, claro que o trabalho é grande e com o Caps
e principalmente com a dedicação dos profissionais que
aqui vão trabalhar vamos vencer essa nova batalha essa
luta que não é só nossa mais de toda população da
região. Para concluir quero agradecer meus amigos e
amigas e dizer que essa oportunidade de receber o
secretário Antonio Jorge aqui em nossa cidade
representa uma atenção do governo do estado com
Manhuaçu e região, Sr. Antonio Jorge leve ao governador
Anastasia o nosso abraço e diga a ele que Manhuaçu
recebe com muito gosto esses investimentos do estado
porque somos polo regional e o nosso crescimento é
considerado o cenário mineiro e iremos crescer ainda
mais de forma organizada e o nosso trabalho vai crescer
sempre nesse sentido. Obrigados a todos.

Secretário de Saúde Antonio Jorge
Bom dia a todos,
quero saudar em
especial o nosso
prefeito Renato
Cezar que nos
recebe com tanta
gentileza, saio daqui
muito satisfeito
acho que aqui em
Manhuaçu
nós
temos o verdadeiro
polo
regional,
identifico aqui muito
rigor,
várias
possibilidades de
parceria
nessa
energia entre o
estado municipal e
estadual, identifico aqui principalmente na figura do
secretário municipal uma capacidade técnica muito
expressiva uma vontade de fazer, uma energia de tantos
anos de secretário, estamos aqui hoje para confraternizar
nesse momento de inaugurações importantes é da nossa
percepção que quando existe gestão decente
possibilidade de parceria o estado não foge do
compromisso e eu vou oferecer ao prefeito e ao secretario
dar um banho de loja naquela unidade móvel,vamos
liberar um recurso de trinta a quarenta mil reais e quanto
for necessário para mobiliar decentemente a unidade para
a população sentir além do equipamento novo uma
melhor acolhida no hospital que é um hospital essencial
que vocês devem se orgulhar, eu sei que o usuário tem
suas dificuldades nem sempre o acesso é facilitado pela
dificuldade do financiamento e da oferta de serviço mais
é preciso que a região reconheça o hospital Cezar Leite
como um dos hospitais essenciais da cidadania. Quero
destacar aqui também o belo trabalho que ali se executa
mais é preciso crescer, na manhã de hoje que se registra
estamos autorizando o prefeito e a provedoria do hospital
nos apresentar um projeto da criação de um novo hospital
de mais uns 40 ou 50 leitos para que o acesso seja
melhorado, assumo também compromisso com o
secretário e junto com a excelência batemos na porta do
ministério eu quero advogar pessoalmente a questão do
credenciamento de alta complexidade da neurocirurgia e
da ortopedia existem motivo que impedem o
credenciamento, não é uma questão de vontade política,
uma questão técnica mais que precisa ser revista, temos
em Minas muitas similaridades a escala eleitoral é distante
precisa quebrar essas escalas populacionais e nós vamos
lutar junto para gerar mais receita mais conforto para os
profissionais que nós temos na neurocirurgia quanto na
ortopedia, tudo não são promessas são compromissos de
trabalho que depende também do nível local, projeto,
justificativas para que nós possamos continuar avançando
na saúde de Manhuaçu e região. E para a equipe do CAPS
quero desejar a vocês muita garra e muito sucesso porque
nessa agenda do álcool e droga os resultados são difíceis
é preciso que a equipe técnica tenha muita tolerância com
a frustração porque assumir com cuidado nessa área de
álcool e drogas é preciso muito espírito humano, muito
amor com o próximo e perseverança para ajudar essas
pessoas. Parabéns Manhuaçu.
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 - Uma grande transformação está a
caminho em sua vida, mas você precisa ter a paciência
para esperar que o Cosmo conspire em seu favor! A
oposição do Sol, em trânsito em seu signo com o planeta
Saturno, indica que ainda precisará enfrentar algum
obstáculo antes de alcançar seus objetivos. Tenha mais
clareza sobre seus desejos, íntimos ou profissionais,
para não correr atrás de coisas sem importância e
certamente conseguirá uma melhor recompensa por seus
esforços. Faça exercícios regularmente e prepare-se,
pois poderá precisar de uma visita ao dentista!

Futebol no além...
Horrivaldo e Ruinaldinho eram dois amigos
inseparáveis, fanáticos por futebol, jogavam
peladas juntos todo final de semana há um
tempão. Um dia, um deles sofre um grave
acidente de automóvel e o companheiro vai
visitá-lo na UTI.
— Horrivaldo, estou morrendo! Sei que dessa
eu não escapo!
E o amigo, para consolar:
— Não fica assim, não! Tenho certeza que a
outra vida é bem melhor que essa!
— Não sei não! E se lá não tiver futebol?
— É... Aí nós tamo lascado!
Uma semana depois Ruinaldinho bate as
chuteiras, digo, as botas.
Naquela mesma noite, depois do enterro,
Horrivaldo é acordado no meio da noite.
— Quem é que tá aí?
— Sou eu, o Ruinaldinho! Eu só vim para dar
duas notícias... Uma é que existe futebol na
vida depois da morte!
— Puxa, que legal! E a outra?
— É que você tá escalado para partida do
próximo domingo!

