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CHARGE

EDITORIAL

Os grandes prejudicados
da ditadura brasileira
Antes de entrar propriamente no assunto algumas considerações. Período de
1964 a 1985
a) Antes de 1964 o Brasil vivia uma plena democracia, mas já existiam
grupos de esquerda que pretendiam implantar um novo regime, com apoio da
União Soviética e de Cuba.
b) Foram as manifestações do Rio e São Paulo, chamada “A Marcha da
Família” que fizeram os militares tomar o poder.
Para os comandantes militares a ideia era ficar pouco tempo no poder e
convocar eleições, mas a esquerda não aceitou e desde então começaram a se
organizarem aí começaram os ataques de um lado e outro daí vieram os (AI)
Atos Institucionais,
( AI-1), depois o ( AI-2) e assim até o ( AI-5) que foi o pior de todos.
Na realidade foi instalada uma guerra no Brasil de um lado as Forças Armadas
querendo manter a ordem constitucional e do outro as organizações de esquerda
querendo derrubá-la.
Todos perderam
O que mais me intriga em toda esta história são os personagens dos dois
lados de um as Forças Armadas com sua hierarquia onde os subordinados
obedeciam às ordens o que era e é natural até hoje, veja exemplo: um contingente
de um batalhão de 1.000 homens.
OFICIAIS
1 - Coronel comandante
1 - Tenente-coronel subcomandante
4 - Majores – S1, S2, S3, S4
4 - Capitães comandantes de Cia
5 - 1º Tenentes
6 - 2º Tenentes
8 - Aspirantes a tenentes
29 - Total

PRAÇAS
6 - Sub-Tenentes
5 - 1º Sargentos
6 - 2º Sargentos
15 - 3º Sargentos
136 - Cabos

EU LEIO O
JORNAL
DAS
MONTANHAS

168 - Total de graduados

OFICIAIS ............. PRAÇAS GRADUADOS ........ PRAÇAS SOLDADOS
29 .......................... 168 ............................................................................ 803
Nos anos em que o Brasil foi governado pelos militares muitas famílias
sofreram perda de entes queridos, houve sofrimento também nas Forças
Armadas, muitos sofreram, do lado civil vieram muitas leis corrigindo algumas
distorções, mas e do lado militar? Muitos militares não conseguiram que os
prejuízos fossem reparados, alguns militares e suas famílias sofrem até hoje.
Com o quadro acima dá para se ter uma ideia do número de militares que
cumpriam ordens, nas forças armadas existe a hierarquia e mesmo a contra
gosto os subordinados tem que cumprir as ordens de seus superiores e neste
cumprimento dos deveres muitos também perderam suas vidas, outros
escaparam com vida, mas ficaram com sequelas.
Dizem que não há vencedores e nem vencidos, mas em minha opinião há sim
vencedores os que lutaram na clandestinidade nos movimentos guerrilheiros.
Lógico que todos os brasileiros ganharam muito com a democracia, mas desejo
focar aqui apenas os que realmente estiveram diretamente envolvidos nas lutas
de um lado os militares e de outro as organizações que lutaram contra o regime.
Com a posse do presidente Sarney e depois Collor e os demais presidentes
Itamar, Fernando Henrique, Lula e agora Dilma, houve um avanço enorme para
reparar os prejuízos daqueles que foram torturados, e reparados outros tipos de
prejuízos como serviços ou perda do emprego por conta do regime, várias entidades
foram criadas para amparar os que lutaram, não sei o número dos beneficiados,
mas centenas foram aposentados receberam indenizações etc. Normalmente os
lutadores contra o regime eram pessoas intelectualizadas professores, jornalistas,
médicos, advogados e políticos. Após a anistia não foi difícil formular leis e
organizar entidades de apoio aos companheiros.
Manda quem pode e obedece quem tem juízo, nesse período de 1964 até
1985 existia nos quartéis uma boa porcentagem de soldados analfabetos e havia
bastantes praças graduados com pouco conhecimento intelectual, muitos
cursaram apenas a quarta série primária, quem mandava e manda até hoje são
os oficiais com cargos de comando, de maneira que nunca vi uma entidade
defendendo os militares, soldados e cabos que nem sabiam o que estavam
fazendo, existe um regulamento disciplinar que deve ser obedecido e muitos
soldados e cabos e até sargentos que em cumprimento de seus deveres tiveram
prejuízos diversos, sequelas, transtorno mentais, prejuízo da carreira, não
recebimento de promoções dentro das forças armadas, exclusão.
De maneira que estes não tiveram apoio nem dos militares e muito menos
do governo civil.
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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
Manhuaçu
É gente prestem bem atenção no que está
acontecendo, assim vem sendo a política em Manhuaçu
e os grupos políticos continuam insistindo em manter
tudo como está. Agora quem se aliou a outros
deputados já estão querendo se aliar ao Sr. Lael será
que o povo continua pensando da mesma forma que
os grupos políticos responsáveis pela atual
circunstâncias que se encontra nossa Manhuaçu? São
muitos anos de atraso, injustiça salarial p/ com o
funcionalismo, carência de obras públicas, falta de
segurança, educação, saúde, opções de diversão e
esportes, cultura, saneamento adequado,
administradores competentes, compromissados com
o município. Ou será que sou eu que estou falando
demais? Ou será que querer que a cidade cresça em
benfeitorias é ilegal, será que crescimento é problemas,
como o trânsito caótico, tamanho e quantidade de
buracos nas ruas, na quantidade de viciados em
drogas, nas irregularidades das administrações
públicas, na falta de água e tratamento de esgoto, falta
de energia, falta de redes pluviais e etc. Eu fico me
perguntando será que envelhecerei e não verei um

administrador municipal que supere as expectativas, será
que só verei obras realizadas dentro das técnicas da
engenharia e da legalidade em cidades vizinhas? Será que
eu estou pedindo demais? É gente tá na hora de analisar
quem será o novo prefeito e vereadores e quais secretários
poderão assumir. Este ano teremos mais uma chance de
mudança!
Márcio José Bahia

Ao Jornal das Montanhas,
Queremos mais uma vez parabenizar o jornal por trazer
as notícias que as vezes só encontramos no JM. Adoro
ler a página três do jornal os dizem por aí, boa avaliação
do dia-a-dia das políticas daqui e região, outra coluna
que gosto muito é os três Pontinhos.Obrigado.
Ildefonso Pereira Souza - Reduto

Ao Jornal das Montanhas
19 de maio de 2012 - Parabenizamos a Receita Federal,
representada pela chefa Vanusa Duarte, pela excelência
e eficiência no atendimento ao contribuinte.
Vânia - Carangola/MG
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
MANCHETE NO JORNAL FOLHA DE
SÃO PAULO, EM 23 DE MAIO DE 2012
Sempre afirmei que a democracia frouxa é a pior de todas as
ditaduras. Nela, o voto, a decência e a responsabilidade são
de muito pouco valor.
Renzo Sansoni.

CÂMARA DISCUTE BRECHAS PARA
ESCONDER DADOS DE DEPUTADOS
Poucos dias após a implantação da Lei de Acesso à
Informação, cerca de 30 diretores da Câmara discutiram formas
para evitar a divulgação transparente das contas dos
deputados, informa Erich Decat. No debate, o diretor de
documentação da Casa sugere a uma colega que nem todas
as notas fiscais dos deputados deverão vir a público.

O POVO QUE CLAMA
NÃO DEIXE DE LER!
Este é um assunto também do seu interesse!
Nenhum de nós está satisfeito com esse sistema de
politicagem do poder público em nosso país! Pagamos
impostos abusivos sobre tudo o que gera uma renda enorme
para os cofres do governo. Para que você tenha uma ideia,
em 2011 o governo arrecadou 1.4 TRILHÕES DE REAIS em
impostos. É tanto dinheiro, que daria R$ 35.000 (Trinta e cinco
mil reais) por ano para cada família brasileira. Isso porque,
nós, consumidores, pagamos o imposto de tudo o que é
vendido no mercado desde o inicio de sua produção até a
sua produção final. 50% desses impostos vão diretamente
para os cofres do governo, deixando tudo muito mais caro.
As taxas de impostos que nos são cobradas é extremamente
absurda! O mesmo automóvel fabricado no Brasil, e que,
para nós brasileiros é vendido por 26.000 (Vinte e seis mil
reais) por conta dos impostos sobre o mesmo, é vendido
para a Argentina por 15.000 (quinze mil reais) isentos de
impostos. A arrecadação monetária sobre os impostos dos
quais estamos falando, “deveria” ser para melhoria da saúde
pública, educação, saneamento básico, segurança... Etc. Mas,
sem nenhum escrúpulo, os nossos “representantes” dizem
sempre, e em cadeia nacional, que faltam verbas! Pois é, faltam
verbas para suprir as nossas necessidades, mas sobram
verbas para serem desviadas para os cofres estrangeiros,
abarrotando cada vez mais o bolso dos nossos políticos!
Bando de abutres! Em época de eleições, apesar de todos os
“desvios”, (que eu entendo como roubo) NÃO faltam verbas
para sustentar a campanha eleitoral de cada partido. Segundo
o TSE, serão gastos nas campanhas eleitorais de 2012 R$
286.200.000,00 (duzentos e oitenta e seis milhões e duzentos
mil reais). Você sabe o que isso significa? Significa que somos
claramente feitos MARIONETES nas mãos dos “poderosos”!
Usam o nosso dinheiro de forma completamente arbitrária e
asquerosa, para que nós, que esperançosos de que possa
haver melhoras, ainda os ajude a penetrar no sistema da
corrupção lhes dando o nosso voto! Já se aproxima as
eleições de 2012 e o começo da campanha eleitoral está
prevista para o início de Julho. Época essa, em que o Brasil se
torna o maior palco de comédia, onde os futuros políticos
sequer precisam aprender arte dramática, pois os tais já
nasceram com um perfeito e patético dom de representar.
De: Jussara Queiroz de Souza

ELEIÇÃO PARA VEREADORES
É A MAIS CONCORRIDA
O Artigo 224 do Código Eleitoral da Lei 4737/65 reza assim:
“Se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país nas
eleições presidenciais, do estado nas federais e estaduais ou
do município nas eleições municipais, julgar-se-ão
prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará nova
eleição dentro de 20 ou 40 dias.”. Ou seja: SOMENTE os
votos NULOS acima de 50% do número de eleitor fazem jus à
palavra. Isto é: TEM O PODER DE ANULAR AS ELEIÇÕES!
E isso é tudo o que os partidos não querem que aconteça!

