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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Instrumental é inaugurada em Manhuaçu
PÁGINAS 6 e 7

Eleitos foram diplomados em Lajinha

O

s prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes de vereadores dos municípios
de Lajinha, Chalé e São José do Mantimento, foram diplomados quinta-feira 6 de
dezembro de 2012 às 19 horas, no salão do Espaço Credicaf. PÁGINA 4

Vice-prefeito eleito Serginho e prefeito eleito Lucinho Lajinha, Juiz Eleitoral Rafael Murad,
Prefeito eleito Elmir e seu vice Juninho de Chalé e o prefeito eleito Cleber Sabino e seu vice
Valtinho de São José de Mantimento
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EDITORIAL

Correios uma empresa em baixa

As empresas de Correios e Telégrafos já gozou do privilégio de ser
uma das melhores do país, já foi sinônimo de eficiência e confiabilidade,
mas de alguns anos para cá, entrou para o rol das empresas ineficientes, preços altos, serviços ruins, corrupção e incompetência, atingindo
milhões de pessoas, colecionadores em todo o Brasil entristecem-se e
perdem o prazer de trocar títulos com um colega colecionador.
Os Correios publicaram no Diário Oficial da União o balanço da
empresa referente ao ano de 2010. Conforme o relatório de administração houve um aumento no tráfego postal de 6,8% em relação a 2009,
contabilizando 8,9 bilhões de objetos distribuídos. Com o aumento
dessa demanda, os Correios conseguiram elevar a receita de vendas em
10,5%, alcançando o valor de R$ 12,687 bilhões. A margem do lucro
líquido no ano passado foi de 7% (R$ 827 milhões), ante 1% em 2009
(R$ 118 milhões).
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) registrou lucro
líquido de R$ 883 milhões em 2011, o mais alto de sua história, com
aumento de 7,8% sobre o ano anterior. A estatal esteve muito perto de
atingir o patamar de R$ 1 bilhão, mas a complementação de dividendos
pagos ao Tesouro Nacional por exercícios anteriores e a greve recorde
de 28 dias afetaram o resultado financeiro e tiraram cerca de R$ 230
milhões do lucro.
Ao comprar um produto numa loja online, comprar em sites de leilões
ou mesmo trocar títulos com um colega colecionador, em tudo isso temos
que lidar com quem efetua as entregas: os Correios. Antes de xingar a
loja (que é tão vítima quanto você),o que será que acontece com os Correios? De alguns anos para cá foram vários problemas de corrupção os
pontos nevrálgicos desta estatal da qual nós sempre lembramos quando
nossas encomendas chegam, ou quando não chegam em nossas casas.
É comum na agência de Manhuçu você receber um comunicado que
existe uma encomenda na agência, ao procurar o funcionário ele diz
que o responsável é outro e você volta e não encontra o tal responsável,
volta novamente e eles dizem que a encomenda voltou para o remetente.
Pode uma coisa dessa? Isso é incompetência gerencial e infelizmente
os Correios no Brasil estão de mal a pior.
Primeiro um pouco de história. A Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT), comumente denominada Correios, foi criada pelo
Decreto-lei nº 509/69 para suceder o antigo Departamento de Correios
e Telégrafos (DCT) na execução do monopólio dos serviços postais
em nosso país. Este monopólio é comum em outros países do mundo,
com a justificativa de garantir a execução dos serviços postais mesmo
em lugares onde não exista viabilidade financeira para a operação. Só
que um monopólio sempre traz consigo uma enorme desvantagem: ausência de concorrentes. Se a empresa monopolista executa seu serviço
de forma competente, isso não importa; mas quando a qualidade cai, o
consumidor não tem para onde escapar.
Por muito tempo, os Correios foram capazes de executar seus serviços
de forma acima da média. O site Contas Abertas informa que, após a
mudança do DCT para ECT, a missão dos Correios era trabalhar o máximo possível para entregar as correspondências no dia seguinte após a
postagem e, ao mesmo tempo, manter uma estrutura enxuta e eficiente.
A administração da empresa era tão bem afamada que o presidente da
ECT de 1974 e 1984 foi nomeado, em 1985, para o cargo de diretor-geral da União Postal Universal (agência da ONU especializada em
serviços postais). Infelizmente, todas essas glórias ficaram no passado.
Houve um aumento da demanda dos serviços postais por conta do
crescimento populacional e do maior número de encomendas que
surgiu por conta das compras online. Contudo, por causa da falta
de investimento, a estrutura da empresa não acompanhou as novas
exigências do mercado. A isto soma-se o aparelhamento político da
empresa, a corrupção endêmica e chegamos ao quadro atual de atrasos
e extravios.
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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

“O Contraste na Administração
Pública de Manhuaçu”

Já faz um bom tempo a existência
do “PROJETO CARTÃO POSTAL
2020”. Projeto que vem dando certo,
porque cada cidadão é favorável a termos uma cidade mais bela, mais bonita,
com mais liberdade de expressão. Uma
cidade que, deixasse ser vista com bons
olhos aos que passam por aqui. Bem
este é o grande interesse do projeto.
Parabéns àqueles que trabalham nesta
intenção.
Fica aqui a crítica incomensurável,
incontestável ao Prefeito e a companhia ENERGISA, pela sacanagem de
uma iluminação pública folclórica que
conturba com lâmpadas colocadas nos
postes, uma mistura de noites brancas e
amarelas, ou seja, lâmpadas que fazem
com que sejamos um povo medíocre e
sem cultura, pois sabemos que em todas

as cidades a iluminação é feita totalmente por lâmpadas mercúrio somente.
Está difícil votar no projeto dia… cartão 2020..! Ou no projeto noite.
Nelson Ferreira da Silva
Manhuaçu-MG

Esta novela “Código florestal” tem
muitos capítulos pela frente, principalmente em nossa região. Se analisarmos
bem a maioria das nossas propriedades
rurais de pequeno porte serão prejudicadas. Analisem!
- 20%: reserva legal - topos de morro: APP - Cinquenta metros em torno de
nascentes: APP - 30 metros de cursos
d’água: APP - Encosta com inclinação
acima de 45 graus: APP - várzeas e
áreas alagadiças: APP - Mata atlântica:
bioma em extinção, protegida por lei.
O que será que vai acontecer com
as pequenas propriedades em torno

das montanhas do Caparaó? Quando
não ocorre um fator ocorre outro, o
governo vai indenizar os proprietários
destas áreas, ou teremos uma legislação
específica para as regiões com estas
peculiaridades? Porque se for valer a
lei prestes a vigorar, muitos vão perder
a maioria de suas propriedades rurais.
E aí fica um questionamento quanto
ao princípio da sustentabilidade; que
é o desenvolvimento explorando o
meio ambiente pensando nas futuras
gerações, mas e as presentes gerações
que dependem destas pequenas propriedades para sobreviver? Este código
florestal deverá ser revisto e adequado
com diferentes restrições para cada
região. Difícil será agradar à todos e
garantir o desenvolvimento sustentável. Difícil sim, impossível não.
Márcio José Bahia
Manhuaçu-MG
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Homem forte da CBF paga até
R$ 8 mil para vigiar namorada
Parece piada, mas essa foi a justificativa
do vice-presidente da CBF e mentor de
José Maria Marin, Marco Polo Del Nero
deu a Polícia Federal para contratar detetives investigados pela Operação Durkheim.
Segundo informação, o próprio Del Nero
também é investigado pela operação que
apura a atuação de um grupo especializado
na quebra ilegal de sigilo telefônico, bancário e fiscal. Gente bacana hein? Del Nero relatou que fez
contato com o grupo investigado ‘apenas para conhecer melhor sua namorada’ e que foi motivado por ter intenção de
continuar o namoro e ‘até se casar’. Para ter mais confiança
e seguir firme no relacionamento ele contratou dois arapongas em períodos distintos e pagou R$ 5.000 e R$ 3.000 pelos serviços de espionagem. Além de ser muita grana para
curar uma mera sensação de insegurança, o fato de contratar
meios ilegais de espionagem para investigar a própria namorada diz muito sobre Del Nero. Mais do que deveria até...
Se para se sentir mais seguro com o seu namoro ele faz isso,
o que faria para manter o seu atual poder? O cartola vem
ganhando cada vez mais importância na política da CBF.
Além de arquitetar a demissão de Mano Menezes da seleção
e a saída do seu possível rival na sucessão de Marin, Andrés
Sanchez, Del Nero também é o homem por trás do quase
costurado acordo entre Fox Sports e Globo pela divisão de
direitos de transmissão de TV. Com o acordo, os canais Globosat voltariam a transmitir a Libertadores e a Fox Sports
teria o Brasileirão em sua grade. Você pode saber mais detalhes no TV Esporte Blog. Enfim, apesar de investigado, Del
Nero está em alta. Recebeu até homenagem na modorrenta
festa da CBF para premiar os melhores do Brasileirão. Ganhou até abraço do ex-governador biônico e atual mandatário da CBF, José Maria Marin. Nesse universo marcado pelo
dinheiro e pelo poder ele deve pensar duas vezes antes de
tentar grampear ilegalmente alguém.

15 cidades da região contam
com “Farmácia de Minas”
Com as novas unidades, o Estado passa a contar com 555
Farmácias de Minas, sendo 200 inauguradas neste ano. A
Rede é responsável pela distribuição gratuita de 163 medicamentos do SUS para os 853 municípios mineiros. Na região, 15 municípios serão beneficiados: Alto Caparaó, Alto
Rio Doce, Aracitaba, Argirita, Canaã, Caparaó, Guarará,
Itamarati de Minas, Manhumirim, Maripá de Minas, Miraí,
Oliveira Fortes, Pedra do Anta, Santa Rita de Jacutinga e
São Sebastião da Vargem Alegre.