Touro - 21/4 a 20/5 - Neste período você está se
sentindo muito bem consigo mesmo, vendo que seus
esforços estão sendo reconhecidos. No seu ambiente
de trabalho consegue elogios e recompensas, inclusive
financeiras, e isso o enche de ânimo, estimulando seus
próximos passos. Ao mesmo tempo, aproveite para
expandir seus horizontes além do plano material: afinal
nem só de pão vive o homem! Você precisa também
alimentar o seu espírito. Nos primeiros dias da semana
pode surgir um conflito em família, talvez devido a
desconfianças ou ciúmes: afaste de sua mente os
pensamentos negativos e acredite mais em você mesmo!
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Vênus, que ingressou em seu
signo no dia 04, o ajudará a encontrar um maior equilíbrio
físico e emocional. Este planeta benéfico lhe oferece a
possibilidade de fortalecer os laços afetivos com a
pessoa amada. As suas amizades também ganham novos
contornos com esse aspecto planetário. No campo
profissional, o fim da retrogradação de Marte no dia 14
fará deslanchar algum projeto que parecia parado,
engavetado. Não desista de correr atrás de seus
objetivos, mas focalize um assunto por vez, pois no afã
de fazer muita coisa ao mesmo tempo, poderá perder
muita energia no caminho!
Câncer - 21/6 a 22/7 - Se a sua vida pareceu estagnar
sem razão aparente é porque as configurações celestes
não lhe eram favoráveis. Por esta razão não procure
culpados, mas aguarde com paciência o desenvolvimento
natural das coisas: tudo irá fluir conforme planejado,
mas em seu devido tempo. Com determinação e
paciência, você conseguirá alcançar suas metas, mas
não force a barra. Em meados da semana você poderá
fazer uma viagem curta, profissional. Mais para o final,
um assunto em pauta há muito tempo chegará finalmente
a uma conclusão satisfatória.

Onde está Deus!!!
Um casal tinha dois filhos muito bagunceiros.
Eles sabiam que se alguma coisa acontecesse
onde moravam, era culpa deles. Um dia, a mãe
dos garotos ouviu falar de um padre que sabia
como acalmá-los. Ela foi até ele e pediu:
— Seu padre, você pode dar um jeito nesses
meus filhos?
E o padre responde:
— Posso sim, mas quero vê-los em horários
diferentes na minha igreja.
De manhã, o mais novo vai para a igreja.
Chegando lá, senta num banco e aparece o padre,
que pergunta:
— Onde está DEUS?
O menino começa a suar. Olha para um lado,
para o outro, e o padre repete a pergunta, só
que num tom mais severo:
— Onde ESTÁ DEUS?
O garoto começa a suar frio e o padre fala
numa voz mais severa ainda:
— Onde ESTÁ DEUS?
O menino apavorado corre para casa, passa
direto pela mãe e se tranca no quarto. O irmão
mais velho pergunta pela porta:
— O que aconteceu lá na igreja?
E o mais novo:
— Estamos ferrados!!! Deus sumiu e acham
que foi a gente!!!!!!

CURIOSIDADES
COMPUTADORES - Os computadores
atuais já têm endereço certo: os museus.
Os circuitos integrados serão substituídos
por moléculas que reproduzem a estrutura
genética de um organismo vivo. Os
primeiros protótipos dos novos
computadores já estão funcionando em
centros de pesquisas norte-americanos.
Realizam operações matemáticas com a
velocidade do pensamento.
RADIOFONIA - Heinrinch Hertz, o cientista
alemão que descobriu a propagação
através das ondas eletromagnéticas e
propiciou o advento da radiofonia, morreu
na miséria. Idealista, não quis ou não
soube enriquecer com sua descoberta.
Quando morreu, morava em um casebre
e seu sepultamento foi custeado por uma
subscrição popular.
TREM RÁPIDO - A Alemanha inaugura,
em 2014, o Transrápido 07, trem que anda
a 500 quilômetros por hora. Não possui
rodas nem trafega sobre trilhos. Um
poderoso sistema de eletroímãs o levanta
a um centímetro de altura para que flutue
sobre pilares de cimento. Por não sofrer
atrito, desenvolve alta velocidade sem
ruído ou trepidação.

HORÓSCOPO

Leão - 23/7 a 22/8 - Neste momento você, leonino, está
passando por um período de avaliação e dúvidas enchem
a sua cabeça. No entanto, você conseguirá enxergar as
coisas com mais clareza e, na medida em que a semana
avança, terá mais segurança para fazer suas escolhas. No
entanto, a oposição de Saturno ao Sol, que iniciou no dia 11,
poderá colocar um freio em seus objetivos. Por esta razão
você precisará redobrar sua força de vontade e
determinação: não esmoreça diante do primeiro obstáculo!
Neste caso a sua teimosia acabará sendo benéfica.