Por várias razões: Uma eleição anulada desperdiçaria todo o
trabalho de campanha dos candidatos, o dinheiro gasto nas
campanhas teria sido em vão, mas principalmente a vergonha
que seria para o BRASIL a anulação das eleições diante dos
países da ONU e outros mais.
VOCÊ SABIA que dos 181 Países que fazem parte da ONU
somente o Brasil paga salário aos VEREADORES? Até o ano
de 1977 apenas os vereadores das capitais recebiam um bônus
como ajuda de custo. Isso porque, o “trabalho” dos
vereadores era VOLUNTÁRIO, entendido e exercido como
uma ajuda a sua comunidade e sem nenhum custo
significativo para os cofres públicos. Nos demais países os
vereadores não tem salário! Assim foi no Brasil, até que o
presidente Ernesto Geisel lhes estendeu os benefícios do
salário além de muitas regalias.

SEGURO DE CELULAR
O governo federal deveria exigir das operadoras de celular
- as que vendem os aparelhos - que eles tenham o seguro
para os clientes, como nos países do primeiro mundo; no
caso de roubo ou perca do aparelho, de imediato ter um outro.
Elas aqui, dão uma certa garantia mentirosa, e te exigi muito e
não dá de fato nada. Faturam altíssimo as nossas custas, não
gostam de pagar impostos, em especial os municipais e ainda
deixam a gente a ver navios.

DR. WILSON BATISTA - PROJETO PODE
GARANTIR A FERTILIDADE DE
PACIENTES ONCOLÓGICOS
Tramita na Assembléia
Legislativa de Minas
Gerais, o Projeto de Lei
(PL) 2.811/12, do
deputado Dr. Wilson
Batista (PSD), que
pretende assegurar aos
pacientes mineiros em
idade
reprodutiva
submetidos
ao
tratamento de câncer, o
acesso às técnicas de preservação de gametas e ao
tratamento para a procriação medicamente assistida. A matéria
recebeu parecer pela legalidade na Comissão de Constituição
e Justiça.
De acordo com a proposição original, os gametas poderão
ser posteriormente utilizados em tratamento no âmbito da
rede pública estadual de saúde para a procriação medicamente
assistida. O paciente, independentemente do seu sexo, que
receber diagnóstico de câncer e tiver prescrito o tratamento
por meio de cirurgia, quimioterapia e radioterapia que implique
infertilidade, terá prioridade na coleta de seus gametas para a
sua preservação.
A matéria determina que o Estado assegure ao paciente
não apenas a coleta dos gametas, mas também todo o
tratamento de procriação assistida. A realização da coleta e
do tratamento exigirá o consentimento livre e esclarecido do
beneficiário, vedando-se a manifestação de vontade por
procurador. O projeto autoriza, ainda, que o Estado formalize
convênios ou contratos com empresas especializadas em
procriação medicamente assistida quando não houver em
sua rede pública órgãos tecnicamente habilitados a ofertar
esse tipo de tratamento.
Finalmente, o artigo 4º estabelece a competência do Poder
Executivo estadual para regulamentar a lei, definindo as
normas especificadoras dos requisitos para a execução de
cada técnica de procriação medicamente assistida, bem como
fornecer licença e fiscalizar os estabelecimentos que
pretendam desempenhar tais funções.
Para o deputado Dr. Wilson Batista, o projeto é fundamental
para garantir que o cidadão tenha uma vida de realizações
pessoais e familiares após o tratamento.
- Vencida a luta pela sobrevivência, ou seja, virada a página
sombria do enfrentamento ao câncer, um novo horizonte se
apresenta e o plano de vida comum a qualquer cidadão passa
a ser uma constante no dia a dia do paciente. Neles se insere
estudar, trabalhar, casar, ter filhos e constituir uma família –
afirmou o parlamentar.

PT DE MANHUAÇU E REDUTO
Em Manhuaçu o PT tinha
dois candidatos fizeram uma
prévia em que os filiados
escolheram o Dr. Guliver que foi
aprovado por 80 militantes para
ser o candidato a ser
homologado pela convenção, já
em Reduto o PT tinha 3
candidatos em potencial, mas lá
o PT não optou pelas prévias e
sim pelo jeitinho antigo de se
fazer política. “Eles acham que
vamos aceitar isso enfiaram um
candidato de goela abaixo”.
Disse um militante que pediu
para não citar seu nome, mas
acrescentou que são muitos os
Maurício Breder
descontentes. Com esse
saiu chateado
descontentamento tomou
fôlego a possível candidatura
de Iki Hott que tem recebido apoio de todas as facções de
reduto, e segundo alguns lideres redutenses as duas précandidaturas são bem vindas, o que não queremos é a
continuidade dessa nefasta administração, o atual prefeito
ao chegar ao poder pensou que era rei e desprezou muitos
que o ajudaram e agora vai colher o que semeou. O povo de
Reduto diz “nós já conhecemos a administração do atual
prefeito ele foi testado e reprovado, ele teve 4 anos para
mostrar sua administração, e não adianta nem vir com
propostas ele teve 4 anos para provar”.

TAXISTAS DE REDUTO RECLAMAM

Dizem os taxistas de Reduto que não estão aguentando
mais a pressão que estão sofrendo dos policiais, um deles
disse que um policial aposentado fica anotando as placas
dos carros que saem de Reduto com passageiros aí ele liga
para os policiais de Manhuaçu e muitas vezes o carro vai
parar, na delegacia. Segundo um taxista os policiais deveriam
pegar os táxis laranja que rodam por aí e não os que são
legalizados. Dias desses uma família que iria viajar para BH
quase perdeu o ônibus por uma parada policial em Manhuaçu
queriam levar todos para a delegacia achando ser lotação, a
sorte foram as passagens e os documentos da família.
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SEBASTIÃO COSTA PEDE MAIS
APOIO PARA NOSSA REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10
E-mail: pmsim@uai.com.br
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº266/2012.
TOMADA DE PREÇO Nº05/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO
para contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de divulgação e
registro de atos públicos de interesse da
Municipalidade, com abertura marcada para
13-06-2012, às 09:00 horas. O edital completo
poderá ser obtido na sede da Prefeitura de
Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50,
Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Marinalva Ferreira - Prefeita Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº267/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará
licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de
corretagem de seguros para veículos da frota
Municipal, com abertura marcada para 11-062012, às 14:00 horas. O edital completo poderá
ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia,
na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone:
(0xx) 33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº268/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº49/2012
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará
licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL para contratação de empresa
para realizar serviços de coleta de lixo
hospitalar e odontológico no Município de
Simonésia, com abertura marcada para 1206-2012, às 09:00 horas. O edital completo
poderá ser obtido na sede da Prefeitura de
Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50,
Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Claudio Márcio Geraldo Costa Pregoeiro
Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais
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"A guerra é um
massacre entre gente
que não se conhece,
para proveito de
pessoas que se
conhecem, mas não
se massacram" - Paul
Valéry (1871 - 1945
* poeta e ensaísta
francês)
"As leis são como as
teias de aranha;
caem nelas os
pequenos insetos; os
grandes atravessamnas" - Honoré de
Balzac (1799 * 1850
- escritor francês)
"Os tolos são
punidos mais
frequentemente do
que os pecadores" Marguerite de
Navarre (1492 1549 * - escritora e
poeta francesa, irmã
do rei Francisco I)
"Não há cosmético
mais eficiente para
manter a beleza
feminina do que a
felicidade" Marguerite Power
Blessington (1789 1849 * a condessa de
Blessington, escritora
inglesa)
"Ninguém nos
aconselha tão mal
como nosso amor
próprio, nem tão bem
quanto a nossa
consciência" Mariano da Fonseca,
marquês de Maricá
(1773 - 1848 * político e intelectual
brasileiro)

O descaso do governo
federal com a situação de
dificuldades em diversas
regiões mineiras foi
destaque
de
pronunciamento
do
deputado Sebastião Costa na
Assembleia Legislativa. Para
o parlamentar, entre as áreas
do
Estado
mais
desprestigiadas
pelo
cronograma de obras
federais estão a zona da
Mata e o vale do Mucuri.
Em seu pronunciamento, ele
lembrou que a questão da
seca
vem
afetando
gravemente todo o setor
norte-nordeste de Minas,
mas que a assistência da
União para essas áreas tem
sido apenas pontual e
emergencial..
No caso específico da
região Leste de Minas,
principalmente a zona da
Mata, o deputado Sebastião
Costa lembrou que a área até
hoje se ressente do período
de chuvas passadas - com
os municípios recebendo
menos de 1% do que foi
prometido durante as
enchentes criando uma
situação de calamidade
pública permanente em
muitas cidades.
Finalmente, o deputado
observou
que,
em
contrapartida, o governo
estadual tem se desdobrado
para atender essas áreas e
seus municípios, às vezes até
mesmo extrapolando suas
disponibilidades e criando
programas especiais para
essas situações que trazem
sofrimento intenso para toda
a população.