ACLA-MG é de utilidade pública
Fundada em 03 de outubro de 2009, a ACLA tem se destacado com seus projetos enriquecedores para a cultura regional, estadual, nacional e internacional, graças aos talentos
revelados com o trabalho árduo desenvolvido pela diretoria.
Presidente da ACLA-MG, Fabrício Santos destaca o reconhecimento das inúmeras atividades desenvolvidas durante
esse tempo, bem como a projeção da entidade elevando o
nome de Manhuaçu, nos mais longínquos lugares através
das artes. Para Fabrício Santos, ao ser instituída como entidade de Utilidade Pública, as coisas mudam sistematicamente. Esse passo dado representa que a Academia está
mais próxima do Poder Público e, isso possibilitará que os
diversos projetos que estão elaborados, possam ser trabalhados com mais facilidade. Ele conta que desde o início, a
visão de todos os membros da ACLA era valorizar a cultura
e somar força para que fossem crescentes as ações em prol
da arte e da cultura.

Condenações dos
mensaleiros são ‘didáticas’’
A ministra Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Eliana
Calmon, enalteceu a importância da punição no julgamen-

to do mensalão, por sua função didática, dando exemplo a
possíveis contraventores. Ela apontou que crimes como os
do mensalão causam as grandes mazelas vividas no Brasil
como atraso no desenvolvimento, descrédito nas instituições democráticas e “perda do padrão moral”. “A corrupção
leva a um desgaste do poder público perante a população.
Ela começa a se desinteressar e dizer que nada vale a pena.
Se a classe governante não faz, não sou eu, cidadão, que vou
dar moralidade ao Estado”, conclui.

Destaque!
Dois alunos mineiros ganham o “Prêmio Jovem Cientista
2012”; Priscila Araiane Loschi, 22 anos da UEMG e Rodrigo Gonçalves Dias, 35 da USP!

São obrigados a comunicar
O Senado acabou de provar a obrigatoriedade das empresas de áreas e terrestres de comunicar as pessoas dentro dos
voos e ônibus de longa distância, sobre a possível trombose,
provocadas por passageiro ficar o tempo todo assentado.

Até quando?
O Brasil está em penúltimo lugar no ranking global de educação. Turquia, Argentina, Colômbia, Tailândia e México
completam a lista dos piores.

Estão sem saída!
Pois é, sem saída para sua economia, Portugal aprovou aumento de impostos. A população está revoltada. O aumento
nos impostos de renda por lá vão de 14& para até 48%. Já o
seguro desemprego cairá 5%!

Cassou o mandato
O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais cassou o
mandato do prefeito de Mariana Roberto Rodrigues (PTB)
e tanto ele como o seu vice Roberto Altacir foram cassados
por 8 anos.

Se não fosse famoso, não seria notícia!

Vicente de Paula Rodrigues
No encontro de prefeitos em Manhumirim, o enfermeiro responsável técnico da
clínica de hemodiálise Renalclin de Manhuaçu fez uma boa explanação do real
serviço de transporte de pacientes que
fazem hemodiálise na Renalclin. Durante sua palestra demonstrou um bom conhecimento de causa, responsabilidade e
amor no que faz . Apresentou um quadro
de relatos dos pacientes que retrata bem a
vida dos motoristas e também destaca a qualidade dos bons
motoristas, mas ressaltou a necessidade de maior atenção,
pois há alguns motoristas ruins tanto no relacionamento
com os pacientes como na condução do veículo, ao mesmo tempo lamenta a falta de transporte público às vezes o
motorista ou o secretário atrasa e acaba afetando a vida dos
pacientes.

A dura tarefa dos novos prefeitos
Desde que fora implantada a Lei de Improbidade administrativa e outras medidas introduzidas nas administrações
federais e estaduais ficou mais difícil administrar, a época
de prefeitos sem informações e sem conhecimentos acabou,
imagina que você tem uma empresa com 3 mil funcionários
e empresa necessita de alguns profissionais competentes
para fazer valer a produção que da qual mantém condições
de pagar todos os funcionários e aí o administrador, o presidente da empresa precisa contratar pessoas experientes que
entenda da área em que vá exercer suas atividades, e aí meu
amigo vamos aguardar, que os novos prefeitos sejam realmente verdadeiros empreendedores.

ESCALA ESPECIAL DE
FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO
DE MANHUAÇU
Veja como vai funcionar o comércio de Manhuaçu no mês
de dezembro
Do dia 10 ao 14 – funcionamento de 09 às 20h.
Dia 15 (sábado) – funcionamento de 09 às 16h.
Do dia 17 ao 21 – funcionamento de 09 às 22h
Dia 22 (sábado) – funcionamento 09 às 18h

O filho do ex-ministro Ciro Gomes, Ciro Saboya Ferreira
Gomes, 27 anos, filho mais velho do ex-Ministro Ciro Gomes foi preso em Fortaleza
após se envolver num acidente de trânsito. De acordo com a polícia, dentro do
carro de Cirinho como é conhecido, foi descoberta uma
pequena porção de fumo
que poderia ser maconha. A Dizem que em Manhuaçu no ano de 1974 existia um time de futebol que era uma máquina
substância foi encaminhada de fazer gols - Homenagem Coqueiro Esporte Clube.
a pericia!

Futebol de 1974, “ESSE TIME ERA
MÁQUINA DE FAZER GOLS”

Questão de saúde!
Você já perguntou o seu zelador ou síndico do seu prédio
se eles mandam lavar a caixa
d água pelo menos uma vez
por ano?

Por quê?
Manchete da imprensa desportista do Brasil: “Mano é
passado”. Por ai se vê que
não valemos nada, por mais
que você faça, quando cai
ainda te pisam. Enquanto
isso, o presidente que o demitiu José Maria Marin, faz
tudo para ser recebido pela
presidente Dilma. O que ele
- o presidente da CBF - fez
de tão grave para não ser recebido?

Escalação do Time: Da esquerda para Direita em Pé: Macarrão, Zé do Hotel, Júlio Canoa, Renato,
Dalbino, Lázaro, e como técnico, Zé Violanda. Da esquerda para Direita agachados: Luiz do Zé
Nico, Neguinho, Pato (Falecido), Nelson (Falecido), e Zé Maria. ESSE TIME ERA MÀQUINA DE
FAZER GOLS.
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Eleitos foram diplomados em Lajinha

O

s prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes de vereadores dos
municípios de Lajinha,
Chalé e São José do
Mantimento, foram diplomados quinta-feira
6 de dezembro de 2012
às 19 horas, no salão do
Espaço Credicaf.
O chefe do Cartório
Eleitoral Sr. Paulo Júnior deu início aos trabalhos convidando para
compor a mesa o Juiz
Eleitoral da Comarca
de Lajinha, Dr. Rafael
Murad Brumana, o Promotor eleitoral Ricardo
Penedo de Araújo Borges e o comandante da
Polícia Militar de Lajinha, Tenente Gustavo
Gomes de Melo.

CHALÉ
PREFEITO - ELMIR BATISTA DE MELO
VICE - WILLI ARNALDO KAIZER JUNIOR
VEREADORES ELEITOS
CARLOS RODRIGUES DA SILVA
ALAOR ANTÔNIO ANACLETO
SEBASTIÃO RODRIGUES
MARIA ALVES DOS SANTOS SMITH
GILBERT FERREIRA DE MELO
ORLANDINA SATHER SPINOLA SHIMITD
WALTAIR VIEIRA DE ALMEIDA
GENÉSIO SOUZA SOARES
RAMON BASÍLIO AMBRÓSIO

Prefeito, vice e vereadores de Lajinha

Prefeito, vice, vereadores e suplentes de São José do Mantimento

VEREADORES SUPLENTES
RAMON BASÍLIO AMBRÓSIO
RUBENS ANTONIO ANACLETO
DOMICIO FERNANDES SILVEIRA
NILZA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA
MANOEL DIAS DE OLIVEIRA
MARCIO LUIZ REIS DA COSTA

LAJINHA
PREFEITO – LUCIO SEBASTIÃO DOS SANTOS
VICE – ANTONIO SERGIO DA SILVA
VEREADORES ELEITOS DIPLOMADOS
RENATO RODRIGUES DE SOUZA
HUMBERTO CABRAL DA SILVA
CELSINO DE SOUZA LEITE
FLAVIO ELIAS DA SILVA
SAULO SANCHES DE SOUZA JUNIOR
GUSTAVO MAGALHÃES BAPTISTA
RONALDO VITORINO DA COSTA
NEURA DA SILVA PEREIRA
ANTONIO JOSÉ DA FONSECA

Prefeito, vice, vereadores e suplentes de Chalé

VEREADORES SULPENTES
ALMEDINO FLORINDO DE FREITAS
JOSÉ CAMILO MIGUEL
ARLINDO VITA DE MORAES
PAULO CESAR DE OLIVEIRA
GILMAR MARTINS DOS REIS
MARTA AFONSO FERREIRA

SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO

A cerimônia foi prestigiada por amigos e familiares dos eleitos.