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - Você tem enfrentado inúmeros
obstáculos desde que Marte ingressou em seu signo,
mas agora que este planeta sai da retrogradação, acabará
sentindo um alivio compensador! Em pouco tempo
conseguirá ir adiante com seus projetos, logo alcançará
suas metas e então verá que seus esforços terão valido
a pena! Você vai sair fortalecido deste período de provas.
Os assuntos afetivos podem ser trazidos à tona e você
sentirá um pouco de carência, especialmente se não se
sente realizado com seu atual parceiro ou se está sozinho.
Libra - 23/9 a 22/10 - Saturno, nos últimos graus de
Libra, entra novamente em retrogradação, portanto, seus
problemas podem não ter terminado, especialmente se
você nasceu no último decanato do signo. Redobre sua
paciência e enfrente as dificuldades com determinação,
não permitindo que o desânimo o pegue de jeito! Não se
cobre demasiadamente, pois não conseguirá abarcar tudo
sozinho: peça a colaboração de colegas e amigos!
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Mesmo no meio de
turbulências, você encontra forças para sobreviver, pois
possui dentro de si uma força incrível: acredite em você
mesmo! Porém, para recuperar o seu equilíbrio precisará
também de sabedoria, pois a força sem sabedoria de
nada vale. A Lua transita em seu signo em meados da
semana e estará em oposição a Júpiter, podendo ajudálo a encontrar novas perspectivas para enfrentar seus
problemas, especialmente financeiros.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - O sagitariano experimenta
um período de realizações que o incitam a ser ainda mais
otimista em relação ao seu futuro. No entanto, alguns
obstáculos inesperados o obrigarão a avaliar suas
escolhas e a adaptá-las. Usando sua inteligência e
conhecimento, com sabedoria conseguirá encontrar
estratégias interessantes para alcançar seus objetivos.
A Lua transita em seu signo no inicio da semana, indicando
a possibilidade de uma viagem, mesmo ao exterior.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 -Quando você se empenha,
consegue obter ótimos resultados e você sabe disso.
Portanto, não esmoreça e não perca de vista seus
objetivos. Redobre seus esforços, pois Saturno -seu
regente- inicia uma retrogradação em Libra, indicando o
aumento das preocupações com parcerias, sociedades
ou até no casamento. Talvez algo precise ser reavaliado
ou algum problema do passado volte a atazaná-lo.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Nenhuma influência celeste lhe
será diretamente desfavorável, por isso o aquariano
poderá desfrutar de uma relativa tranquilidade. Mas não
se esqueça que as configurações astrais influenciam
também seu signo lunar ou seu ascendente, portanto
leia também as previsões destes signos para se alinhar
com as energias planetárias. Seu regente -Urano- em
trânsito em Áries, provoca muita ansiedade por causa
da pressa que você sente em alcançar seus objetivos.
Peixes - 20/2 a 20/3 - Fase de transição, portanto, sentese confuso quanto ao rumo a ser seguido. A oposição
entre Marte e seu regente, Netuno, pode indicar um
excesso de obrigações profissionais que podem deixá-lo
irritado e impaciente. Agora que Marte sai da
retrogradação, verá que as coisas irão deslanchar, mas
lembre-se que nada é conseguido sem esforço! Se
permanecer inativo, perderá ótimas ocasiões de alcançar
suas metas.
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Elano evita falar sobre Nivea
Stelmann: "está tudo em paz"
Um dos convidados de honra da gravação do
DVD de Alexandre Pires, em São Paulo, o jogador
Elano evitou comentar sobre seu antigo caso com
a atriz Nivea Stelmann. "Não vou falar sobre isso.
Só posso dizer que está tudo em paz, como vocês
já viram pelos jornais", disse o atleta, que estava
acompanhado de sua mulher, Alexandra Blumer.
O jogador do Santos F.C. contou que deixou os
filhos em sua casa e fez questão de prestigiar o
cantor com sua mulher, com que disse estar junto
há 16 anos. "Alexandre Pires dispensa comentários,
é um grande cantor e músico. Tenho uma grande
amizade por ele e gosto muito de samba", disse.
Elano e Nivea tiveram um relacionamento de
cerca de um ano, que terminou de maneira nada
pacífica em julho de 2011. No último dia 3 de
abril, os dois estiveram em uma audiência no Rio
de Janeiro para encerrar o processo, de forma
conciliadora, que o jogador abriu contra a atriz.

Relatório final: morte de Whitney
Houston revela detalhes chocantes
Whitney Houston morreu há mais de dois meses.
E alguns pontos sobre sua morte ainda eram mistério.
Mas agora o assunto está encerrado. A cantora
morreu por afogamento acidental, e não houve crime
envolvido. Além disso, o Departamento de Polícia
de Beverly Hills acaba de fechar o caso. A morte de
Whitney estava sendo investigada desde 11 de
fevereiro, dia da morte da cantora, e o departamento
policial não acreditava – desde o início – que alguém
tirou vestígios de cocaína de dentro do hotel onde o
corpo foi encontrado. Whitney Houston morreu
afogada na banheira de um hotel em Beverly Hills,
após ter consumido cocaína.

Britney Spears fecha contrato de
US$ 15 milhões para se tornar
jurada do 'X Factor'
Quinze milhões de dólares
(ou mais de R$ 27 milhões).
Esse é o valor que Britney
Spears (30) receberá para atuar
como jurada no X Factor, o
show de calouros da TV norteamericana produzido por
Simon Cowell (52). O contrato,
segundo o Radar Online, já foi
assinado. "Britney está empolgadíssima com o
trabalho. Ela sempre deu muito apoio aos novos
artistas, tentando trazê-los para a indústria musical.
Então, será uma função natural para ela", disse uma
fonte ao site. A cantora foi procurada pela produção
do X Factor há cerca de duas semanas para discutir a
proposta. Mas só pode assinar após seus
interventores terem conseguido autorização da Justiça
- Britney não é legalmente responsável por si desde
2008, quando apresentou problemas psiquiátricos.
Além do salário bastante razoável, Britney exigiu
um playground no set de gravações do reality show
para que ela possa passar o máximo de tempo com
os filhos, Sean Preston (6) e Jayden James (5). Os
meninos nasceram do casamento com o ex-marido
Kevin Federline (34). Atualmente, ela é noiva Jason
Trawick, seu ex-agente.