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

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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Câmara Municipal de Lajinha
homenageia Mães e trabalhadores
A câmara de Lajinha realizou dia 16/
05/2012 Sessão Solene em homenagem
as mães e aos trabalhadores pelo
transcurso de seus dias com inicio às
20h pelo presidente Vereador Paulo
Cesar que ressaltou a importância da
solenidade uma vez que ela marca o
reconhecimento do Poder Legislativo
Municipal às mães que deram a vida
aos filhos e aos trabalhadores que
contribuem para o progresso do
município.
Durante a sessão foram
apresentadas algumas mensagens em
homenagem às mães e foi feita a
entrega dos certificados às
homenageadas que representaram
todas as mães do município: Maria
Aparecida de Oliveira Rodrigues,
Conceição Peres, Tereza Matos de
Almeida, Irene de Oliveira Hübner,
Cleuza Maria Martins Aquino, Maria
Paulino, Liversina José Modesto
Batista, Neuri Dias Neves, Vilma da
Silva, Anália Dias, Adília Ambrósio
Campos, Maísa Alvim de Lima Hott,
Marina da Costa Soares, Elza Soares
de Souza e Cléria Oliveira Brandão
Mota.
Para os trabalhadores foram
entregues troféus em reconhecimento
ao trabalho realizado por eles e também

foram lidas mensagens. Receberam os
troféus representando todos os
trabalhadores do município: Paulo
Roberto Camilo Policarpo, Luís Barros
Leite, Marlene de Souza Melo da Silva,
Alberto Francisco Damasceno,
Alvarino Lopes da Silva, Fabiano
Teixeira Gomes, João Batista da Silva,
Eduardo José da Silva, Tenídio Toledo
de Carvalho, Henrique de Souza
Ferreira, Indiana Rodrigues da Silva,
José Carlos de Oliveira, Josiane de
Jesus Reis, Everaldo Corrêa, Kellyson
Fonseca. Para encerrar a homenagem
ao trabalhador a musica Obrigado ao
Homem do Campo (Dom e Ravel) e em
seguida foi encerrada a Sessão Solene
pelo presidente da casa.
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“Este é o código do bom senso”

Abaixo as Pseudo-verdades sagradas!
Vivemos num tempo de transição e crises. Pós-modernidade,
modernidade tardia, hipermodernidade ou modernidade
líquida, o nome pouco importa. O fato é que, pelo menos em
parte, a modernidade parece ter ficado para trás e deixado um
rastro não tão positivo. Apesar de todas as contribuições
modernas, o que se viu foi a usurpação da natureza, a
desvalorização da dimensão afetiva própria do ser humano e
guerras potencializadas por avanços tecnológicos.
Tudo isso contribuiu para a formação de um mundo
capitalcêntrico, onde somos julgados pelo nosso poder
de consumo. Como descreveu Garcia Rúbio: "A descrença
em relação à razão humana unida ao pessimismo, face às
possibilidades do ser humano na sociedade e no cosmo,
levaram a uma acentuada desconfiança diante dos
compromissos sociais ...O que resta então? A procura de
satisfações imediatas, o utilitarismo, o pragmatismo e o
consumismo. O novo evangelho, a bem-aventurança do
consumo passa a reger a vida da pessoa."
Ou seja, há verdades quase que sagradas que comandam
o estilo de vida contemporâneo. Todos os dias somos
empurrados ladeira abaixo por esses valores. Somos
instrumentalizados, identificados somente como
consumidores em potencial e, sem que percebamos,
começamos a fazer parte desta pálida paisagem.
Consumimos não só objetos, mas, uns aos outros e o
planeta em busca de mais lucro e prazer, esquecendo-nos
do amor, da justiça, da colaboração e da solidariedade.
No entanto, a proposta central do evangelho é outra. No
cerne da Boa Nova está o amor-serviço. É impossível amar
a Deus sem que esse amor se manifeste em ações concretas
como afirma a tradição Joanina: Nisto conhecemos o amor:
Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida
pelos irmãos. (I João 3.16)
Portanto, que, como seguidores de Jesus, munidos da
ferramenta do amor-serviço, tenhamos coragem de, à base
de fortes marteladas, por abaixo algumas pseudo-verdades
que se tornaram sagradas em nossos dias. Mãos à obra!

Bolo molhadinho de
doce de leite
INGREDIENTE
1 copo de leite, 3 ovos, 1
copo e 1/2 de açúcar, 1/2 copo
de óleo, 2 copos de trigo, 1
colher de fermento, 2 latas de
doce de leite, 1 lata de creme
de leite com soro, 1 copo de
leite para calda, Amêndoas ou amendoim para decorar
MODO DE PREPARO
Untar uma assadeira com manteiga e trigo e pre-aquecer
o forno
Bater os 4 primeiros ingredientes no liquidificador,
colocar em uma vasilha e acrescentar o trigo, mexer bem e
acrescentar o fermento mexendo apenas para incorporar
bem, colocar na assadeira e assar em forno medio por
aproximadamente 40 minutos
Depois de morno, furar o bolo todo e regrar com meia lata
do doce de leite batido com um copo de leite, molhar bem
Em seguida misturar 1 lata e 1/2 de doce de leite com a
lata de creme de leite e cobrir o bolo, decorar com amêndoas
ou amendoim
Manter na geladeira coberto com papel alumínio para
não ressecar
Informaçães Adicionais: Dica: para o bolo ficar mais
fofo, peneire o trigo ao colocar na massa. Não abra o
forno antes do tempo marcado.

Ministro Mendes Ribeiro (Agricultura) sobre novo Código Florestal

Ministério da Justiça na mira de Cachoeira

Hierarquia

O ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) precisa ver com
lupa a investigação do Ministério Público-DF, de suposta fraude
milionária em licitação para luz forense da polícia, envolvendo
microempresa de “componentes eletrônicos e de informática”
em Goiânia (GO) que seria do contraventor Carlos Cachoeira. A
investigação começou em 2011, mas não impediu contratos
com o governo, que chegam a R$ 62 milhões.

O diretor-geral do Dnocs, Emerson Fernandes, não foi a um
debate na Câmara com a bancada nordestina. Os deputados
se irritaram à toa. Deveriam ter conversado antes com o líder
do PMDB, Henrique Alves.

Tem para todos
Em 2010, a empresa de fundo de quintal, sem capital para
importar ou representar empresa estrangeira, levou R$ 2
milhões da Fazenda.

Arranjo
O esquema funciona com três outras empresas de fachada,
na base do “registro da ata de preço”. Uma delas forneceu
simulador de tiros.

Tá feia a coisa
A governadora potiguar Rosalba Ciarlini
(DEM) tem passado quase metade do mês em
Brasília. De pires na mão.

Parou geral
As obras de R$ 44 milhões do aeroporto de Jericoacoara
(CE) estão paradas há quatro meses. O governo estadual é
acusado de calote.

Recife: prefeito petista enfrenta Lula outra vez
O prefeito do Recife (PT), João da Costa, terá que enfrentar
o mito Lula pela segunda vez, se quiser disputar a reeleição.
Em 2009, Lula queria que o então prefeito João Paulo fizesse
do senador Humberto Costa candidato a prefeito. “JP”, que
depois brigaria com João da Costa, não abriu e venceu.
Após ser derrotado na prévia anulada pela direção do PT,
controlada por lulistas, o deputado Maurício Rands posou
ao lado de Lula e o transformou em personagem da segunda
prévia, dia 3.

Vá entender...
O presidente nacional da OAB, Ophir
Cavalcante, ficou intrigado com a
aprovação da lei que permite eleição de
político de contas recusadas na Justiça.
“Para ser eleito, é preciso prestar contas; mas se as contas
foram rejeitadas, não há inelegibilidade. Eu só queria
entender".

Neolulista
De olho no apoio do PT, o ex-tucano Gustavo Fruet visitou
Lula até para se desculpar das criticas a seu governo, quando
era deputado federal que se caracterizava por frases
cortantes e bem-humoradas.

Briga cearense
Governador do Ceará, Cid Gomes (PSB) se recusa a conversar
com a prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), porque não
confia nela e a acusa de não honrar acordos. Ele se queixou
a Lula e ela se sentiu traída. Disparou: “Lula não manda no
PT e nem em mim.” Lorota.

Chute
Réu no mensalão, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares
agora entende de bola, a de futebol. Criou o Copa do Mundo
2014, com logomarcas do evento, mas adiantou que “é só
mais um blog da WordPress”.

Bagunça de luxo
Em Brasília, desocupados atormentam moradores da 313 Sul
com som alto e bebedeira, das 22h às 5h. A PM não age. A
cafetina do Mensalão do PT, Jeane Mary Corner, que mora
por ali, já foi vista na balada.

Só no tapetão

Pesadelo da Grécia

Rands perdeu para João da Costa na prévia de domingo
(20), mas, como faz parte da facção de Lula no PT, conseguiu
anular a disputa.