DISCURSO DO JUIZ ELEITORAL
DR. RAFAEL DA COMARCA DE LAJINHA

A

ntes da diplomação
o juiz Eleitoral fez
um breve discurso.
“Uma boa noite a todos!
Hoje é um dia muito feliz
para nós da Justiça Eleitoral especialmente neste
momento que é a diplomação. A diplomação dos
candidatos eleitos encerra um processo eleitoral
conformando o reconhecimento de direito à posse dos respectivos cargos
dos fins escolhidos pelos
votos da população. Nesta solenidade encerra-se
também a atividade principalmente voltada a proclamação dos resultados
do pleito da Justiça Elei-

toral. O exercício dos novatos será importante na
próxima gestão de 2013,
sendo importante também
recordar aos senhores e
senhoras que vivemos em
um estado democrático de
direito e em um regime republicano onde muito utilizado por um tempo pelos
senhores eleitos que hoje
são diplomados. Desejo a
todos os eleitos que cumpram o cargo com fidelidade, competência e dignidade o poder que lhes
fora concedido e que depois de exercer os cargos
sejam felizes no exercício,
nos trabalhos e exercendo
os benefícios da realidade

social da população. Aqui
encerro para que se faça
de pronto o objetivo único
desta solenidade, com o
cumprimento legal de suas
funções constitucionais, a
Justiça Eleitoral reconhecerá a eleição e diplomará
os candidatos que legitimados pelo voto popular
assumirão a coordenação
político-administrativa e
a representação parlamentar dos nossos municípios,
desejo a todos grande
sucesso porque o sucesso
dos senhores será o sucesso dos municípios de
Lajinha, Chalé e São José
do Mantimento”, concluiu
o Juiz.

Juiz Dr. Rafael
Murad Brumana

PREFEITO – CLEBER DA MATA SABINO
VICE – VALTENCIR GUERRA
VEREADORES ELEITOS
JOSÉ DE CASTRO SILVA
ELIAS ANTONIO DA SILVA
HILDEBRAND KAIZER
WELINGTON PEREIRA DA SILVA
LIVERCINO DA SILVA CEZÁRIO
RONDINELLI VIEIRA DOS REIS
MARCELO SOARES GUERRA
ELVINO TEIXEIRA DE LACERDA
VALTAIR ANTONIO DE ASSIS
VEREADORES SUPLENTES
SIRLENE DE FATIMA DAMES
SEBASTIÃO RAMOS
VALDEIR FREITAS GUINODIES
REINALDO RANGEL DOS SANTOS
JOANA DARC DE LIMA NEVES
JOSÉ DUTRA DE CASTRO
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Encontro de Prefeitos eleitos realizado em Manhumirim
Por Devair Guimarães
de Oliveira

A Secretaria de Estado
da Saúde de Minas Gerais,
por meio da Gerência Regional de Saúde de Manhumirim, promoveu dia 3 de
dezembro, no Colégio Santa Terezinha em Manhumirim, o 1º encontro com
Prefeitos Eleitos do pleito
de 2012 aos 34 municípios
que estão sob a jurisdição
da regional. O objetivo da
reunião foi apresentar aos
administradores eleitos e/
ou reeleitos para o quadriênio 2013 – 2016 a Política
de Saúde do Estado da organização do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais por meio de diferentes
programas estruturadores
e associados, tais como:
Saúde em Casa, Atenção
à Saúde, Estruturação da
Rede Assistência Farmacêutica e Vigilância a Saúde, entre outros.
Foram convidadas a Representante do Governador
de Minas, Antônio Anastasia e do Secretário Estadual de Saúde, Antônio
Jorge de Souza Marques,
a Diretora Regional de
Saúde, Dra. Soraia Ferreira Caetano de Carvalho; a
promotora representante
do Ministério Público, Tereza Raquel Dávila Riana
Lana; a secretária do Colegiado Microrregional de
Conselhos, Elizabeth Marçal; e a Secretária Municipal de Viçosa, Rita Maria
Gomide, representando o
presidente do COSEMS
REGIONAL para compor
a mesa principal.
A abertura foi dada pela
diretora da GRS Manhumirim Dra. Soraia Ferreira
Caetano de Carvalho que
falou brevemente saudando os convidados e passando a palavra a vários palestrantes, voltando ao final
com uma palestra didática
e bem elaborada, a Dra
Soraia é uma das maiores
conhecedoras do Sistema
Único de Saúde e de gestão, conhece todos os problemas da saúde regional e
não se prende a textos, fala
diretamente aos gestores

Diretora Regional de
Saúde, Dra. Soraia Ferreira
Caetano de Carvalho

explicando detalhadamente
como fazer para não perder
recursos e ampliar os serviços disponibilizados pelo
governo. Apresenta a organização do sistema único de
saúde do estado de Minas
Gerais e o papel da gerencia
regional de saúde de Manhumirim na Gestão Municipal. Ela destaca a importância do Decreto 7.508, de
28 de junho de 2011 que regulamenta a lei orgânica do
SUS nos aspectos administrativos do sistema em foco;
no planejamento da saúde e
na assistência à saúde.

com o compromisso dele(a)
se capacitar bem”.
Veja a complexidade de
uma gestão de saúde, mesmo com todo o seu conhecimento médico o Dr. Luiz
Prata explica que ao reassumir o convite no final
de 2008 do prefeito Sérgio
Breder, encontrou diretrizes
do governo federal muito
além de sua competência,
mas com o apoio do COSEMS, ele fez um curso de
um ano em BH promovido
MS, trouxe um profissional
de fora para falar a equipe e
montou o organograma.

Com uma larga experiência em gestão de saúde
o Secretário Municipal de
Saúde de Manhuaçu Dr.
Luiz Prata, falou de sua
experiência como secretário na gestão de 3 prefeitos,
disse: “se fosse o eleito,
procuraria observar o que
a secretaria tem de melhor;
definiria um organograma
com cargos e funções para
a Secretaria. Ao definir o
ocupante do cargo, conversaríamos com o escolhido,
verificaríamos sua competência para a função, delegaríamos o poder a ele(a),

A diretora administrativa do Hospital Cezar
Leite, Ana Lígia de Assis
Garcia, falou do papel do
Hospital
Microrregional
e as parcerias municipais
e abordou a importância
do hospital para a região e
destacou quais as parcerias
feitas com o município visando à melhora do hospital, e foi destacado também
os números de gastos e de
benefícios declarados pelo
Hospital Cézar Leite visando a saúde da Região.

Helerson Toledo Lima
falou um pouco da história
centenária e destacou a importância das parcerias municipais, com experiência à
frente do hospital regional
há aproximadamente 20
anos.
A Casa de Caridade de
Carangola, uma instituição
centenária, mas que busca
sempre ficar à frente procurando oferecer o que há
de melhor no cuidado de
sua saúde e de sua família,
oferece a você os seguintes
serviços: Berçário, Centro
Cirúrgico, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, CTI,
Densitometria Óssea, Fisioterapia, Hemodiálise, Hemodinâmica, Mamografia
Digital, Raio X, Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada Helicoidal, Ultrassonografia
– Doppler Color, Urgência
e Emergência. Em breve:
Cintilografia e Uti Neonatal.

Vicente de Paula Rodrigues o enfermeiro responsável técnico da clínica de
hemodiálise Renalclin de
Manhuaçu falou do serviço
de transporte de pacientes
que fazem hemodiálise na
Renalclin. Apresentou um
quadro de relatos dos pacientes que retrata bem a
vida dos motoristas e também destaca a qualidade dos
bons motoristas, mas ressaltou a necessidade de maior
atenção, pois há alguns motoristas ruins tanto no relacionamento com os pacientes como na condução do
veículo, ao mesmo tempo
lamenta a falta de transporte
público que às vezes atrasa
e acaba afetando a vida dos
pacientes.

Rita Maria falou sobre o
Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, que tem
por finalidade ser o elo entre
os Secretários Municipais de
Saúde e as esferas estadual e
federal.
“Finalidades: lutar pela autonomia dos municípios, reunir os gestores dos serviços
municipais de saúde, funcionando como órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações: participar
das políticas de saúde em nível estadual: atuar de maneira
que a saúde das populações
dos municípios seja a melhor
possível.
Destacou que para garantir
a manutenção do pacto federativo na área da saúde passa
pelo fortalecimento de suas
instâncias de Pactuação Intergestores.
Então o Conselho de secretários Municipais de Saúde de
cada Estado tem que se estruturar, organizar e fortalecer”.
Concluiu Rita Maria