Veja a nova mansão de
Gisele Bündchen

Gisele Bündchen já se mudou para a mansão
que construiu para morar com o marido, Tom
Brady, e o filho Benjamin, de dois anos, na
Califórnia. A propriedade foi comprada pelo casal
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em 2008 por 19 milhões e 800 mil reais e agora,
após uma longa reforma, está avaliada 36 milhões
de reais.
A casa dos sonhos da top tem mais de dois mil
metros quadrados, garagem para seis carros, piscina
em formato de lagoa conectada a uma ponte, spa,
academia para o jogador e até um elevador.
Mas para construir tudo isso a modelo comprou
briga com ativistas ambientais, segundo o jornal
inglês Daily Mail. Os ativistas alegavam que a
casa era grande demais, entretanto Gisele insistiu
em dizer que a mansão é ecologicamente correta.
Gisele há pouco tempo foi clicada com a sua
nova coleção de roupas para uma rede de fast
fashion e também apareceu de lingerie em uma
campanha. Recentemente, Gisele se envolveu em
polêmica com os colegas do time de Brady, os
Patriots, por ter criticado a performance deles na
derrota da final do campeonato.

Rodrigo Faro se machuca durante
gravação de 'O Melhor do Brasil'
Rodrigo Faro (38) se machucou durante a
gravação do quadro Vai Dar Namoro, de seu
programa na Record, O Melhor do Brasil, na terçafeira, 10. De acordo com a emissora, uma parte
pontiaguda da fantasia do anão Pirulito provocou
um corte superficial no rosto do apresentador,
abaixo do olho e perto do nariz. Ele foi
imediatamente atendido pela equipe médica da
Record, mas não precisou levar pontos ou ser
levado para o hospital. No entanto, a gravação foi
suspensa, pois Rodrigo estava sangrando muito.
A equipe retomará a gravação na próxima segundafeira 16.

Atriz da série “Rei Davi” da
Record morre
A atriz Marly Bueno
morreu, aos 78 anos, na
madrugada de quinta-feira
(12), no hospital Copa D’Or,
na zona sul do Rio de Janeiro.
A informação foi confirmada
pela assessoria de imprensa
da Record. Segundo a
assessoria, ela foi internada
após ter um problema intestinal e passou por uma
cirurgia de emergência. Após a operação, Marly
foi vítima de uma infecção. Recentemente, a atriz
interpretou a vilã Ainoã na minissérie “Rei Davi”.

Luciano passa mal
Aos que não ficaram sabendo, o cantor Luciano
foi internado no Hospital do Coração de Londrina,
por conta de uma infecção estomacal. Como o
motivo que o levou ao hospital demorou a ser
divulgado, muito se especulou se o caso não teria
alguma relação com a famosa internação do cantor
após a briga com Zezé, em outubro do ano
passado, em Curitiba. Passadas algumas horas sem
informações, quem deu a notícia de que estava
tudo bem com Luciano foi o próprio Zezé, via
Twitter: “Por favor!!! Sem alardes!! Meu irmão
só teve um probleminha no estômago e já esta no
hotel, pronto pro show”. Durante a apresentação,
Luciano ainda brincou com a situação: “Fiquei tão
ansioso de voltar aqui em Londrina que eu até
passei mal”.

Dado Dolabella está proibido de
viajar por mais de um mês pela
Justiça até 2014
No
ar
na
novela
“Máscaras”, da Record, o ator
Dado Dolabella está proibido
de viajar por mais de um mês
pela Justiça até 2014. A
decisão é da juíza Cíntia
Santarem Cardinali, do 4º
Jecrim do Leblon (Juizado
Especial Criminal), no Rio de

Janeiro. A informação foi confirmada pela
assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro na manhã de quarta-feira (11). Dado
está respondendo processo por "posse/cultivo de
drogas para uso pessoal" e terá que comparecer
no tribunal durante esse período uma vez a cada
dois meses. Ele foi pego com maconha em uma
blitz em 2010.

Brad Pitt e Angelina Jolie negociam
para atuar juntos novamente
O casal Angelina Jolie e Brad Pitt - cujo namoro
começou em 2005 nos sets de filmagens de 'Sr. &
Sra. Smith' - pode voltar a trabalhar junto no
próximo filme de Ridley Scott, 'The Counselor'
Angelina Jolie (36) e Brad Pitt (48), que
começaram um romance enquanto filmavam juntos
em Sr. & Sra. Smith (2005) podem voltar a
participar de um mesmo filme. Os dois estão em
fase de negociação para atuarem em The
Counselor, o próximo longa do inglês Ridley Scott
(74). Segundo o site Deadline, Pitt - assim como
Javier Bardem (43) - está prestes a assinar
contrato. Mas, no caso de Jolie, as conversas ainda
precisam avançar mais. Com roteiro original do
vencedor do Pulitzer Cormac McCarthy (78), o
filme contará a história de um advogado que se
envolve com o tráfico de drogas. O papel principal
caberá a Michael Fassbender (35) - o Magneto de
X-Men: Primeira Classe (2011).

Com as participações de Xuxa
e Claudia Leitte, Alexandre
Pires grava DVD
Alexandre Pires gravou na noite de quarta-feira,
11, em São Paulo, seu novo DVD, o 'Eletro Samba',
que contará com 18 sucessos. O cantor dividiu o
palco com Xuxa e Claudia Leitte e animou a plateia.
Sabrina Sato, Neymar, Ellen Jabour, entre outros
famosos, prestigiaram o show. Em complexo de
estúdios na capital paulista, Alexandre Pires (36)
recebeu vips com coquetel para a gravação de seu
DVD Eletro Samba. Convidada especial, Xuxa (49)
entoou o hit Arco-Íris para o novo trabalho do
cantor, que contou ainda com a participação da
própria mãe, Abadia Pires, e do irmão, Fernando
Pires, vocalista do grupo Só Pra Contrariar, além
da cantora Claudia Leitte (31) e da apresentadora
Sabrina Sato (31).