O ministro Guido Mantega (Fazenda) aniversariou dia 7 de
abril, mas só agora recebeu o presente: de grego.

Todos contra um
Sozinho, o prefeito derrotou Humberto Costa, Maurcio
Rands, João Paulo e Eduardo Campos, cuja mulher, Renata,
é parente de Rands.

PODER SEM PUDOR

Política da vez

Parada dura
Se o prefeito João da Costa vencer a prévia do dia 3, terá
derrotado a turma ligada ao ex-presidente Lula pela segunda
vez.

Pelos cotovelos
O ex-presidente Lula aparecerá em julho na rede de TV
portuguesa RTP, numa série de entrevistas com 11
personalidades. Falou um tempão, contrariando médicos que
lhe pediram para poupar a garganta.

Olha quem está chegando
Não falta ousadia a Cesare Battisti, terrorista condenado à
prisão perpétua na Itália por quatro assassinatos frios e
covardes, e acolhido no Brasil por Lula como se fora
“perseguido”. Ele irá ao Rio Grande do Sul lançar um livro
na região colonizada por italianos...

O governador Ademar de Barros tinha uma maneira
peculiar de lidar com a base política, em São Paulo. Certa vez
ele recebeu um correligionário do PSP que insistia em ser
candidato a prefeito no interior, mas Ademar já havia feito a
sua escolha. Ao receber o homem, perguntou, malandro:
- Como vai a sua campanha para vereador?
O homem não “captou” a mensagem e lembrou que queria
mesmo era ser candidato a prefeito. Ademar o despachou assim:
- No futuro você pode ser candidato a prefeito. Mas em
política tem uma coisa que se chama vez. E esta não é a sua.
Passe bem.
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CAPS de Lajinha promove uma passeata de co
Tradicionalmente, desde a
implantação (2009), o CAPS
de Lajinha promove uma
passeata de conscientização
sobre a luta antimanicomial,
neste ano sob o tema "No
CAPS
somos
todos
loucos...uns pelos outros",
sendo entregue panfleto com
orientações sobre o CAPS.
De onde surgiu esta data
comemorativa: até os anos 70,
o tratamento era árduo e
brutal, realizados somente em
hospitais psiquiátricos, que
se multiplicavam por todo
Brasil. Os “loucos” eram
isolados, trancados em celas,
recebendo torturas como
choques elétricos e até
cirurgias no cérebro. No final
dos anos 80 inicia-se o
movimento denominado
“POR UMA SOCIEDADE
SEM MANICÔMIOS”, onde
um grupo de profissionais
revoltados com a situação
dos portadores de transtorno
mental lutam para que os
hospícios sejam substituídos
por serviços capazes de
garantir a dignidade e a
liberdade destes usuários.
Com o objetivo de
proporcionar aos portadores
de sofrimento mental, um
atendimento voltado para a
reinserção social, a Prefeitura

Municipal de Lajinha iniciou
com um serviço ambulatorial
de Saúde Mental.
Devido às barreiras
existentes e ao número de
atendimentos,
houve
necessidade de aprimorar
esta assistência, dando então
início para implantação de um
serviço que visa a superação
de crises com tratamento em
regime aberto, reduzindo
internações desnecessárias,
e em 01 de março de 2009
inicia-se o serviço do CAPS
em
Lajinha,
sendo
credenciado pelo Ministério
da Saúde com nome fantasia
CAPS PARAÍSO, nome
sugerido por um usuário num
momento
de
crise
identificando o local como tal.
Hoje, temos muitos
portadores de transtornos
acolhidos neste serviço,
promovendo sua reinserção
social e retomando os laços
familiares, proporcionando
uma melhor qualidade de vida
para muitas famílias de Lajinha
e Região. Infelizmente, não se
consegue adesão de todos os
usuários, mas a busca é
constante, e para isto,
precisamos antes de mais
nada, de uma sociedade
comprometida com estes
cidadãos!
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O PT decidiu Dr. Guliver é pré-candidato a prefeito
e ele fala quais são os próximos passos.
Política de alimentação,
corrupção e solução...
- O 1º ponto trata Gastronomia?
- O 2º ponto traga Economia?
- O 3º ponto traça Teologia?
1 - Doideira? – § Desde há muito, faço dieta radical. Tive
problemas de estômago e esôfago. Graças a Deus, não precisei
operar. Penso que, se Deus não tivesse me levado ao regime
sério, Ele me teria colocado no túmulo, pois, mesmo cuidando ao
extremo, ainda tenho parca saúde. § Mas, agora, trato, não da
dieta light de água e legumes do quarteto de jovens judeus na
Palestina, em 604, antes da era cristã (Daniel 1.12b), mas, da
alimentação meio maluca do sério primo de Jesus, João Batista,
que em 25 da era cristã, comia gafanhoto com mel silvestre
(Mateus 3.4b; Marcos 1.6c). Até hoje, muitos acham esquisita
tal alimentação. § Mas, não é que, há pouco, na Holanda, pesquisa
científica afirmou de proteína do gafanhoto, minhoca e afins, e,
que o valor nutricional é igual da carne. A Universidade de
Wageningen, até, lançou livro de receitas com insetos. Tais
notícias da Reuters, via estadão, de 18/4, alertam que, em 2050,
com 9 bilhões de pessoas, será difícil proteínas para todas; daí
inseto ser boa saída! – Então, João Batista não estava com
doideira!!!
2 - Torneira? – § Assim como de médico e louco todos têm um
pouco, eu parafraseei, na terça, em aula bíblica, que de teólogo e
louco, todos têm um pouco. Poderíamos completar que de político
e louco, todos têm um pouco. É lamentável como todos têm
receita para todas enfermidades sem serem médicos, opinião
teológica sem entenderem bem da Bíblia, e, soluções políticas
sem entenderem dos problemas destas. § Sobre o caso do
Cachoeira, não sei se a cousa é de fonte não tão cristalina mas
nem tão poluída, ou se é mesmo uma lama, ou, melhor escrevendo,
se a questão é o que estão passando pra nós. Muita água do
Cachoeira ainda passará por debaixo da ponte das notícias, não
sei se fazendo ponte ou muralha, para o nosso entendimento. §
Mas, o que me parece, como leigo no assunto, é que o Cachoeira
não é um cachoeirão com águas límpidas, mas, um lamaçal, agora
restando saber quem bebeu dessas poluídas águas ou banhou
nelas. – Então, na torneira da notícia dessa Economia esquisita
não aceitemos água de Cachoeira qualquer.
3 - Cordilheira? – § Em maio de 1962, com meus 7 para 8 anos,
eu estava entre a vila São Sebastião da Vala e a Mundo Novo,
ambas do município mineiro Aimorés, e, enquanto isso, acontecia
no Recife/PE a Conferência do Nordeste, que, na noite deste 17
do 5 à tarde do dia 19, em Vitória/ES, será comemorada seu
jubileu de ouro, com(o) o 1º congresso da Faculdade Unida (de
Teologia & Quejando), que trabalha, na área de convalidação
pelo menos, com a UFES – Universidade do Espírito Santo –. §
No site dessa Faculdade, lê-se: “[...] Além de teólogos, grandes
nomes da intelectualidade [...] estavam presentes, como Gilberto
Freyre e Celso Furtado [...]. Cinqüenta anos se passaram e nós
[...] perguntamos pelo nosso papel diante dos tremendos desafios
sociais do Brasil. Palestrantes que estiveram presentes [...] em
1962 estarão conosco em Vitória em 2012, quando relembraremos
criticamente [...]” § E não é que poderei viajar pra lá, para essa
cordilheira de visão?! Indo mesmo, compartilharei com vocês
essas soluções teológicas!!!...
- O 1º ponto colocou em dia a nutrição?
- O 2º ponto cobrou com energia da corrupção?
- O 3º ponto compartilhou como alegria uma solução?
(*) O autor é graduado em Teologia
e pós em História Eclesiástica.

“O nosso primeiro
objetivo agora é procurar
unir o partido porque
tivemos uma pequena
divisão nessa prévia e
buscar concluir o nosso
projeto de governo para
tentar disputar essa eleição
e sair vitorioso se Deus
quiser”. Disse Dr. Guliver
Ele falou a respeito das
convenções e coligações.
“Tomamos muito cuidado
para não ficar tomando
iniciativa antes de vir a ser
o pré-candidato do partido
de iniciar essas conversas.
Agora nós vamos ter a
primeira conversa com o
próprio partido e diante
disso nós vamos buscar as
alianças que vão nos ajudar
a ser eleito e que venham a
contemplar o projeto do
partido, o que o partido
necessita e o município de
Manhuaçu precisa, é uma
gestão participativa onde a
população possa ser
realmente atingida de uma
forma
que
muitas
realizações
sejam
trazidas”. Explicou Dr.
Guliver
Ele continuou falando da
possibilidade de coligações
no momento. “ A questão
da dificuldade, sempre tem,
tivemos uma eleição
interna difícil, cansativa,
uma eleição que foi tensa,
mas felizmente saímos
vitoriosos, e a gente faz uma
coisa de cada vez, acho que
essas alianças são
importantes vamos tomar
muito cuidado muita cautela
para saber com quem
vamos fazer nossas
alianças, mas de qualquer
maneira são alianças que
no futuro o beneficio é para
a população de Manhuaçu
e o que for melhor para
Manhuaçu nós vamos fazer,
alianças dentro do projeto
do partido PT. Afirmou Dr.
Guliver
Dr. Guliver prosseguiu
falando das dificuldades
que terá que enfrentar
como pré-candidato a
prefeito.