Carreta tumultua trânsito na BR-262

Por Devair G. Oliveira
Super carreta que transporta uma peça gigante, após tumultuar o trânsito na BR262 durante um bom período do dia 30
de novembro estacionou no posto Canadá
próximo a Abre Campo, deve continuar a
viagem. Não tivemos maiores informações,
mas tudo indica que ela seguirá viagem sen-

tido Vitória e a peça toma praticamente as
duas pistas, sendo impossível a ultrapassagem. Tentamos contato com a fabricante da
peça a Delp de BH, mas não conseguimos
falar com a pessoa indicada, faremos novo
contato e assim que tivermos mais informações voltaremos com mais detalhes. Veja as
imagens da carreta, na BR 262 e já no Posto
Canadá.
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Dr. Keller, Soninha e Noé Magalhães

mais
completa loja da região
do segmento de
instrumentos musicais
“Instrumental Som e
Imagem” foi inaugurada
na noite de terça-feira, 4
de dezembro, localizada
na avenida Salime Nacif,
Baixada próximo à rodoviária de Manhuaçu.
Várias personalidades
ligadas ao mundo musical, clientes, familiares,
amigos,
empresários,
gerentes dos Bancos
Brasil, Bradesco e Caixa
Econômica Federal prestigiaram o evento.
É aqui na cidade polo
de Manhuaçu que pessoas de mais de 35 cidades chegam todos os
dias fazendo crescer a
população flutuante de
milhares pessoas, que
visitam a cidade todos
os dias em busca dos
mais variados produtos e serviços, visando
essa clientela muitas
empresas abriram filiais
em Manhuaçu: Ricardo
Eletro foi a primeira, depois vieram as demais,
Magazine Luiza, Casas
Bahia, Ponto Frio, Zema
e as tradicionais lojas
da cidade dentre elas a
NG, Itamáquina, Lojas
Belém, Solar e outras.
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Pensando no grande
potencial da região os
empresários Tuca e Luciano, proprietários da
Loja Audiosystem, resolveram investir, empreender e inaugurar
uma loja diversificada
e pronta para atender
a todos os segmentos
musicais. “A loja é um
espaço onde músicos de
todos os gostos e tribos
terão livre acesso devido a diversidade em
instrumentos musicais
e produtos das melhores
marcas do mercado sendo seu diferencial o fato
de reunir em um único
espaço instrumentos de
corda, teclas, sopro, percussão, bateria e áudio,
entre outros, atendendo
as mais diversas preferências musicais, do
rock ao gospel, passando pela música sinfônica atendendo desde o
músico amador ao músico profissional além
de trabalhar com isolamento acústico, projeto de acústica, equipe
altamente qualificada,
projeto de sonorização
residencial,
solução
completa de som, imagem, áudio e assistência
técnica especializada”.
Salientou Luciano

acesse: www.jm1.com.br

Maria de Fátima mãe do proprietário da Instrumental Luciano,
Juliana e Denise gerente da loja

Henrique da SEMA, Paulo da Ipiranga distribuidora, Claudinei da Cidade Auto Center, Ramiro
da BiZZ, Lu Costa e representantes da Atual Sistemas

Alisson proprietário da Lastro e Gerentes do Banco do Brasil
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Você sabe o que é dor?
Fome? Sofrimento?
Campanha Guiné-Bissau/Africa janeiro 2013

Guiné-Bissau está na lista dos 10 países
mais pobres do mundo. Somos um grupo
que entendeu a razão da vida e queremos
usar nossa profissão e talentos para salvar
vidas na Africa. Para isso, precisamos do

seu apoio. Nós vamos se você for “junto”!
Nada poderá ser feito sem a sua cooperação!
Fomos chamados, iremos em nome do
amor a Deus, ao próximo e a medicina”!

Deputado Dr. Wilson
Batista ajuda Hospital César
Leite a obter UTI Neonatal
Toda a região de Manhuaçu passará a ter assistência com
a nova unidade que será instalada.

Para contribuir
Banco do Brasil agência 0177-5 conta 51.282-6
Informações:
Claudia Cunha........................................................... (33)9107-3854
Igor Claber................................................................ (33) 8812-1250
Henrique Mattos......................................................... (33)9227-8111
Paula Batalha ........................................................... (37)8404-3437
Gilberto Silva............................................................ (33)8820-2463
Felipe Augusto ......................................................... (33) 9157-3939
Elba Dornelas .......................................................... (33) 8454-4034
Ivanilde Alves .......................................................... (33) 9966-0556
Adriana Carvalho ..................................................... (32) 9981-0822

O deputado Dr. Wilson Batista verificando o convênio com a coordenadora de
convênios da secretaria, Ediane Barbosa

Membro efetivo da Comissão de Saúde da Assembleia de Minas, o deputado
Dr. Wilson Batista vem
empenhando esforços no
sentido de ajudar o Hospital
César Leite, de Manhuaçu,
a construir e equipar uma
UTI Neonatal. A obra e a
compra dos equipamentos
está sendo viabilizada através de convênio com o Governo de Minas.

O Hospital receberá um
recurso de R$ 317.072,29
para obras da UTI Neonatal,
e outro de R$ 1.371.954,43
para equipar a unidade, totalizando R$1.689.026,72.
Na tarde de quarta-feira
(28/11) o deputado Dr. Wilson Batista esteve junto ao
setor de convênios da Secretaria de Estado da Saúde,
para verificar o andamento
das liberações e assegurar os

repasses.
Segundo o deputado, o
convênio já começou a ser
pago.
- A primeira parcela já foi
paga e em breve esta importante obra deverá ser concluída, beneficiando toda a
população de Manhuaçu e
região. “Estamos nos empenhando para que isso ocorra
o mais rápido possível” - enfatizou Dr. Wilson Batista.

ACADEMIA KOMEIKAN
Guiné-Bissau/Africa janeiro 2013 - A campanha está sendo realizada em Manhuaçu

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

Tri-Objetiva - 22

por

Pr. João Soares
da Fonseca

Celso de Medeiros Costa (*)

Brincando só as palavras,
mas não só isso...

Torta Havaiana

1- O cristão não e temporal? 2- Qual o sentido do Natal??
3- Você não vai me levar a mal???
1 - Temporalidade – § Como aqueles que me
leram antes puderam perceber, eu gosto de trisques-troques ou trocadilhos; ah!Aurélio grafou
aquela de uma forma e Houaiss, de outra. Pois
bem, até nas coisas-CAUSAS sérias eu brinco
com as palavras humanas, mas, não com os humanos das palavras, e, muito menos, com a Palavra Divina, a Bíblia. § Inclusive, estou, como secretário micro-regional da SELA – Secretaria de Estudos Legislativos e Afins –,
preparando um calendário diferente, que estou chamando de calen-D-i-ário, cujo 1º volume do caderninho será terminado em 12 do
12 do 12, e abrangerá de 14/12 ao início de abriil. Mas, antes de
falar nele, mesmo sem ser advogado, mas quanto às leis eclesiásticas e eclesiais, eu criei a CELA – Comissão de Estudos Legislativos e Afins –, que virou coordenadoria. Mas, como a turma
brincava muito dizendo da cela (como se fora sobre o cavalo!), que
é com “S”, e pelo aspecto negativo da cela com “C”, mudamos para
SELA, que é mais positiva, além do “status” de secretaria!!! Idealizei, criei e tenho dirigido. Também, criei como que um lema: Da
cela de displicência, (mas-MAIS) para SELA da DILIGÊNCIA. §
No prólogo do Calen-D-i-ário, eu escrevi, neste sentido: O cristão
cala-se diante de Deus, que é Eterno, e planejou-o na eternidade
antes do tempo, para a eternidade através do tempo, e, sobretudo,
para após o tempo, mas, que, antes, programou para que o cristão
vivesse no tempo, com calendário – e calen-D-i-ário! –, e, antes do
dia, ele tem horas, minutos, segundos e milésimos de segundos,
e, após, suas coisas-CAUSAS semanais, bimestrais ou quinzenais,
mensais, bimestrais e trimestrais – para tratar só de alguns períodos e periodicidade! –. Enfim, o cristão é eterno, mas, é, ainda,
temporal!!!...
2 - Natividade – § Neste Natal, nesta Natividade,
ou nesta comemoração do Nascimento de Jesus, que
ocidentais comemoram no sobejamente sabido 25 dezembrino, e orientais, no vizinho 6 de janeiro, quero
usar uma expressão talvez tão coroa como “Parabéns e
Felicidades”, mas, que tem uma coroa não de espinho
– pois Ele venceu essa fase! –, sim, repetirei o “Feliz
Natal!”! § O compositor, que é melhor como poeta, engenheiro
eletrônico Wolodymir Boruszewki, Wolô, lembrou que, “No Natal, gente sempre agradece, / Por Jesus ter nascido em Belém. /
Mas, nem sempre se lembra na prece. / Que Ele nasce, na gente,
também.” § Antes d´Ele nascer, seus “pais” não acharam lugar na
estrebaria. E hoje, Ele não encontra lugar em muitos corações. Ele
recebeu uma coroa de espinhos, mas o Apocalipse mostra que Ele
recebeu coroa que vale mais que ouro. Ele foi o Presente de Deus
para a humanidade. Que o costume de doar e recepcionar presentes
não seja o decepcionar a Deus; que aqueles que, ainda, não receberam esse maior-MELHOR Presente dê a Deus, recebem-nO, e,
dêem a Deus o seu coração.
3 - Finalidade – § Aliás, ainda não é o final-do-ano, nem para nós, aqui. § É só final desta matéria.
§ E aproveito para dizer que, se até ao fim do ano,
eu não conseguir pagar o que lhe devo, neste espaço precioso, favor
mo cobrar, pois quero lhe pagar! É uma finalidade, entre outras...!!!...
1- Reitero o “Feliz Natal”!
2- E, para ficar no usual completo, há a final!!
3- Esta é: “e Prospero Ano Novo”! Repetição boa, afinal!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica.
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INGREDIENTES
3 xícaras de farinha de trigo
1 xícara de açúcar
1 xícara de manteiga
Para o recheio:
1 ricota fresca
1 lata de leite condensado
1 lata de abacaxi em calda
1 colher (sopa) de maisena
MODO DE PREPARO
1. Peneire juntos a farinha de trigo e
o açúcar
2. Junte aos poucos a manteiga cortada em pedacinhos, apertando com a
ponta dos dedos
3. Amasse bem todos os ingredientes
ate obter uma massa lisa
4. Faça uma bola e embrulhe-a em papel filme ou papel alumínio e deixe-a
descansar
5. Bata no liquidificador a ricota com o
leite condensado atÉ formar um creme
6. Reserve
7. Corte as rodelas de abacaxi em pedaços e reserve a calda
8. Abra a massa e forre uma forma de
aro removível untada
9. Espalhe o creme de ricota e, por
cima, pedaços de abacaxi
10. Leve ao forno médio, previamente
aquecido, por cerca de 30 minutos
11. À parte, misture 1/2 xícara da calda
que ficou reservada com a maisena
12. Leve ao fogo médio atÉ ferver
13. Despeje sobre a torta já assada
14. Desenforme friae leve paraageladeira
15. Sirva gelada