Cinzas de Chico Anysio
foram jogadas na Serra de
Maranguape, no Ceará
Viúva, Malga Di Paula, e filho, André Lucas,
acompanham cerimônia para realizar desejo de
Chico Anysio para suas cinzas. Como foi desejado
por Chico Anysio (1931-2012) antes de sua
morte, parte das cinzas dele foram jogadas em sua
cidade natal, Maranguape, Ceará, na quinta-feira,
12, dia em que completaria 81 anos. A viúva, Malga
Di Paula (41), e o filho do humorista André Lucas
(42), foram os responsáveis por cumprir o pedido
do artista durante um voo de helicóptero na serra
da cidade. A cerimônia teve o apoio do governador
do estado, Cid Gomes, que acompanhou tudo de
perto, e começou com uma despedida no Teatro
Chico Anysio, em Fortaleza. “Estou devolvendo
o Chico para vocês. Ele sempre teve muito orgulho
de suas origens e sempre dizia que os dois lugares
que ele esteve mais feliz foi nos estúdios do Projac
e no sítio em Maranguape e estou nesse momento
realizando o desejo dele”, disse Malga durante o
evento.

"Vou me casar com a próxima
namorada que arrumar", diz
Gusttavo Lima
- Gusttavo Lima deu uma notícia não muito boa
para suas fãs, durante sua apresentação na 52ª
ExpoLondrina. O cantor revelou que pretende
fazer seu pé de meia e se casar em breve.
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“Vou me casar com a próxima namorada que
arrumar. E quero ter dois filhos ainda. O Vitor e a
Maria Eduarda”, contou o artista à plateia durante
o show.
Vale lembrar que Gusttavo Lima terminou
recentemente o namoro com Karen Kounrouzan,
uma das "Coleguinhas" do "Caldeirão do Huck".

“16 relacionamentos é pouco para uma
mulher de 52 anos", diz Gretchen
Mais de 30 anos de
carreira artística, Gretchen,
por incrível que pareça,
continua sendo destaque na
mídia. E, segundo ela,
infelizmente, não é só pelo
sucesso musical que fez na
década de 80. Hoje ela é
bem mais conhecida pelos vários relacionamentos
amorosos que teve ao longo da vida.E não só isso.
Gretchen garante que também se decepcionou
consigo mesma ao fazer o filme pornô (que segundo
ela foi feito por necessidades financeiras), por sua
viagem surpresa aos Estados Unidos para trabalhar,
por ter sofrido violência doméstica de um dos exmaridos e da forma com que a homossexualidade de
sua filha Thammy foi vista pelo público. “Eu não
casei 16 vezes! Eu tive 16 relacionamentos. E me
incomodo com isso, sim. Para quem tem 52 anos,
16 relacionamentos é muito pouco, tendo em vista
como as coisas são hoje em dia. Ficam achando que
eu mudo de homem como mudo de roupa. Não é
bem assim”, defendeu-se.

Jonas: “Todo mundo já fez uma
brincadeira desse tipo”

O ex-BBB Jonas Sulzbach saiu da casa mais
vigiada do Brasil e foi bombardeado com as
novidades do mundo exterior. Principalmente após
um vídeo polêmico seu ter vazado na internet.
Em entrevista ao jornal "O Dia", ele falou sobre
a questão. “Fui enganado por uma pessoa que eu
nem sei quem é. Mas, aconteceu e eu tenho que
levar na esportiva”, garantiu.
Tentando fazer graça sobre o assunto, ele ainda
disparou: “Todo mundo tem o negócio que eu
tenho no meio das pernas. Eu assumo que sou eu,
não é montagem! Não vou generalizar, mas todo
mundo já fez uma brincadeirinha deste tipo”.

Arnold Schwarzenegger
e ex-mulher fazem terapia
para evitar divórcio
Embora o astro Arnold Schwarzenegger queira
que a ex-esposa Maria Shriver o aceite de volta,
ele não mantém expectativas de que isso aconteça
e está em paz com o fim de seu casamento.
Embora ela tivesse resolvido pensar melhor a
respeito do divórcio por conta de suas crenças
religiosas, que condenam a separação, e pelo fato
de Schwarzenegger ter demonstrado desejo em têla de volta, parece que não haverá mesmo
reconciliação.
Ainda de acordo com a publicação, o exgovernador da Califórnia teria dito às pessoas mais
próximas que os amigos de Maria estariam fazendo
de tudo para envenená-la contra ele e evitar a volta.
O acordo financeiro para uma separação pacífica
também já estaria em andamento. Isso porque o
casal, apesar das divergências de relacionamento,
quer evitar que a situação atinja de alguma forma
os filhos.
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Suspeitos de canibalismo vendiam carne humana
em coxinhas e empadas no interior de Pernambuco
O trio preso em Garanhuns (PE) suspeito
de canibalismo teria afirmado em depoimento
à polícia que usava parte da carne das
nádegas e das coxas das vítimas no recheio
de salgados como coxinhas e empadas, que
eram vendidas na cidade do agreste
pernambucano. A informação foi confirmada
pelo delegado responsável pelas
investigações, Weslei Fernandes.
- Eles disseram que usavam principalmente
parte das coxas, braços e nádegas das
vítimas. Não temos como provar isso, mas
pela veracidade de outras coisas que eles
disseram é possível que seja verdade.
Os salgados eram vendidos por uma das
suspeitas, que trabalhava como vendedora
ambulante. Ela oferecia as coxinhas e empadas
aos funcionários do comércio e a restaurantes
da cidade.
Segundo Fernandes, o trio teria matado e
comido pelo menos oito mulheres. Até o
momento, porém, pedaços dos corpos de
somente duas das vítimas foram localizados.
O delegado afirma que os assassinatos faziam
parte de rituais. As vítimas eram mortas a
facadas e esquartejadas. Em seguida, o trio
bebia o sangue e se alimentava da carne das
mulheres mortas por quatro dias.
- Eles falaram que esse era um período de
purificação, em que só comiam a carne
humana. Os restos eram enterrados. Pelos
relatos, parece coisa de filme.
Oferta de trabalho: Ainda de acordo com a
investigação, as vítimas eram atraídas pelos
suspeitos com ofertas de emprego. Os
depoimentos apontam que os criminosos
escolhiam as mulheres que eles acreditavam
ser ”pessoas más”.
Os investigadores descobriram que uma
das mulheres presas suspeita dos crimes
usava uma identidade falsa. O documento
pertencia a uma das mulheres mortas pelos
criminosos em 2008. A Polícia Civil investiga
se uma criança encontrada com os suspeitos