“Sempre é difícil não
tenho dúvida vamos
enfrentar uma situação por
ser partido de uma oposição
da administração sempre
vai haver uma dificuldade,
mas tenho certeza que com
boas alianças poderemos
caminhar e chegarmos na
frente e ganhar essa
eleição”. Concluiu Dr.
Guliver

Dr. Guliver
falou das
dificuldades
que terá que
enfrentar
como précandidato a
prefeito.

Pedro Amengol - PT de Reduto
Que avaliação você faz
dessa reunião que começou
com três pré-candidatos e
saiu com um pré-candidato
e todos unidos?
Na verdade política é arte
do convencimento, o
partido dos trabalhadores
tem três pré-candidatos
desde janeiro e já tinha
deliberado em plenários
anteriores que o PT teria
pré-candidato próprio e
entramos aqui com três précandidatos, o debate ele é
feito exatamente para
esclarecer e aí prevaleceu
a unidade aquilo que de
fato tinha que prevalecer e
é exatamente alguém que já
foi prefeito, alguém que já
disputou uma eleição num
quadro totalmente diferente
de hoje porque no quadro
anterior dois prefeito que
apoio hoje um prefeito que
nunca tinha sido précandidato e hoje a gente

Carlinhos e Pedro Amengol
repete ou se não a chapa ou
buscar uma aliança de vice,
mas a gente quer agradecer
o Zé do Café, queremos
agradecer o Mauricio mas
sobre tudo dar um reforço da
unidade do partido dos
trabalhadores em volta do
nome do Carlinhos que é o
nosso pré-candidato a
prefeito do PT em Reduto.
Segundo passo de vocês?
O segundo passo agora é a

busca de aliança, nós vamos
buscar o PMDB, nós vamos
conversar com aqueles que
realmente querem o bem de
Reduto, está na hora de dá
um basta de fazer uma
administração
séria
transparente e devolver ao
povo de Reduto o melhor
que
é
uma
boa
administração, esse é o
próximo passo é fazer aliança
para trazer um vice para o PT.
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9ª Prata em Destaque
O Distrito do Prata município de Lajinha
comemorou mais um aniversário, (15),
comemorado nos dias 25, 26 e 27 – Prata
foi elevado foi elevado a categoria de Distrito
pela lei Nº 757/96, Em 15 de maio de 1996,
mas só em 2004 por iniciativa da Escola
Estadual Hermínia Ribeiro é que foi
comemorado pela primeira vez.
Em 2011 ela trouxe novidades e mais
agregados inovadores que abrilhantaram
ainda mais a festa.
Em 2012 não foi diferente, pelo que

pudemos ver no primeiro dia, com certeza
a 9 ª festa também foi ótima.
Dia 25 às 20 h
abertura oficial
com muitas brincadeiras, sorteios e show
com dupla Jhony & Dener .
Para o dia 26 futebol infantil, coreografias,
queima de fogos, concurso Miss Prata 2012
e show com Joãozinho Garganta de Ouro
& B anda.
No domingo dia 27 Cavalhada, show
de piadas com Zé Lopim e show com Zé
Paulo do Acordeon.

Átila, Jhony, Dener, Toninho e Antonio Cola pai de Toninho

Locutor da festa Luiz junto com Alan (filho de Luciana)
cantando a música - Aos Olhos do Pai!

Kássia, Fernanda e Marcela

Muita festa e alegria na 9ª Prata em Destaque

Locutor da festa Luiz apresentando os calouros no distrito do Prata

Os cantores Jhony e Dener, junto com o tecladista Átila animaram a festa no distrito do Prata

Locutor da festa Luiz, Pedro Henrique e Gilmar Martins
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Lael visita Manhuaçu e fala de otimismo e fé
Por Devair G. Oliveira
Em seu primeiro encontro
com os filiados dos partidos
Democrata, PSB, PDS e PPL
no dia 24 de maio em reunião
em que os partidos
estudaram os estatutos e
ética partidária, depois da
palestra o deputado falou a
imprensa de Manhuaçu
sobre as visitas que tem feito
as suas bases eleitorais,
dessa feita ele visitou
Luisburgo
e
depois
Manhuaçu na Câmara
Municipal às 18 horas.
O deputado disse que tem
visitado todas as cidades
mais ou menos 100 cidades
da região que vai de
Conselheiro
Pena,
Resplendor, Aimorés desce
para Mutum, Ipanema , Além
Paraíba no estado do Rio até
Tocantins que fica em uma
área mais perto de Juiz de
Fora, com a finalidade de
fazer palestra sobre dois
temas importantes para a vida
das pessoas:
a parte
espiritual que tem sido
desenvolvida pelas igrejas
evangélicas e católicas para
que conduza o povo a fé em
Deus e a fé em si próprio
porque a fé não é só em Deus
é também em se próprio
naquilo que se propõe a fazer.
Política, “eu como político
não penso que sou melhor ou
pior do que os demais
políticos sou apenas
diferente, acho também que
devemos estar pregando a
importância da política, se por
um lado temos as igrejas que
cuidam da parte espiritual
nós temos por outro lado a
política” explica Lael

escolha da sociedade e
todos deveriam estar em
espírito totalmente envolvido
com a necessidade do povo
mais carente, porque se o rico
hoje tem condição de ir a Belo
Horizonte, São Paulo, Rio e
até para o exterior a camada
trabalhadora que ganha
salário mínimo que precisa
fazer seus exames encontra
dificuldade para fazer até
exames mais simples em todo
o estado e em todo nosso país.

pessoas, um homem que
trabalhou duro experimentou
quase todos os serviços,
trabalhou no comércio, foi
vendedor de ovos e galinhas,
foi caminhoneiro ficou muito
rico e depois perde um filho
na flor da idade, quase morre
de depressão, mas dá a volta
por cima quando descobre
que poderia ser útil a
sociedade, usando parte de
seu dinheiro e tempo em
ajuda aos seus semelhantes
e aí começa a história de um
dos maiores hospitais do
Câncer da América Latina que
quase todos conhecem.
“Nós
precisamos
modificar o método de fazer
política devemos orientar
todos os candidatos a
vereadores, os candidatos a
prefeito para olhar os mais
necessitados
e
principalmente a saúde do
ser humano é uma coisa de
necessidade nós não temos
outra opção, tudo para nós
é importante a educação é
importantíssimo, a cultura a
limpeza da rua, saneamento
básico tudo isso é
importante, mas a pessoa
debilitada como nós vemos
no hospital do Câncer na
fundação Lael Varella em
Muriaé a gente sente que a
pessoa debilitada é mais
fragilizada e precisa ser bem
acompanhada e assistida”.
Aconselha o deputado.

Mudar o método
de fazer política

A necessidade de olhar
para os mais necessitados

As palestras do deputado
são palestras encorajadoras
de auto ajuda sua vida é um
bom exemplo para todas as

Em sua palestra o
deputado frisou bem para os
futuros candidatos a
necessidade de olhar para
as pessoas que mais
necessitam as pessoas que
tem recursos quando
adoecem vão para BH, Rio
ou São Paulo, eu pergunto e
as pessoas mais carentes?
“Muitas
vezes
as
prefeituras de um modo geral
através de seus prefeitos e
vereadores não estão
olhando as necessidades dos
mais necessitados, então a
minha pregação hoje é a
importância que tem o ser
humano” explica Lael.
Continuando o deputado
disse ao público presente
que o candidato a vereador
ou candidata é o que está
legitimamente mais perto do
povo que vota neles e essa

Deputado Lael Varella falando a imprensa

A palavra política significa
a arte de servir bem as
pessoas, segundo expressa
o deputado e para tanto ele
coloca o seu testemunho
pessoal e isso fica bem
caracterizado em números de
eleitores que votaram nele,
sem gastar nada e é nesse
espírito que tanto fala o
deputado que os políticos
deveriam pensar nos que
mais necessitam, se cada
político cumprisse o que
determina seu partido e a
constituição prestaria um
grande serviço ao povo.
Argumenta o deputado Lael
que através dos partidos
políticos que indicam os seus
candidatos a vereadores o
seu candidato a prefeito a

Lael Varella, Maria Imaculada, Jerônimo e Luciano

representação deve ser
voltada com o pensamento
para o povo e não interesse
pessoal.
“Eu hoje não sou mais dono
de mim, eu sou um político que
estou a serviço da política mais
é uma política séria ética e que
a divisão de riqueza seja feita
através dos impostos que seja
bem aplicada principalmente
na saúde” salienta o deputado
Lael.
Falando ainda o deputado
explicou que já marca uma
preparação para o período
eleitoral e até para a definição
de algumas alianças de
candidaturas
também,
segundo explicou ele não
cuida de alianças deixa a
critério de cada liderança
local decidir e ele apoia, caso
de Manhuaçu onde o partido
resolveu apoiar a pré-

candidatura
Imaculada.

de

Maria

Políticos brasileiros
O deputado Lael Varella
disse que todos os políticos
deveriam ter interesse real de
apoio aos mais pobres, ele
afirma que a saúde tem sido
debilitada tantos doentes em
nosso país, aqui na região
de Manhuaçu só quem sofre
de câncer é que é bem
assistido e quem não sofre
está passando penúria
aquele que quer fazer um
exame
,endoscopia,
cronoscopia, precisar fazer
uma operação de hérnia ou
uma coisa da saúde mais
primária, os exames mais
importantes que tem
encontrado dificuldade na
camada mais necessitada.