jsfonseca@pibrj.org.br

Não virou
fumaça em vão

Crente convicto do poder da Palavra de Deus,
Gaylord Kambarami estava vendendo exemplares
do Novo Testamento em certa região do Zimbábue,
na África. Um dos transeuntes, rejeitando o Livro de
Deus, respondeu entre zombeteiro e ameaçador: “Se
você me der esse livro, vou enrolar as páginas dele e
usá-las para fazer os meus cigarros”.
O crente então respondeu com aquela originalidade
que o Espírito de Deus sempre coloca nos lábios dos
ganhadores de almas: “Está bem, mas pelo menos
prometa que você irá ler cada uma das páginas do
livro antes de fumá-la, está bem assim?”.
O homem achou engraçado, mas concordou. O
crente lhe deu o Novo Testamento e se foi. Anos
depois, Gaylord Kambarami, agora Secretário Geral
da Sociedade Bíblica do Zimbábue, foi participar de
uma convenção da Igreja Metodista daquele país.
Sentado no auditório, ficou muito surpreso quando o
orador apontou para ele lá da frente e disse: “Aquele
homem ali não se lembra de mim, mas 15 anos atrás
ele tentou me vender um Novo Testamento. Como eu
não quis comprá-lo, ele me deu de presente - apesar
de eu lhe ter dito que iria usar as páginas para fazer
cigarros. A verdade é que eu fumei todo o evangelho
de Mateus, fumei Marcos inteiro, fumei Lucas até o
fim, mas quando cheguei a João 3.16, não consegui
fumar mais. Minha vida se transformou naquele
momento”.
Esta história, publicada em março de 1990, pela
revista Record, da Sociedade Bíblica Americana, diz
que, convertido, o ex-fumador da Bíblia tornou-se
evangelista de tempo integral, dedicando sua vida
a mostrar aos outros o caminho da salvação que ele
encontrou na Palavra de Deus.
Foi em vista de histórias assim que Napoleão disse:
“A Bíblia não é simplesmente um livro; é um Ser Vivo
que tem o poder de conquistar os seus adversários”.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Homem é assassinado em Ubaporanga.
Principal suspeito é o ex-marido da namorada

J

Corpo da vítima foi liberado
após perícia técnica da Polícia Civil

Marli, namorada da vítima, acusa o ex-marido
e garante que estava recebendo ameaças

efferson Teixeira da Silva, de 31 anos, era natural de Mato Grosso. Há
cerca de um ano se mudou
para Ubaporanga e montou
o seu próprio negócio, a Jefferson Lanches, localizada
na avenida Padre Rino.
No início da tarde do dia
05/12, por volta das 13h30,
ele foi assassinado nos fundos do seu estabelecimento
comercial. Funcionários de
lojas das imediações disse-

ram ter ouvido disparos de
arma de fogo e alguns populares chegaram a ver um
homem com capacete deixando o local do crime e fugindo em uma motocicleta.
Jefferson namorava há
dois meses com Marli da
Silva Ribeiro, de 25, ex-esposa de Adenilson de Souza
Paula, o principal suspeito
do crime. Muito emocionada, Marli relatou que ela, a
filha de apenas quatro anos

e Jeferson estavam sendo
vítimas de ameaças do ex-marido, que não se conformava com a separação. Com
medo, ela procurou a Polícia
e chegou a registrar um boletim de ocorrência.
Marli e Adenilson foram
casados por sete anos. Há
três meses ela interrompeu
definitivamente a relação e
por dois meses mantinha o
relacionamento com Jefferson. Segundo Marli há cerca

O servente de pedreiro
Wederson Rodrigues, 22,
acusado de matar a doméstica Maria da Costa
Pimentel, 43, na madrugada do dia 6 de novembro de 2010, no Parque
de Exposições, no Bairro
Ponte da Aldeia, foi julgado no Fórum Desembargador Alonso Starling.
O assassinato aconteceu após o encerramento
das festividades da Feira
da Paz, durante uma discussão envolvendo integrantes de grupos rivais.
Maria da Costa interviu
na discussão que envolvia
seu filho Felipe Pimentel de Oliveira e, acabou
atingida com um golpe de
faca a altura do pescoço.
Durante depoimento,
o acusado Wederson Ro-

drigues disse ao Juiz de
Direito, Dr. Marco Antônio Silva, que não sabia
ao certo o que aconteceu
no momento em que dava
golpes com a faca, na
hora da confusão.
A defesa de Wederson
Rodrigues, feita pelo advogado Alex Barbosa de
Matos, alegou que o acusado não agiu com intenção de matar.
Já o Ministério Público,
representado pelo Promotor de Justiça Bruno de
Lanna, ofereceu denuncia
de crime de homicídio
qualificado por motivo
fútil.
Ao final, o Corpo de Jurados reconheceu a conduta delitiva e, o acusado
Wederson Rodrigues foi
condenado a 14 anos e
três meses de prisão.

A Polícia Militar divulgou
na manhã de quarta-feira
(05/12) a foto de Fellipe
Moreira Quirino, conhecido
como Filipinho ou Fillipin
Branco. O jovem de 21 anos
tem diversas passagens pela
Polícia e tem um mandado
de prisão em aberto.
Ainda segundo a PM, Fellipe é um criminoso envolvido em assaltos e explosões
de caixas eletrônicos. Em 25
de abril deste ano foi feito o
primeiro alerta à população
de Caratinga quanto a presença do jovem na cidade.
Em uma operação no bairro
Nossa Senhora Aparecida,
em cumprimento de mandado de busca e apreensão na
casa do autor, ele conseguiu
fugir. E na sua residência
foi apreendida uma pistola
9mm marca Jericho, modelo 941F, fabricada em Israel,
com capacidade para 15 mu-

Servente que matou
mulher na Feira da
Paz é condenado a
14 anos de prisão

de 15 dias o casal chegou a
gravar no telefone de Jefferson as ameaças de morte do
ex-marido. “Eu temia que
isso pudesse acontecer e falava para Jefferson que ele
era perigoso, mas ele dizia
para mim que nada ia acontecer, mas se acontecesse
ele morreria feliz por estar
ao meu lado”, destacou.
O fim do casamento com
Adenilson, principal suspeito do crime, foi após muita

Vítima

Acusado

agressão. “Ele sempre foi
agressivo, me batia. Cheguei a perder um filho quando estava grávida porque ele
me bateu”.
A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada e
constatou que Jefferson foi
atingido por cinco disparos
de arma de fogo quando
trabalhava nos fundos de
sua lanchonete. Adenilson
de Souza de Paula é o principal suspeito e está sendo

procurado pela Polícia. Informações sobre o seu paradeiro podem ser repassadas
através do número 190.
Jefferson não tinha familiares em Ubaporanga, a namorada aguardava o fim da
perícia para ter acesso ao celular da vítima e comunicar
a família sobre a tragédia da
tarde de quarta-feira na cidade de Ubaporanga.
Por TV Super Canal

Polícia procura por autor de
assaltos e explosões de caixas
eletrônicos da região
nições, além de um revólver
da marca Taurus, calibre 38,
um carregador de pistola,
seis munições calibre 38 intactas.
No dia 04 de maio ele foi detido em uma operação especial entre as Polícias Militar
e Civil no bairro Salatiel em
busca de desarticular uma
quadrilha suspeita de explodir caixas eletrônicos na
região. Seis foram presos,
inclusive Fellipe, na época
principal suspeito como comandante da quadrilha.
A Polícia Militar não confirmou se o jovem pode estar
envolvido nos crimes de explosão de caixas eletrônicos
registrados na região nestes
últimos dias. Em menos de
uma semana, foram três
ocorrências deste tipo de crime, nas cidades de Vargem
Alegre, Caratinga e São Sebastião do Anta.
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ENTRETENIMENTO

Prato de Jerimum
Dois caipiras tinham uma plantação
de abóbora e só comiam abóbora, certo
dia eles levaram um caminhão cheio de
abóbora para a Ceasa a fim de vender
a colheita.
Depois que venderam e ganharam
muito dinheiro um comentou com o
outro:
– Zé vamos encher a pança de comida gostosa. Não aguento mais só comer
abóbora.
Logo procuraram um restaurante
mais chique da cidade e foram para almoçar, pediram o cardápio.
– E aí Zé vai pedir o que?
– Como eu não sei o nome da comida vou pedir a que tiver o nome mais
bonito, tinha lá prato de jerimum, R$
550,00.
– É esse mesmo, mim dá ai dois pratos de jerimum (abóbora).
Lá vem o garçom com dois pratos de
jerimum (abóbora), os matutos ficaram
puto da vida,
- Tão de marcação com nóis cumpadre, só pode!
Mas, mesmo assim comeram, pois
como eram mineiros seguros não queriam desperdiçar o dinheiro e nem a
comida.
Ao lado deles tinha um rapaz acabando de comer um prato suculento
de picanha assada, logo o rapaz gritou
para o garçom: – bis!
– Oiiii só Zé o nome daquela comida
é bis, vamô pedir?
Logo o Zé acenou para o garçom:
- Bis, e desta vez 4 vezes maior!
Logo vem o garçom com mais dois
pratos enormes de jerimum.
- Ai é demais Zé, Vamô simbora que
aqui tá pior que lá em casa, aqui só tem
abóbora.
Quando eles iam saindo tinha uma
bandinha de forró tocando na frente do
restaurante e tinha tocado uma música
bem bonita. Foi quando a multidão gritou: – bis bis bis!
Os compadres olharam um para o
outro e o Zé disse:
- Vamô corre compadre que vai chover abóbora na gente!