era filha dessa vítima. A menina de cinco anos
foi encaminhada para o Conselho Tutelar e,
segundo conselheiros, está bastante abalada.
De acordo com o delegado, a criança
também era alimentada com carne humana. A
polícia investiga, inclusive, se os suspeitos
teriam dado carne da mãe à garota, logo após
seu assassinato.
- Os parentes disseram que quando a mulher
desapareceu, em 2008, a criança também
sumiu. Vamos apurar o parentesco e, se ficar
comprovado, eles poderão ficar com a criança.
Fernandes contou que uma nona mulher
estava para ser morta, mas teria faltado à
‘entrevista’ de emprego anunciada pelo trio.
os policiais investigam outros crimes
atribuídos ao grupo.
Diário: Junto com os suspeitos, os
investigadores apreenderam um diário. No
caderno, uma das criminosas revelaria
detalhes dos crimes, afirmando que eles eram
premeditados. Em um dos trechos, segundo
o delegado, ela teria escrito: “faz exatamente
uma semana que uma segunda missão que
fizemos, que foi a eliminação de um ser, (…)
Agora nos preparamos para uma terceira
missão”.O diário teria ainda desenhos de
como os corpos eram enterrados e os motivos
para as mortes.
Ficção: O caso de Pernambuco tem
semelhanças com uma lenda do crime
britânica que ficou famosa junto ao público
do mundo inteiro após o cineasta Tim Burton
lançar, em 2007, o filme-musical “Sweeny
Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet”.
No cinema, o ator Johnny Depp interpreta o
papel de Sweeny Todd, um barbeiro que
assassinava seus clientes. Após cometer
vários crimes, Todd conhece a senhora
Lovett, uma cozinheira que vendia tortas em
Londres. Os dois se apaixonam e passam a
desenvolver um comércio macabro. A
cozinheira fazia o recheio de suas tortas com
a carne das vítimas do companheiro.

Corpo de taxista encontrado
na zona rural de Carangola
O
corpo
do
Laureano Pereira Neto
(FOTO) , 61 anos foi
encontrado na manhã
de terça-feira (10) no
distrito de Conceição,
zona
rural
de
Carangola. Ele foi
localizado
por
populares em uma
estrada de chão,
abandonado cerca de
100 metros do seu
carro. Um morador do local, ao sair para
trabalhar, viu o carro abandonado e o corpo
um pouco mais abaixo.
Ele foi até a casa do vizinho para avisar à
Polícia Militar, que foi até o local e isolou a
área. Segundo o morador ele não ouviu nada
durante a madrugada. O assassino esfaqueou
o taxista, que provavelmente quando
percebeu o assalto saiu do carro, jogou as
chaves fora e correu, mas já ferido acabou
alcançado pelos criminosos que o atingiram
várias vezes.
Segundo o proprietário do veículo, às 19h

Um morador do local, ao sair para
trabalhar, viu o carro abandonado e o
corpo um pouco mais abaixo.

de segunda-feira (9), Laureano pegou o carro
com ele para trabalhar e ainda foi visto por
volta das 21h rodando dentro de Carangola.
Depois não há mais informações.
O Perito Heldino e o auxiliar de Necrópsia
Evanildo (Preto do IML), estiveram no local,
realizaram os trabalhos de praxe e liberaram o
corpo para o IML de Muriaé e a Polícia Civil
faz levantamentos para poder chegar a autoria
e motivação do crime.