Maria Imaculada falando sobre ética partidária

Filados discutindo o estatuto do partido.
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Vereadora Maria Imaculada
Conversando com a
nossa reportagem Maria
Imaculada faz uma
avaliação da reunião com
os cinco partidos e com a
presença também do
deputado Lael Varella.
“Essa reunião foi o
nosso primeiro passo rumo
a um magnifico projeto para
Manhuaçu, começando
pela necessidade primordial
do povo que é a saúde, o
povo tendo saúde o resto
ele corre atrás, mas
faltando saúde a coisa fica
bem difícil, estamos
conversando há vários dias
inclusive sempre refletindo
sobre a atual situação de
Manhuaçu, temos sempre
que estar orientando
principalmente aos filiados
que estão pretendendo ser
candidato a vereador,
Manhuaçu necessita tomar
um rumo diferente temos
que estar instruindo esses
pré-candidatos
a
vereadores a forma do seu
comportamento, como agir
para que Manhuaçu seja
uma cidade melhor daqui
para frente, acho que hoje
temos que simplesmente
colocar em nossa cabeça
que temos que projetar uma
nova Manhuaçu, a política
de Manhuaçu é um grande
sofrimento para todos nós,
e nos meus 20 anos de
carreira política muito
sofrimento, muita dor com
as coisas erradas que
acontece, nunca consegui
o objetivo porque tem
sempre um para atrapalhar
“ . Em suas palavras
Imaculada disse também
que é necessário mostrar o
que se pode fazer por
Manhuaçu com o apoio de
toda
população
“Precisamos de pessoas
que amam Manhuaçu para
elaborar esse novo projeto
Manhuçuence,
essa
história que nós estamos
assistindo ao longo dos
anos é triste atrapalha.
Manhuaçu é uma cidade
que merece coisa melhor,
que
merece
uma
participação popular nos
projetos sociais na saúde,
educação chegou a hora de
refletir,
mobilizando
mesmo, mostrando o que é
preciso fazer para as coisas
melhorarem, esse é o nosso
primeiro passo acredito que
Deus está nos protegendo
e iluminando porque uma
porta fecha dez abrem é
assim que nós temos feito
começamos esse projeto
com 4 pessoas hoje já deu
mais de 60 a próxima reunião
vai dar o dobro, o triplo a
gente não sabe esperamos
em Deus que vamos
conseguir mostrar ao povo
de Manhuaçu que este
projeto é viável e tem
condição de ser melhor. Já
vieram 5 partidos nessa

Vereadora Maria Imaculada

primeira reunião e a gente
sabe que o prazo de
convenção e definição final
mesmo é até o final de junho,
mas como esta ideia já está
em
entendimento
acontecendo
também
buscando
apoio
do
deputado Lael Varella. A
primeira coisa que foi feita
foi uma conversa que nós
tivemos com o presidente do
democrata de Manhuaçu o
Tuca, o Luciano presidente
do PSB, o Jerônimo
presidente do PC do B, PPL
que é o Paulo Castro Dutra e
a
gente
começou
conversando e de repente
Mário Ássad Junior
participou de várias
conversas conosco tanto
pessoalmente como por
telefone nos orientando o
que fazer e a um mês atrás
eu e Mário Assad Junior,
Luciano e Tuca fomos a
Muriaé atrás do deputado
Lael Varella pedindo a ele o
apoio para Manhuaçu uma
vez que ele é o deputado
mais votado da cidade com
mais de 15 mil votos e ele
mesmo deixou isso claro que
ele não precisou comprar um
voto em Manhuaçu é um
trabalho emprestado dele,
uma bandeira que eu já
tenho vontade de levantar
há muitos anos para
proporcionar uma saúde
organizada a sociedade de
Manhuaçu por isso fomos
atrás dele ver o que ele podia
nos oferecer e ele
prontamente falou que
nossos objetivos são os
mesmos, ajudar a população
de Manhuaçu, então da
visita dele para cá outras
coisas já aconteceram
outros partidos já estão para
fazer
aliança,
nós
aguardamos agora os
nossos companheiros de
longa data que eles olhem a
questão,
continua

levantando a bandeira hoje
infelizmente estamos
bastante divididos por
causa de problemas que
vem acontecendo e não
sabemos a cabeça de cada
um ainda, mas espero que
eles reflitam a situação
política e eu acredito que
nos últimos dias pela
conversa que temos tido
com o grupo anterior
várias pessoas já aderiram,
tem outros ainda no
anonimato aguardando o
que vai acontecer, mas não
estou preocupada com
liderança, com algumas
lideranças políticas do
passado,
eu
estou
preocupada sim, é o que o
povo de Manhuaçu vai
abraçar, esse projeto
espero que a população
abrace porque hoje
lideranças políticas fazem
a diferença mais nem tanto,
penso que a população
hoje tem uma mentalidade
mais avançada e sabe o que
quer, porque quantas
lideranças políticas saíram
a rua pedindo votos para
um deputado eleito e quem
levou os votos foi quem
nem estava presente, o
povo tem condição de
refletir a situação do
momento e vamos esperar
em Deus e que as coisas
vão melhorando cada dia
mais e que outras pessoas
venham aderir a esse
nosso projeto, sabemos do
trabalho do deputado
junto ao hospital do Câncer
de Muriaé e sabemos e
acreditamos que ele tem
condição de ajudar
implantar um projeto para
a humanização do sistema
de saúde de Manhuaçu,
estamos confiando nisso e
também confiando na
população de Manhuaçu,
esse é o nosso desejo e o
que queremos”.
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Professores de Manhuaçu
poderão entrar em greve

Andreia Aparecida Alves
trabalha na Escola Municipal
Ponte da Aldeia e faz sua
avaliação do processo em que
estão reivindicando piso salarial.
‘Muito positiva, porque aqui em
Manhuaçu as coisas ficam muito
ocultas e só é feito o que convém
a uma pequena minoria, então
agora eu vejo que a categoria está
lutando buscando os seus
interesses fazendo com que
sejamos mais valorizados e a
união faz a força apesar de estar
um pouco lento eu vejo como
positivo”. Disse Andréia
Ela falou também sobre os
problemas pelos quais passou o
sindicato e da direção atual:
“O trabalho do sindicato não
é tão claro para todo mundo, mas
em relação agora ao movimento
eu vejo muito positiva a ação do
desenvolvido, porque sem ele
nós não estaríamos tão
organizados legalmente, este
momento para nós educadores é
muito importante; tudo acontece
porque nós deixamos tudo passar
e contribuímos com o sindicato
porque que não exigimos a
prestação de conta, elegemos os
vereadores porque que não
exigimos que eles venham fazer
valer o piso salarial, então tudo
parte primeiro de nós, somos
enganados porque nos deixamos
ser enganados”. Afirmou
Andréia
Andréia continuou falando a
respeito do valor do piso salarial
que os professores estão
reivindicando e da possibilidade
de que a greve se estenda.
“ O piso salarial está bem
inferior ao que determina a lei
federal e quanto a greve
isso irá depender muito mais
do prefeito do que da categoria,
porque a categoria está
trabalhando em prol de fazer
cumprir a lei se vereadores e
prefeito fizerem o mesmo.
Apesar de esperar uma presença
maior dos professores, sendo a
primeira assembleia muita gente
fica com medo de perder alguns
direitos, eu acredito que na
próxima a gente vai ter mais
presença dos profissionais da
educação.
Esperamos mais 5 dias úteis
para eles analisarem o projeto
que mandamos e foi marcada
uma nova reunião e o prefeito
não compareceu deixando os
professores mais uma vez
decepcionados”. Concluiu
Andréia

Eliane Faustino Knupp, do
CEI, Monteiro Lobato no
Engenho da Serra na escola que
atende educação infantil, faz sua
avaliação de todo o processo que
está em andamento.
“O que eu tenho observado
que nada mais é do que do uma
busca uma reivindicação dos
nossos direitos, só que às vezes
eu vejo que é uma coisa um
pouco desorganizada que nós
como educadoras temos que nos
organizar sem ter esse objetivo
de baderna de conversas
paralelas, palavras jogadas ao
vento e procurar tomar postura
de educador reivindicando os
nossos direitos e sem muita
anarquia, nós temos que nos
manter organizados em busca
desse direito que é nosso, é um
salário digno para toda a nossa
classe. Disse Eliane
Ela prossegue falando a
respeito das propostas da
prefeitura.
“A proposta que a prefeitura
tem nos feito tem sido estudada
e analisada, eles não atendem
aos nossos objetivos nós
gostaríamos de alcançar um
patamar maior do que nos foi
oferecido, mas o que nós vemos
é essa busca pela reivindicação
salarial ela vai continuar e
vamos procurar nos organizar
melhor para que possamos ser
atendidos de uma forma mais
justa que é a forma que vem
mantendo, que vem do governo
federal para nós, infelizmente
nós marcamos toca ai , deixamos