CURIOSIDADES
Por que a barriga faz barulho quando estamos com fome?
Sempre que o estômago prepara-se
para receber alimento as paredes do abdome funcionam como um amplificador,
contraindo-se. Este processo costuma
acontecer nos horários em que a pessoa
está acostumada a comer. Às vezes o
barulho é tão forte que parece existir um
monstro na barriga do “faminto”.
Por que é impossível fazer cócegas
no próprio corpo?
Pessoas são incapazes fazer cócegas no próprio corpo (propositalmente)
porque o cérebro prevê seus movimentos antes que eles aconteçam, excluindo a sensação de perigo e pânico que
provoca as cócegas. Quando alguém
nos cutuca, o corpo reage, tornando-se
tenso. Já quando tocamos o próprio corpo, ele não demonstra reação. Algumas
pessoas nunca o contraem pelo toque
de outros e portanto não sentem cócegas. Resultados de pesquisas feitas por
um grupo de cientistas da Universidade
de Londres indica que o cerebelo é o
responsável pelo monitoramento dos
movimentos, impedindo a reação.
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HORÓSCOPO
Áries - 21/3 a 20/4 - A Lua Nova, em harmonia com
seu signo, inaugurará uma fase de otimismo e prazer.
Aventure-se numa nova paixão ou esquente uma relação
já existente, com propostas que quebrem as rotinas. Na
quinta, a passagem da Lua por Plutão na sua área da
carreira trará incertezas sobre o futuro, mas na sexta
fortalecerá sua posição. Conte com maior popularidade:
fará alianças importantes. No fim de semana, tudo aberto
para viajar e curtir bons momentos na companhia de
amigos. Amor em alta!
Touro - 21/4 a 20/5 - A vida íntima e familiar ficará mais
gostosa nesta semana, com harmonia entre Vênus e Marte.
Mudanças na casa ou no estilo de vida estarão em pauta
na Lua Nova, que também promete apimentar o relacionamento íntimo. Os sonhos da carreira começarão a ganhar
forma, na quarta e até sábado: haverá mais segurança para
tomar decisões sobre o futuro. O fim de semana promete
maior popularidade, projeção social, planos de longo prazo
e mais cumplicidade numa relação especial.
Gêmeos - 21/5 a 20/6 - Fase especial no amor! A Lua
Nova, na sua área afetiva, promete novo romance ou mais
intensidade numa relação já estabelecida. Vênus, em harmonia com Marte, favorecerá acordos. Conversas íntimas
abrirão espaço para mais prazer. Provoque, instigue e
aposte no seu poder de sedução. No fim de semana, a
melhor opção será uma viagem a dois. Conexão positiva
da Lua com Saturno e com Vênus garantirá segurança e
clima carinhoso. Aproveite para falar de amor e de sonhos.
Câncer - 21/6 a 22/7 - Aproveite a Lua Nova para tornar o
cotidiano mais gostoso. Novas rotinas favorecerão a saúde
e o bem-estar. Conexão positiva entre Vênus e Marte, na
sua área do dinheiro, trará associações lucrativas. Relacionamentos de trabalho estarão aquecidos nesta semana:
fortaleça sua posição. A sexta promete surpresas no amor.
Uma viagem inesperada intensificará uma relação especial.
Vida sexual excitante no fim de semana, mas não estoure
o orçamento com gastos extravagantes.
Leão - 23/7 a 22/8 - A semana trará alegrias e entusiasmo. Vênus em harmonia com Marte, em seu signo, promete
conquistas importantes na vida pessoal. Aproveite a Lua
Nova para criar, amar e iniciar um ciclo de prazer em sua
vida. Uma nova paixão poderá balançar suas estruturas
na quarta, que também será um dia muito positivo no
relacionamento com os filhos. O trabalho exigirá maior
poder de organização na quinta: promova mudanças no
cotidiano e melhore seu desempenho. Fim de semana
divertido na vida íntima.

SETE ERROS

Virgem - 23/8 a 22/9 - Conforto e segurança emocional
marcarão a Lua Cheia na sua área familiar. Aproveite para
ficar mais tempo em casa e recuperar suas energias. Antigos amores darão notícias. Vênus promete reencontros
carinhosos e mais autoconfiança. Quinta e sexta serão dias
divertidos e criativos. Se estiver só, poderá se apaixonar
na sexta. Deixe o acaso acontecer: o amor estará onde
menos espera. O fim de semana será de trabalho, mas
não descuide da saúde. Evite excessos.
Libra - 23/9 a 22/10 - Os encontros desta semana serão
enriquecedores. Aproveite a Lua Nova para intensificar a
vida social. Novos contatos trarão informações preciosas
para o seu desenvolvimento. Uma nova paixão poderá
começar com conversa divertida e amigos em comum, na
quarta ou no fim de semana. Quinta e sexta serão dedicados aos assuntos da casa e da família. Contará com mais
segurança pessoal no sábado e no domingo. Seu charme,
beleza e inteligência estarão em destaque.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Sucesso profissional e
financeiro! A Lua Nova, na sua área do dinheiro, trará
oportunidade lucrativa e maior poder de consumo. Bom
momento para adquirir bens, negociar imóveis e aumentar
o seu conforto. Marte e Vênus, em harmonia, favorecerão
associações ou parceria num novo empreendimento profissional. A semana promete bons negócios, mas pesquise
preços nas compras de última hora. Mercúrio facilitará
contatos e comunicações na quinta e na sexta. Clima
familiar no fim de semana.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Comece um ciclo novo em sua
vida! A Lua Nova em seu signo inaugurará uma fase gostosa de progresso e sucesso em novos empreendimentos.
Aproveite a conexão positiva entre Vênus, em seu signo,
e Marte, na sua área da carreira, para se associar num
novo projeto ou para conquistar uma posição profissional
almejada. Respostas financeiras serão positivas, mas o
orçamento ainda exigirá controle de gastos, com Mercúrio e
Plutão na sua área do dinheiro. Aposte num visual diferente
para atrair o parceiro.
Capricórnio - 22/12 a 20/1 - Descanse, relaxe e consulte
seu mundo interior. A Lua Nova trará mais contato com os
sonhos e sentimentos. Ainda é cedo para decidir o futuro,
mas Mercúrio em seu signo trará alguns objetivos importantes e metas financeiras. Reserve a quinta e a sexta para
cuidar de necessidades pessoais e fortalecer a autoestima.
No fim de semana, compras e decisões de investimentos
ocuparão sua cabeça, mas encontre tempo também para
amar, sonhar e curtir momentos carinhosos na vida íntima.
Aquário - 21/1 a 19/2 - Clima agitado e divertido na
vida social. Aproveite a Lua Nova para encontrar amigos
e ficar por dentro das novidades. Conexão positiva entre
Vênus e Marte, na sua área afetiva, promete chance para
o amor e novo começo na vida íntima. A cabeça estará
sujeita a distrações: evite atividades que exigem raciocínio
e precisão; os sentimentos falarão mais alto que a razão.
A passagem da Lua por seu signo no fim de semana trará
otimismo, preparativos de viagem e muita ansiedade. Evite
atropelamentos.
Peixes - 20/2 a 20/3 - O futuro parecerá mais atraente,
com a Lua Nova na sua área da carreira. Aposte nos
sonhos, exponha-se e aumente sua popularidade no ambiente profissional. Uma promoção ou um novo empreendimento trará perspectivas positivas, entre terça e quarta.
No amor, muitos planos, mas pouco espaço para o prazer. A
vida social estará movimentada na quinta e na sexta: ponha
a conversa em dia com os amigos e passe uma imagem
impecável em novos contatos. Fim de semana sossegado.
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“Até que enfim esses incompetentes da CBF fizeram uma coisa boa”

Deputado craque Romário (PSB-RJ)sobre a demissão de Mano Menezes da seleção

Ex de Rosemary mantém salário de R$ 12, 5 mil Lula über alles
Afastado do conselho de Brasilprev, seguradora privada
do Banco do Brasil, por suposto diploma comprado, o ex-marido de Rosemary Noronha garante o leite das crianças
na Infraero com R$ 12,5 mil de salário como Assessor 2,
lotado na presidência da estatal, mas em Guarulhos (SP).
Cargo presenteado pela ex-mulher em 2005 e até agora mantido. E a diretoria da estatal, como sempre, nem se ruboriza.

O ex-presidente Lula teve um dia cheio em Berlim, palestra no sindicato dos metalúrgicos alemães e na Fundação
Friedrich Ebert. Klaus Hart, jornalista especializado em
Brasil, acusou em sua página a “infiltração petista” pela
rara divulgação de escândalos na mídia local.

Carimbador

O pranteado Niemeyer impôs literal sufoco a Dilma, após a
eleição de 2010: queixando-se do calor ou frio excessivos no
gabinete do Planalto, onde as janelas blindadas não abrem,
ela se refugiou no Alvorada.

Gerente de Sudeste, em 2007 Noronha carimbou um contrato anual de locação de carros por R$ 6,5 milhões – quase
R$ 280 mil mensais.

Já sabia?

Calor genial

Madrugador

Lula disse na Europa que não ficou surpreso com a Operação
Porto Seguro, a que pegou sua amiga Rose. Já sabia? Foi
avisado antes?