O trio é suspeito de matar ao menos oito mulheres - Reprodução/Rede Record

Polícia procura homens que
roubaram 100 mil em caixa eletrônico
A Polícia Militar ainda
busca os envolvidos no
furto de cerca de 100 mil reais
no terminal de auto
atendimento do Bradesco em
São Sebastião do Anta,
região de Inhapim, na
madrugada de terça-feira, 10.
Em Alpercata, na região de
Governador Valadares, a
mesma ação foi registrada
também na madrugada.
O silêncio da madrugada
foi interrompido pelo
barulho da explosão do caixa
eletrônico. Uma moradora
das imediações, Consola
Bertoldo, contou que ao
ouvir
o
barulho,
A Polícia Militar ainda busca os envolvidos no furto
imediatamente correu para a
de cerca de 100 mil reais no terminal de
janela, assim como outros
auto atendimento do Bradesco em São Sebastião
vizinhos. “Levei um susto,
do Anta, região de Inhapim,
fui acordada por um barulho
alto, de explosão. Quando eu e mais outros para prender os criminosos e inibir a ação
vizinhos chegamos à janela deu para ver dos bandidos, conforme garantiu o Major. “A
alguns dos assaltantes, que do meio da rua polícia conta com o apoio de toda a
mandaram todos fechar as janelas”, relatou. população, se você tem alguma informação
Na fuga, os bandidos deixaram pelo terreno denuncie através do número 190”, afirmou.
de um loteamento algumas notas de R$ 10. O
dinheiro ficou espalhado pelo chão.
OUTROS CASOS
Testemunhas contaram à polícia que dois
carros foram utilizados na ação, um Fiat Uno
Em Alpercata, na mesma madrugada,
da cor vinho escuro e um Corsa Hath da cor ladrões fugiram sem levar nada, pois
verde escuro, placa GOR 9559, que estavam moradores vizinhos da agência ouviram o
estacionados em outra rua. Para chegar ao barulho da explosão e chamaram a polícia.
local, eles atravessaram um córrego e fugiram. Nos dois casos os bandidos usaram bananas
Com o uso dos explosivos, o caixa de dinamite.
eletrônico ficou destruído, parte do teto da
Em menos de uma semana, foi o terceiro
sede da agência desabou, a porta de vidro se caso na região de Caratinga. Segundo o Major
quebrou e no interior era representativa a Santiago, de domingo para segunda-feira, um
destruição do local.
bando tentou explodir um caixa eletrônico do
A Polícia está em rastreamento. De acordo Bradesco em Imbé de Minas, cidade
com Major Wanderson Santiago há localizada a 10 quilômetros de São Sebastião
suspeitas de que a quadrilha deste assalto do Anta. A operação teria sido frustrada por
seja a mesma que atuou em ocorrências causa da aproximação de uma viatura. Os
registradas contra agências bancárias do bandidos fugiram sem explodir o caixa,
Bradesco na região.
abandonando três bananas de dinamite no
Novas estratégias estão sendo traçadas local.
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ENQUETE
Pó... Poli... Política...- III
- O 1º ponto trata do original!
- O 2º, do medial!!
- O 3º, atual!!!
1 - Entre o pó – § O homem foi feito à imagem e
semelhança de Deus, e, pelo pecado de Adão e Eva,
essa imagem foi maculada!!! (é claro que, em Cristo, a
Imagem intocada e intocável, o homem se reveste “do
novo homem, criado segundo Deus” (Cl 1.15a; Ef 4.24),
ou seja, readquire a imagem perdida. Mas, o homem,
também, foi feito da terra – adamar, em transliteração
do Hebraico para o Português bem aportuguesa o –,
daí ter recebido o nome de Adam (... tomado da
“adamar”), que foi transliterado para Adão. § Será que
o homem foi feito, não só pela palavra de Deus, como
outras criações (até os animais “irracionais”), mas, da
terra para ele amá-la mais, pois, além do mandato
espiritual (para religar à Deus!...) e social (para ligar ao
próximo), tem o mandato cultural – ligado à terra –,
devendo dominá-la, enfim, dela cuidar? Ou, o é para
ele se humilhar, sabendo “e o pó volte à terra, como
era” (Ec 12.7a)? § Sim, estamos entre o pó que fomos,
e ao que poderemos ser. É claro que tem o lado espiritual
(parte b do versículo retro referenciado e supracitado).
2 - Entre e só – § O plano original de Deus para o
homem foi o jardim, no sentido mais completo e belo
disso – além de pomar, Deus fazia Seu passeio e
caminhada vespertinos por ali (Gn 3.8a) –. Isso foi o
plano original e direto de Deus – divinal no sentido
exclusivo! –. Digamos que a cidade foi o “plano b”,
pois, expulso o casal adâmico e edênico, logo veio a
fundação de cidades. Não pretendo, agora, reportar à
origem urbana! Fica para uma próxima? § De qualquer
forma, Deus, mesmo não tendo criado a cidade,
diretamente, como o jardim do Éden, usando, para essa
criação, o homem, Deus nunca deixou de amar a cidade,
até por que ama aos citadinos. Grandioso exemplo, que
“espantou” ao próprio profeta Jonas (nome que significa
pomba; mas, ele não queria ser pombo-correio de Deus,
e parou na barriga de um grande peixe!...), foi o amor
de Deus à Nínive, com mais de 120 pessoas, metrópole
na época. § Hoje, a maioria é urbana, mas, mesmo
entre multidão, o homem se sente só, principalmente,
se não voltar a Deus.
3 - Entre a mó – § Se posso confiar na “Wikipédia –
a enciclopédia livre –”, transcrevo sem um negrito e
uns sublinhados: “Mó é cada uma do par de pedras
duras, redondas e planas, com as quais, nos moinhos,
se trituram grãos de trigo, cevada, centeio e outros, até
se reduziram a farinha; ou, nos lagares a azeitona, até
ser dela extraído todo o óleo”. Isso ilustra que o ser
humano é do pó – e do jardim, ou, digamos, meio rural –
, e, teve de se adaptar à cidade. E, além de originalmente
do pó, sabemos que, se não simultaneamente, não a
longo e médio prazos, mas, a curto prazo ele se tornou
político. § Embora “políticós´ = membro da ´polis´=
cidade” parece ligado à cidade no seu nascedouro, o
“logradouro” urbano é apenas, etimologicamente,
determinante no político, pois este existe antes, apesar
e além da cidade. Na “polis” o político se tornou mais
técnico. § Mas, o político verdadeiro da polis e da
pó...eira dos córregos e vilas tem de usar a política como
mó, para, depois de muito trabalho, adquirir o óleo...
Bom sobre a mó o retro citado?
- O 1º, mais que interposição?
- O 2º viu mais que uma incursão??
- O 3º ponto viu mais que ilustração???
(*) O autor é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