de entrar em um prazo
determinado, nós não estamos
amparados mais por esse prazo
devido a eleição que está
próxima a chegar, mas com
certeza nós chegaremos ao um
consenso de uma forma
organizada , de uma forma digna
e chegaremos a negociar e com
certeza ele a de nos atender é a
nossa expectativa”. Explica
Eliane
Eliane falou ainda do aumento
oferecido pela prefeitura.
“Esse aumento que nos
propuseram, de R$35 00 (trinta
e cinco reais),a gente está
achando ele insignificante, mas
já está sendo negociado e com
certeza vamos ter sucesso.
Já tem três reuniões que nós
temos vindo aqui parando o
nosso dia e sempre voltamos
com a mesma posição, nada
resolvido estaca zero, mas esses
05 dias para quem tem perdido
esse tempo até agora eu acredito
que vai ser dado e a nossa
esperança que dentro desses 05
dias nós possamos ter uma
resposta positiva, porque daí
pelo que eu tenho visto o
movimento da turma, o
movimento do professorado eles
já estão partindo para outras
medidas no qual não vai ser lucro
para ninguém, todos nós vamos
sair perdendo o aluno, a cidade e
também a nossa classe de
professor. Disse Eliane
Eliane falou também de como
a greve pode ser evitada.
“Se o pessoal da prefeitura
tiver um bom censo essa greve
será evitada, isso está nas mãos
deles, nesses 05 dias ai está para
ser negociado sem pressão, sem
muita baixaria da nossa parte, eu
acredito que nós vamos chegar
ao um resultado positivo, porque
esse ano está bem propício a isso
e eu creio que aquele que agir de
bom censo o resultado vai ser
favorável a ele.
Eu acho que agora é hora de
esperar, agora é hora abaixarmos
a guarda esperar o momento certo
e dar essa margem de 05 dias para
ser negociado, e a partir dessa
resposta que a comissão vai está
entrando
com
alguma
providência”. Concluiu Eliane
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ENTRETENIMENTO

Áries - 21/3 a 20/4 -Você quer se
divertir, mas precisa ter cuidado para
não se expor. Selecione melhor seus
contatos e os ambientes que
frequenta, evitando aborrecimentos.

Gênio trapalhão
Um homem entra num restaurante com
uma avestruz atrás dele. A garçonete
pergunta o que querem.
O homem pede:
- Um hambúrguer, batatas fritas e uma
coca.
E vira-se para a avestruz:
- E você, o que vai querer?
- Eu quero o mesmo - responde a avestruz.
Um tempo depois a garçonete traz a conta
no valor de R$ 32,50. O homem coloca a
mão no bolso e tira o valor exato para pagar
a conta.
No dia seguinte o homem e a avestruz
retornam e o homem diz:
- Um hambúrguer, batatas fritas e uma
coca.
E vira-se para a avestruz lhe perguntando
o que queria:
- Eu quero o mesmo - responde a avestruz.
De novo o homem coloca a mão no bolso
e tira o valor exato para pagar a conta.
Isto se torna uma rotina até que um dia a
garçonete pergunta:
- Vão querer o mesmo?
- Não, hoje é sexta e eu quero um filé à
francesa com salada - diz o homem.
- E eu quero o mesmo. - diz a avestruz.
Após trazer o pedido, a garçonete trás a
conta e diz:
- Hoje são R$ 87,60.
O homem coloca a mão no bolso e tira o
valor exato para pagar a conta colocando em
cima da mesa. A garçonete não controla a
sua curiosidade e pergunta:
- Desculpe, senhor, mas como o senhor
faz para ter sempre o valor exato a ser pago?
E o homem responde:
- Há alguns anos eu achei uma lâmpada
velha e quando a esfregava, para limpar
apareceu um gênio e me ofereceu 2 desejos.
- Meu 1º desejo foi que eu tivesse sempre
no bolso o dinheiro que precisasse para pagar
o que eu quisesse.
- Que ideia brilhante! - falou a garçonete.
- A maioria das pessoas deseja ter um
grande valor em mãos ou algo assim. Mas o
senhor vai ser tão rico quanto quiser,
enquanto viver!
- É verdade, tanto faz se eu for pagar um
litro de leite ou um Mercedes, tenho sempre
o valor necessário no bolso - respondeu o
homem.
E a garçonete perguntou:
- Agora, o senhor pode me explicar a
avestruz?
O homem faz uma pausa, suspira e
responde:
- Meu 2º desejo foi ter uma companheira
com bunda grande, pernas longas, esbelta e
que concordasse comigo em tudo...

CURIOSIDADES
PRIMEIRO SELO - Em 1843, por
determinação de Pedro II, começou a circular no
Brasil o selo "olho-de-boi", que não trazia a efígie
do imperador para que ninguém ousasse carimbar
sua augusta face. Também foi excluído o nome do
país, porque a palavra Brasil era sagrada e só
podia figurar em objetos veneráveis.
BRAILE - O alfabeto dos cegos foi criado
por um francês, Louis Braille, a partir de um código
da Marinha francesa, que possibilitava a leitura
de mensagens durante a noite, em lugares onde
qualquer luz denunciaria a posição dos navios de
guerra. Tem 63 caracteres de seis pontos cada
um, que podem ser reconhecidos pelo toque dos
dedos.
OZÔNIO - O maior buraco na camada de
ozônio conhecido até hoje paira sobre a região
antártica. O furo, que marca um triste recorde
para a humanidade, tem cerca de 28 milhões de
km², mais de três vezes o tamanho da área total
do Brasil. Cientistas acreditam que apesar das
leis de proteção à camada restringirem o uso de
gases nocivos, apenas agora as concentrações de
gases existentes na estratosfera estão chegando
ao pico, o que indica que possivelmente levaremos
décadas para resolver o problema.

HORÓSCOPO

Touro - 21/4 a 20/5 - A sobrecarga de
tarefas abala seu sossego e será
preciso usar de toda paciência para
dar conta de assuntos profissionais e
domésticos.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Será difícil pôr
em sintonia suas ações e seus
pensamentos. Não será fácil
expressar seus sentimentos. Reflita
antes de opinar.
Câncer - 21/6 a 22/7 -É preciso
equilibrar suas tarefas práticas com as
emocionais. Fortes contradições
surgem em seu íntimo, portanto
esforce-se para não se desconcentrar
em situações formais.
Leão - 23/7 a 22/8 - Domine sua
agressividade, ela pode causar
conflitos em seus relacionamentos.
Evite os excessos, principalmente ao
sofrer pressões externas. Seja
sempre diplomático!
Virgem - 23/8 a 22/9 - Forte oscilação
emocional. Você terá períodos de
introspecção, mas não serão
negativos. Aproveite para refletir e se
livrar de assuntos do passado. Libertese do que não lhe serve mais.

SETE ERROS

Libra - 23/9 a 22/10 - Expressar suas
opiniões não será tarefa fácil. Guardeas para si e não se envolva em
discussões. Use a cabeça e não
revele pontos de vista que possam
chocar as pessoas.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Seu setor
profissional e o familiar estão
tensionados, o que indica um
momento no qual a grande quantidade
de tarefas causa desgaste físico e
emocional.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Período
propício para as transações
comerciais. Tenha entretanto o cuidado
de analisar bem em que está entrando
e com quem está negociando.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 -Seu
equilíbrio emocional está afetado,
fazendo com que seja difícil executar
tarefas práticas. O momento pede
economia e organização, além de
identificação de prioridades.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Período sujeito
a conflitos nas suas relações
pessoais. Você oscilará entre o
individualismo extremo e a total
dependência. Será essencial que
você procure manter-se equilibrado.
Peixes - 20/2 a 20/3 - O momento é
complicado
para
seus
relacionamentos de trabalho, já que a
área está oposta ao seu setor de crise.
Você está propenso a reagir de modo
exagerado, prejudicando parcerias e
seus argumentos.
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Ana Maria Braga diz : “Sexo na
maturidade é muito melhor”
No programa TV Fama que foi ao ar nesta sextafeira 25/05 , a apresentadora Ana Maria Braga
revela que acha o “sexo na maturidade muito
melhor”. “Eu vivo a minha vida com os mesmos
pensamentos que eu tinha com 20, 25 anos de
idade. Eu tenho tesão, tenho vontade de comer, de
fazer ginástica, de trabalhar”, diz a apresentadora.

Nova jurada do “The X Factor”,
Britney Spears se irrita e
abandona gravações
Nova contratada do “The X
Factor”, Britney Spears já
começou a gravar como jurada
do reality show norteamericano, ao lado de Simon
Cowell, LA Reid e Demi
Lovato, que também estreia na
função.
Britney já causou nas
gravações. De acordo com o
site britânico “The Sun”, a estrela pop não
suportou ouvir uma de suas músicas sendo mal
interpretada por um calouro e abandonou a
bancada.
A loira se levantou e deixou o candidato cantando
o hit “Hold it against me”. Ela foi embora, deixando
os próximos quatro concorrentes sendo avaliados
por apenas três jurados nas eliminatórias do Texas.
Pouco depois, em seu Twitter, Britney Spears
se defendeu, afirmando que sua saída do palco não
teve nada a ver com a terrível apresentação. “Estava
só dando um pequeno intervalo, pessoal. Estou
em minha melhor fase!”, escreveu ela.
Como contratada do “The X Factor”, a cantora
deverá receber algo em torno de US$ 15 milhões
por uma temporada.