Confrontado com rumores sobre sua saúde, o presidente
fanfarrão da Venezuela voltou correndo de Cuba, mantendo curioso ritual de só chegar de madrugada. Já tem gente
duvidando que tenha câncer.

Rose, não

Quem chaleira

A deputada Rose de Freitas (PMDB-ES) se apresenta agora
com seu nome de batismo, Rosilda. Não quer ser confundida
com Rose, a outra.

Outro dia, numa solenidade da CNI, Dilma passou todo
o discurso de Aloizio Mercadante (Educação) chalerando
com o empresário Robson Andrade. Já não se fazem mais
Mercadantes como antes.

Queda livre
Bancos demitindo, venda de carros caindo mesmo com IPI
reduzido. E ainda criticam a revista Economist por sugerir
a demissão de Mantega.

Top-Top agora quer escolher o nº 2 do Itamaraty
Quem se inquieta com a timidez e vexames da política
externa, ainda não viu nada: o aspone de assuntos internacionais aleatórios, Marco Aurélio Top-Top, faz lobby
para que o chavista Antonio Simões, ex-embaixador em
Caracas, destaque do tal “grupo da mediocridade” no Itamaraty, assuma dos postos estratégicos mais importantes
do Estado brasileiro: a secretaria-geral do Ministério das
Relações Exteriores.

Boa notícia
Fonte do Planalto tranqüiliza: Dilma se inclina pelo embaixador Enio Cordeiro, hoje em Buenos Aires, para ser
secretário-geral do Itamaraty.

Impeachment

Boca livre
A Petrobrás ameaça aumentar a gasolina para fechar as
contas, mas no dia 11 sua subsidiária Transpetro levará 700
funcionários em São Francisco do Sul (SC) e familiares
ao parque de diversões Beto Carrero World, com direito a
transporte, comida, bebida e ingressos.

Marcha mundial
Ambientalistas pediram ao presidente do Senado, José Sarney (AP), e da Câmara, Marco Maia (RS), esta semana, uma
legislação específica às mudanças climáticas. O protesto
aconteceu em mais cem países.

Pensando bem...
...Rose duvidou da fama de pé-frio do Lula. Deu no que deu.

Poder sem Pudor

Planos para visita íntima

A deputada Marinha Raupp (PMDB) quer Nilton Capixaba (PTB), do caso sanguessugas, fora da coordenação da
bancada de Rondônia.

Hora é agora
Ruy Carneiro, do PSDB-PB, quer Aécio Neves na presidência do partido: “Ele poderia viajar todo o País, já em
campanha para 2014”.

Casinha de sapê
Cooperados da Bancoop – suspeita de desvio de fundos
ao PT –entraram na Justiça com ação criminal para apurar
suposto favorecimento a Rosemary Noronha e irmão, na
venda de imóveis no inacabado Torres da Mooca. A filha
também tem apartamento lá.

Vai para casa, Padilha
O ministro Alexandre Padilha (Saúde) é caso agudo de
“workaholic”. Às 7h da matina, todos os dias, grava programas para rádios e, após uma jornada diária nunca inferior
a doze horas, ainda freqüenta a noite.

Estes dias, em almoço no Piantella, em Brasília, o dono do restaurante, Marco Aurélio, não parava de lamentar a condenação de um
cliente ilustre, José Dirceu, no processo do mensalão. O ex-ministro
confirmou que terá de cumprir quase dois anos de prisão em regime
fechado. A todo momento, o chef Marco Aurélio olhava para Dirceu e
lamentava: “Zé, eu não agüento ficar dois anos sem você...” Observando a cena ao lado do jornalista Pedro Rogério Moreira, o ex-senador
Heráclito Fortes, gozador incorrigível, interveio:
- Zé, vamos fazer o seguinte: quando você tiver direito a visita
íntima, convoque o nosso Marco Aurélio!
E todos caíram na gargalhada. Inclusive Marco Aurélio, que aliás
é espada.

Episódio de hoje:
Tudo por um cotonete

Toda vez que mamãe vai tomar banho e me esquece
aqui fora, fico deitado bem juntinho à porta, esperando ela
acabar. Fecho os olhos mas não durmo, só finjo. Assim,
quando minha irmã passa, ela não esfrega a minha cabeça
nem aperta as minhas bochechas, e olha que nem as tenho.
Para falar a verdade, nunca vi um cãozinho ter bochechas,
mas a doida da minha irmã sempre diz que tenho, e que
nada é melhor do que apertá-las. Isso tudo me confunde
um pouco, mas tudo bem. Enquanto fico quietinho aqui,
posso ouvir o barulhinho da água do chuveiro, de que eu
tanto gosto. Isso não quer dizer que eu goste de tomar banho. Aquele tanque e a água gelada em nada me atraem.
Mas confesso, tenho vontade de experimentar um banho
quentinho, de chuveiro.
Papai chegou, já ouvi o barulho que o carro dele faz
quando entra na garagem. Mas vou continuar aqui, não
saio daqui por nada, afinal, mamãe é mamãe. É ela quem
cuida de mim. Me leva na rua todos os dias à tarde, põe a
minha comida no pratinho onde colou uma foto minha, me
leva para cortar todos estes pêlos que me enchem de calor.
Tenho que confessar uma coisa daquele lugar. Eles cortam
os pêlos, dão banho, cortam as unhas e ainda me enchem
de talco. Sempre antes que mamãe chegue para me buscar,
botam uma gravatinha escrita “Binho”. Aquilo é um tormento. Sem falar nos outros cachorros e gatos que ficam
lá junto comigo. Outro dia apareceu uma mulher com uma
tartaruga. Queria que dessem banho e passassem perfume
na coitada. Eita gente doida. Quem entende os humanos?
Não disse que era o carro do papai? A chave já está rodando na porta da cozinha. Ai meu Deus! Tenho que ir
“fazer festa” para ele. Mas vou abandonar meu posto. E
se mamãe sair do banho? Vou rapidinho. Vou num pé e
volto no outro. Vai dar tempo. Faço uma recepção mais
rápida hoje. É isso. Vou lá. Confessarei outra coisa – hoje
estou propício às confissões -, mas que isso não saia daqui,
em hipótese alguma. Todos nós, cachorrinhos de todos os
tipos e tamanhos, mas principalmente os chamados “de
estimação”, introduzimos em nossas leis – um dia falo
melhor sobre o livro das leis da gente – o mandamento
“fazer festa para o dono”. O que eu quero dizer é que este
costume não é tanto pelo apreço que temos por eles. Resolvemos padronizar este “ritual” há muito tempo porque
queríamos ser vistos como um amigo fiel. Conseguimos.
Mas, mesmo assim, continuamos fazendo. Isso agrada aos
humanos, não custa massagear um pouquinho o ego deles.
Deixemos assim mesmo.
Nossa! Fui rapidinho mesmo. Apesar do corredor enorme, está tudo certo. Mamãe só desligou o chuveiro agora e
eu já estou aqui. “Abre mamãe, abre!”. Oba. Abriu. Nada
melhor do que essa hora. Estou tão feliz. Já sei o que vai
acontecer. Mamãe vai sair do banheiro, vai até o outro, que
fica no quarto dela – ela sempre toma banho no banheiro
das minhas irmãs – e pegará um daqueles. Hummm! Que
delícia! Minha boca está salivando. Pronto. Ela saiu, pendurou a toalha, disse “Vem Tico” – este é um dos meus
apelidos, tenho mais 37 pelo que contei até agora, mas
disso falo depois. Já abriu a caixinha. Pegou dois. Estou
ansioso. Colocou no ouvido, lá dentro. De novo. Passou
mais vez. Pegou o outro e limpou bem o ouvido cheio de
cera. “Não mamãe, não jogue aí”. Que droga! Jogou na lixeira em que eu nunca consigo pegar. Mas vou esperar ela
sair e tentar assim mesmo, afinal, nada melhor que ele, o
cotonete. Adoro. Como tudinho, até ficar só o cabo. Meus
pais não entendem. Acho que acham nojento. Eu também
nunca vi outro cãozinho comendo cotonete com tamanha
satisfação. Mas para mim não tem nada mais gostoso.
Faço de tudo por um. Sujo de cera então, que delícia. Eu
sei que ninguém gosta. Que bom! Sobra mais.
*Ariane Bomgosto
é editora da Revista América e jornalista.
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“Estou quase subindo pelas
paredes”, diz Geisy Arruda
A modelo e atriz Geisy Arruda revelou que não está fácil
aguentar os dois meses de “quarentena de sexo” que tem
que cumprir após fazer uma cirurgia íntima,.
— O prazo para ter relação sexual é de dois meses. Estou
quase subindo pelas paredes! [risos]. E não está nada “numa
boa”, não. Tenho uma vida sexual ativa, ainda tenho mais
um mês de castigo.
Geisy falou também sobre leiloar a “nova virgindade”.
Ela garante que tudo não passou de uma brincadeira:
— Brinquei que “lá embaixo” estava “seminovo”, e que
poderia até leiloar. Claro que foi em tom de brincadeira.
Isso é algo extremamente pessoal para uma mulher, e minha primeira noite de amor será com alguém que eu goste
e conheça.