“Cargos são passageiros. A honra não é, a dignidade não é”
Deputado Rose de Freitas (PMDB-ES) em resposta ao deputado Arlindo Chinaglia (PT)

Vaccarezza é o preferido para a relatoria da CPI Te conheço?
O nome preferido de todos
os líderes da base aliada
para assumir a relatoria da
CPI do Cachoeira é o
deputado
Candido
Vaccarezza (PT-SP), ex-líder
do governo na Câmara.
Além do respeito de todos,
os colegas o consideram
injustiçado no episódio em que a presidenta Dilma resolveu
trocar os líderes do governo na Câmara e no Senado. Político
experiente, leal ao PT “lulista”, não será o relator se não
quiser.

Ouvindo o chefe
Vaccarezza visitará o amigo Lula, no Hospital Sírio Libanês,
em São Paulo. Conversarão sobre a relatoria da CPI.

Definição
O líder da bancada, senador Gim
Argello (DF), já definiu: o senador
Fernando Collor (AL) será um dos
dois representantes do PTB na
CPI.

Minoria mesmo

Apesar de não constar doação da empreiteira à sua campanha, o
governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), teme danos
à imagem, pela amizade com o dono da Delta, Fernando Cavendish.

Calor potiguar
Mistério: Márcio Thomaz Bastos tem indo a Mossoró para
visitar o seu cliente Carlos Cachoeira, que o STJ manteve
preso? Ou manda algum assistente para enfrentar o calor
tórrido de 40 graus à sombra?

Estratégia tucana
O presidente do PSDB, Sérgio Guerra (PE), acertou durante
almoço com parlamentares, esta semana, que o partido vai
atirar no escândalo do mensalão. Quer evitar que CPI de
Cachoeira desvie as atenções.

Tom menor
Com a catarata de denúncias contra quase todos os partidos
e cargos, a ordem no PT é “baixar a bola” do entusiasmo pelo
“tudo ou nada”. Pelo menos nas redes sociais, os mais
inflamados esfriam o tom.

Toque de bola

A oposição indicará apenas três dos quinze senadores que
vão fazer parte da CPI do Cachoeira. O PMDB e o PT
indicarão cinco cada.

Na quarta, a família Lewandowski foi destaque. Em Brasília, o
carioca Ricardo Lewandowski ofereceu voto bem
fundamentado contra aborto de anencéfalos. Na Alemanha,
um gol de calcanhar do polonês Robert Lewandowski garantiu
a vitória do Borussia Dortmund sobre o Bayern.

Sobrevida

Sem piadas

O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) acredita em
“sobrevida” de Demóstenes se tiver apoio do PMDB, “mas
ele vai ter de se humilhar”.

Não se deve fazer piadinhas sobre os fracassos atômicos da
Coréia do Norte diante da ex-senadora Emília Fernandes (PTRS), do grupo de brasileiros ilustres que admiram o regime de
Pyongyang. Ela fica brava.

MP pode pedir a aposentadoria de Demóstenes
Na hipótese de cassação de mandato e suspensão dos
direitos civis do senador Demóstenes Torres (GO) pelo
Supremo Tribunal Federal, o colégio dos procuradores do
Ministério Público de Goiás avalia recorrer à Justiça para
condená-lo a aposentadoria compulsória do cargo de
procurador-geral de Justiça de Goiás. Ele está licenciado
desde 2001, quando disputou pela primeira vez uma vaga
para o Senado, pelo PFL.

Iceberg
O senador Demóstenes ganhou o
apelido de “Titanic” no Senado: é
que o naufrágio do gigante
“insubmersível” faz 100 anos .

À luz do dia
Após o fim de semana no Rio, a trabalho, um médico precisou
voltar no primeiro avião para Brasília, segunda (9). No Santos
Dumont, às 6h da matina, cobraram-lhe na Avianca R$ 1.800
(só um trecho). Ele pensou que era assalto e, cumprindo as
recomendações, não reagiu, pagou.

Pensando bem...
...Tiradentes não será o único enforcado no próximo 21 de Abril.

PODER SEM PUDOR

Senador não é lastro

Tá feia a coisa
A GOL nivelou sua qualidade por baixo, com a Webjet, que
adquiriu na bacia das almas, e agora cobra pelos lanches
vagabundos que serve.

Mãos ao alto
Executivos estrangeiros estão mais seguros na Colômbia
que no Brasil, diz a pesquisa anual do Latin Secutity Index.
Está em 19° no total.

Longe de lanchas
De um ministro bem humorado, aconselhando a colega Ideli
Salvatti: “Se eu fosse você iria esfriar a cabeça em Santa
Catarina, neste fim de semana, passeando de lancha...”
Resposta: “É ruim, hein?”.

Recém-filiado ao PTB e derrotado para vereador na capital gaúcha,
Cristophen Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, alfinetou a
prima, num encontro em Porto Alegre:
- Se meu avô Jango estivesse vivo, não estaria no PDT porque era
o partido de Brizola.
A deputada estadual Juliana Brizola (PDT-RS) retrucou,
incorporando o “espírito” do avô:
- Não posso dizer em que partido meu tio-avô Jango estaria, mas
com certeza não seria no partido do Roberto Jefferson.
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