Monique Evans dispara
depoimento afirmando que
participar de “A Fazenda” não é
positivo para carreira do artista.
Após ficar em segundo
lugar na quarta edição do
reality “A Fazenda”, da
Record, Monique Evans
disse que participar do
reality show não trouxe
nenhum benefício para sua
vida profissional.
Monique, que também
esteve em “A Fazenda 3,
conta não ter conseguido sequer um trabalho em
decorrência da exposição que teve no reality show.
“Não é bom para a carreira de ninguém”, afirma
ela. “Analisando todo mundo que entrou, você vê
que não tem ninguém na mídia agora”, continua.
“Eu tinha um contrato de 8 meses na Rede TV”
[antes de participar de 'A Fazenda 3'] e tive que
rescindir. Eles ficaram chateados, tanto que eu só
estou voltando para a TV agora”, completa.
Monique também diz ter sido prejudicada na
final de “A Fazenda 4. “Eu estava ganhando em
todas as pesquisas. Se a Joana ganhou, algo deve
ter acontecido”, diz ela, sugerindo que a família da
personal trainer tenha contratado pessoas para
votarem na internet. “Para mim, eu ganhei. Acho
que ela [Joana] deveria estar na imprensa geral se
ela ganhou”, afirma.
Monique Evans está de volta às telinhas, ela
terá quadro sobre sexo no programa “Sexo a Três”
da RedeTV!.
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XV”.
Mikaelle foi convidada
pelo próprio produtor
Pedro Damián para
participar dos últimos 25
capítulos da trama teen, que
já está no ar pela Televisa.
“Recebi uma ligação do
escritório do Pedro Damián
me chamando para uma reunião. Quando fui logo
me contaram do personagem, e já me deram os
capítulos para começar a ler. Me sinto privilegiada
de receber um convite de um produtor de tanto
prestígio aqui no México, agradeci ele mil vezes
pela oportunidade”, comentou Mikaelle.
Depois do fim das gravações de “Mix XV”, a
atriz pretende voltar ao Brasil para novos projetos
na televisão.

Thiago Fragoso volta ao trabalho
em próxima novela das 18h
Segundo informações
publicadas na coluna de
Patrícia Kogut no jornal O
Globo, Thiago Fragoso estará
na próxima novela das 18h da
Globo, Lado a Lado e já está
frequentando o workshop da
trama. O ator interpretará um
rapaz rico e culto.

Revista “Sexy” com a ex-BBB
Monique Amin chega às bancas
Capa de junho da revista
“Sexy”, a edição com a exBBB Monique Amin já chegou
às bancas de todo o Brasil.
Ela posou para a publicação
em um ensaio que teve como
tema a selva, fazendo referência
ao quarto dela durante o
confinamento no “Big Brother
Brasil 12?.
Monique se preparou para
fotografar. Recentemente, ela eliminou sete quilos
em uma lipoaspiração, fez mamoplastia e
bioplastias no nariz e bumbum.

Nasce a filha da atriz Grazi
Massafera, no Rio
Nasceu na noite de quarta-feira (23), no Rio, a
filha da atriz Grazi Massafera.Primeiro fruto do
relacionamento da loira com o ator Cauã Reymond,
Sofia veio ao mundo às 23h37 de cesárea, segundo
informou a maternidade Perinatal.O bebê pesa
4,135 quilos e 50 centímentos. Mãe e filha passam
bem. Grazi Massafera (29) e Cauã Reymond (32)
estão juntos há cinco anos.

Carrossel – Larissa Manoela a
Maria Joaquina de apenas
11 anos já tem namorado,
A atriz mirim Larissa
Manoela que vive Maria
Joaquina da
novela
Carrossel d0 SBT já tem
namorado, a curiosidade é
que a pequena tem apenas
11
anos.
Segundo
informações em redes
sociais seu namorado tem
17, seis anos mais velho.

Atriz brasileira é escalada para
novela mexicana

Xuxa será ouvida em CPI sobre
exploração infantil.

A atriz e modelo brasileira Mikaelle Gulusian,
que está morando no México há cerca de dois anos
foi escalada para o elenco da novela mexicana “Mix

Devido as declarações que a apresentadora Xuxa
deu no quadro ‘o que vi da vida’, no ‘Fantástico’,
de que foi abusada sexualmente até os treze anos

de idade, por diferentes homens, seu padrinho,
um professor e um homem que iria se casar com
sua avó, fizeram com que ela fosse convidada para
participar da CPI, que investiga a exploração sexual
de jovens e adolescentes.
No depoimento, onde ela afirmou também não
dizer nada a ninguém por medo, foi despertado o
interesse de deputados que acham que seu
testemunho pode ser bastante importante para
uma contribuição na comissão.
Apesar de ela revelar que não quer mais falar
sobre o assunto, a Comissão Parlamentar de
Inquérito vai tentar fazer com que o pedido seja
aceito por Xuxa.

Filha de Silvio Santos diz que ele
pode fazer o que quiser na TV
Segundo informações da coluna de Mônica
Bergamo no jornal Folha de S. Paulo, Patrícia
Abravanel disse que seu pai, Silvio Santos, está
acima do bem e do mal e que pode fazer o que
quiser na TV.
Em um recente programa o apresentador perdeu
as calças, que caíram durante as gravações, falou
um palavrão no ar.

Panicat Carol Belli nega
namoro com Luan Santana:
“Nunca mais nos vimos”
A panicat Carol Belli negou que
esteja namorando o cantor Luan
Santana. Ela usou o Twitter para
fazer o desabafo e desmentir os
rumores relacionados à sua vida
amorosa.
“Parem de acreditar em tanta
fofoca que sai por aí. Já cansei
um pouco de certas pautas e
certos assuntos que não se
encerram nunca. Mas só para deixar claro mais
uma vez: eu não estou namorando”, escreveu em
seu perfil, onde já possui mais de 50 mil
seguidores.
Através de sua assessoria, Carol afirmou que
não teve nada com Luan Santana: “Não estamos
namorando. Fomos num mesmo show e ficamos
no mesmo camarote, mas nunca mais nos vimos”.

Polêmica: Gaby Amarantos sofre
bullying no domingão do Faustão.
Mauricio Stycer comenta sobre duas gafes que
foram ao ar na
programação
de
domingo da Globo. No
início da noite, o
apresentador Fausto
Silva e a jurada da
“Dança dos Famosos”
Maria Pia insinuaram
que a cantora Gaby
Amarantos
é
“gorducha”. Mais tarde, no “Fantástico”, o
jogador Herrera se recusou a pedir uma música em
comemoração a seus três gols na mesma partida.

Datena encerra programa na
Rádio Bandeirantes para se
dedicar somente a TV.
José Luiz Datena, após ameaças, não apresenta
mais seu programa matinal na rádio Bandeirantes.
Jornalista e apresentador, Datena vai sair
sutilmente alegando “excesso de trabalho”. No
comando do “Quem Fica em Pé?” – que ocupa
hoje grande parte de seu tempo –, ele quer diminuir
o ritmo para o tratamento de um problema
incômodo em seu ombro e focar no game.
Datena, em entrevista nas últimas semanas, alegou
que quer largar também o comando do “Brasil
Urgente”, dizendo que hoje, seu filho Joel –
apresentador do mesmo programa, mas em sua versão
local em Goiânia – seria o sucessor ideal. Será?
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Fotos Sensuais de
Paula Fernandes
viram febre mundial
Paula Fernandes lança seu
novo CD, “Meus Encantos”,
no próximo dia 29. Paula fez
algumas fotos para divulgação
que ficaram um tanto sensuais,
e que podem ser conferidas em
primeira mão aqui no blog.

Fã que sofreu bullying por ser fã
de Luan Santana encontra o ídolo
Larissa sofre há
pelos menos dois
anos. Agora, que um
vídeo seu caiu na
internet e se tornou
um dos mais
acessados da rede, a
situação piorou. Por
onde passa, ouve
xingamentos e gargalhadas. Isso tudo por ser fã do
Luan Santana. Ela evita sair de casa para não ser
mais humilhada. Por que tanta intolerância?
Larissa foi alvo de chacota no caminho para a
escola durante quatro meses. O motivo: a paixão
pelo cantor sertanejo Luan Santana. Até que um
dia, cansada das provocações, ela perdeu o
controle.

Raul Gil exige retrataçao de
Marcos Mion em rede nacional
para não o levar á justiça.
O apresentador Raul Gil, do
SBT, decidirá se levará adiante
o processo contra do
apresentador Marcos Mion da
Rede Record, que durante o
programa, chamou-o de
“velho tarado” e “safado”.
Raul Gil espera que Mion se
retrate, ao vivo, em seu
programa e peça desculpas. Se
isso não acontecer o
apresentador do SBT, vai entrar com um processo
na justiça contra Mion e a Rede
Record, que exibe o programa.
Além de ter xingado Raul, no
palco do “Legendários”, Marcos
Mion incitou que os internautas
transformassem a frase
“Raulzão veio tarado” em um
dos assuntos mais comentados
do Twitter. A Rede Record não
quis comentar sobre o assunto.

Bruno Gagliasso não fez
“Gabriela” por causa da barba
Bruno Gagliasso, que havia
sido confirmado às pressas no
elenco de “Gabriela”, saiu por
conta da barba. O ator está
gravando um filme de Tomás
Portella e não poderá ficar
com o rostolisinho, uma das
exigências da equipe da novela
das onze. Na trama, a imagem
de Osmundo, que forma um
triangulo amoroso ardente
com Maitê Proença e José Wilker, aparecerá
sobrepostas no ar, se confundindo com a imagem
do santo São Sebastião, em que a personagem de
Maitê é devota.
Com a saída de Gagliasso, a emissora optou
por Erik Marmo, afastado da telinha desde o fim
de “Morde & Assopra” (2011). Inicialmente, o
papel seria de Bruno Udovic. Mas o ator não
agradou. Erik já começa a se preparar para o
personagem. “Gabriela” estreia no dia 19 de junho.
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