Em testamento, Marcos Paulo
deixa 60% de seu dinheiro para
Antonia Fontenelle
O ator e diretor Marcos Paulo, que morreu no último dia
11 de novembro, aos 61 anos,deixou, em testamento, 60%
de seu dinheiro para a mulher, Antonia Fontenelle.
De acordo com o advogado de Antonia, Carlos Sanseverino, o testamento de Marcos Paulo foi lido no último dia 20
de novembro na presença de Mariana, filha do diretor com
Renata Sorrah, e de Flávia Alessandra, que representou a
filha Giulia, fruto de seu casamento com o diretor.
“Em 2005, o Marcos Paulo fez o testamento dele deixando todos os bens para as filhas. Depois de sete anos de casamento com a Antonia, ele entregou uma modificação para
o advogado João Paulo Lins e Silva, pedindo que a mulher
fosse incluída no testamento”, informou Sanseverino.
Ainda de acordo com o advogado de Antonia, os 60% são
referentes apenas a dinheiro e aplicações que o diretor tinha.
Desde que o diretor morreu, a imprensa tem veiculado
notas sobre uma possível má relação entre Antonia, Flávia
Alessandra e Mariana.

Ronaldo é capa da Forbes Brasil
como um dos empresários
mais poderosos do mundo

acesse: www.jm1.com.br

Suicídio de enfermeira de
Kate Middleton após trote abre
polêmica internacional
O presidente da
empresa que controla a rádio australiana
2Day FM disse que
os dois radialistas que
deram um trote na enfermeira que cuidava
de Kate Middleton
foram afastados, embora “não tenham quebrado nenhuma lei”, e que o fato de
a funcionária do hospital ter sido encontrada morta é uma
“tragédia”.
Rhys Holleran disse que os radialistas Mel Greig e Michael Christian (FOTO), que se fizeram passar, respectivamente, pela rainha Elizabeth 2ª e o príncipe Charles, estão “completamente devastados” pela morte da enfermeira Jacintha
Os anunciantes do programa, cuja edição de terça-feira
de manhã apresentou o trote, cancelaram a publicidade e a
atração acabou sendo retirada do ar.

A atriz Juliana Paes está grávida
e espera seu segundo filho.
A informação foi confirmada pelo marido da estrela, o empresário Carlos Eduardo
Baptista, em conversa com a revista “Contigo!”. “Estamos muito felizes”, disse ele.
Atualmente, o casal passa férias na Disney e a confirmação aconteceu por telefone. O último trabalho da atriz na TV foi
como a protagonista da novela “Gabriela”,
que terminou em outubro. Pouco depois,
ela teria descoberto a nova gravidez.
Juliana Paes e Carlos Eduardo são casados há cinco anos
e já têm um filho, Pedro, que completa dois anos neste mês
de dezembro.

Roberto Justus comandará “O Aprendiz” com celebridades na Record

O ex-jogador Ronaldo provou ser
um fenômeno não só como atleta,
como também na carreira de empresário. Capa da edição de dezembro
da revista Forbes Brasil, o ex-atleta
aparece como um dos empresários
mais poderosos do mundo.Segundo
a revista, a empresa de marketing esportivo do atleta, a 9ine fatura o dobro do previsto para o ano.Orgulhoso,
o jogador postou a capa da revista em
sua conta no Twitter. “E com vocês a
capa Fenomenal da @ForbesBr de Dezembro… Parabéns e
Obrigado”, escreveu o atleta no microblog.

O apresentador Roberto Justus vai mesmo reassumir o comando do reality-show “O Aprendiz”, que nas últimas duas
temporadas foi apresentado por João Dória Jr.
A novidade é que desta vez os participantes não serão
anônimos, como nas oito edições no Brasil, mas sim celebridades.
O formato com famosos fez sucesso nos Estados Unidos,
que já contou com nomes como as cantoras Cindy Lauper,
La Toya Jackson e a empresária Sharon Osbourne.
Por aqui, ainda não foram escolhidos as personalidades
que irão disputar a competição de empreendedorismo, mas,
de acordo com o site, a ideia é selecionar um time mais elitizado e menos popular.
“O Aprendiz - Celebridades” deve estrear no segundo semestre do ano que vem.

Ex-piloto Emerson Fittipaldi casou com
a economista Rossana Fanucchi

Jornalísticos da Record conquistam as
maiores audiências do dia

O ex-piloto Emerson Fittipaldi casou
com a economista Rossana Fanucchi na
noite de sexta-feira, 7, no Brooklin Novo,
em São Paulo. Apesar de ser bicampeão
de Fórmula 1, Emerson não teve pressa
de levar a amada ao altar: a união dos
dois já existe há mais de uma década e
rendeu frutos como Emerson, de 5 anos,
e Vittoria, de 2. “Meu sonho era casar em
Trancoso, mas, como só decidimos fazer
a festa há dois meses, não conseguiríamos
fretar a tempo voos para levar os convidados”, explicou
Rossana, que disse o ”sim” ao som do coral ”Del Chiaro”.

Mesmo em meio a pesados investimentos em seu artístico,
com o “Ídolos” e “Programa da Tarde”, e na dramaturgia,
com “Balacobaco”, os jornalísticos da Record é que estão
se destacando e ocupando as posições de programas mais
vistos do dia.
Na terça-feira (13), dos cinco produtos mais vistos da
casa, apenas um não foi produzido pelo departamento de
jornalismo da emissora.
Os dois maiores destaques foram o “SP no Ar”, de William
Travassos, que obteve 9 pontos de média e consolidou uma
das melhores performances do ano de 2012; e o “Cidade
Alerta”, de Marcelo Rezende, que também fechou com 9
pontos, uma das marcas mais altas desde sua estreia, em junho.
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O “Jornal da Record”, impulsionado pelo jornalístico de
Rezende, também fechou em alta e marcou 8 pontos de média. O índice foi repetido pela “Fazenda de Verão”.
Já a quinta maior audiência foi a do “Fala Brasil”, que
alcançou média de 7 pontos.

Após polêmica, Helen Ganzarolli
aparece animada em evento
Animada, Helen Ganzarolli parece não estar preocupada
com a polêmica envolvendo a ex do seu namorado, o cantor sertanejo Eduardo Costa, que revelou recentemente que
ele mantinha um relacionamento simultâneo com as duas. A
apresentadora apareceu sorridente na inauguração da boate
Pink Elephant, em São José do Rio Preto, interior de São
Paulo, na noite de quinta-feira, 6. Em um camarote reservado, ela recebeu alguns fãs e posou para fotos.
Recentemente, Helen foi alvo de alfinetadas da ex do seu
namorado. Adriana Sant revelou que o rapaz mantinha uma
relação com as duas ao mesmo tempo. Em seguida, Eduardo
se manifestou na rede social para se defender. “Se todas as
mulheres que eu já fiquei resolver divulgar as mensagens na
mídia ou em programas de fofocas eu tava lascado (risos).
Eu tava solteiro gente, e não sozinho kkk, agora tô namorando Helen Ganzarolli e pronto. Eu e ela temos passado. Eu
nunca fui galinha (risos), fui cachorro, é diferente (risos)”,
escreveu ele, enquanto Helen se manifestou sobre o assunto
publicando uma foto do casal no Twitter dizendo: “Amo”.

‘Estamos nos conhecendo’,
diz Andressa Urach
sobre affair
Na noite de quinta-feira, 6, Andressa
Urach, vice campeã do concurso Miss
Bumbum 2012, falou sobre o affair com
Camila Vernaglia, terceira colocada na
competição. “Estamos nos conhecendo.
Não quero falar muito sobre isso porque
já me deu muito estresse. As pessoas são
muito preconceituosas”, disse ela na inauguração da casa noturna do ator Caio Castro, em São Paulo. A ex- latinete - que dispensou as lentes azuis - afirmou que essa
é a primeira vez que sai com mulheres.
“Está tão difícil encontrar o homem que
o Roberto Carlos canta na música (‘Esse
Cara Sou Eu’) que a gente tem que explorar outras possibilidades”, justificou.

Gisele Bündchen, deu à luz uma menina
Gisele Bündchen, que deu à luz sua filha Vivian na quarta-feira, 5, postou na manhã de sexta, 7, uma mensagem
em sua página no Facebook sobre o nascimento da menina: “Nós nos sentimos abençoados por poder experimentar
o milagre do nascimento mais uma vez e somos eternamente gratos pela oportunidade de sermos pais de outro
pequeno anjinho. Vivian Lake nasceu em casa, no dia 5
de dezembro. Ela é saudável e cheia de vida. Obrigada a
todos pelo suporte e boas vibrações. Desejamos a vocês e
suas famílias muitas bênçãos”, escreveu a top model, que
também mostrou a mãozinha da pequena na web. Três minutos depois de ela postar a foto, o post de Gisele já tinha
quase 1,500 likes.
A gravidez foi mantida em segredo pelo casal por muito
tempo. Gisele evitou falar com a imprensa publicamente
e até a família recebeu a notícia por volta do quarto mês.
A top e e o jogador só anunciaram a espera do segundo
filho em agosto. Durante uma viagem à Costa Rica, a top
falou abertamente sobre a segunda gravidez e revelou que
pretendia aproveitar o enxoval de Benjamin. O nascimento
de Vivian teria sido planejada para coincidir com as férias
de Gisele e do marido. O casal decidiu o nome do bebê recentemente e optaram por um nome que soasse bem quando pronunciado em português e em inglês. Para manter a
forma, Gisele praticou aulas de kung fu e ioga durante a
gestação.
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Unesco presta homenagem a Niemeyer
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) homenageou dia
6 o arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, que
morreu dia (5) no Rio de
Janeiro. A diretora-geral
da Unesco, Irina Bokova, disse que Niemeyer
merece o título de “artista
universal” por seu trabalho
e legado. Ela lembrou que
Brasília, cuja arquitetura
tem assinatura de Niemeyer, está na Lista Mundial
da Unesco desde 1987.
“Oscar Niemeyer viveu
um século e merece o título de artista universal:
pai fundador da arquitetura
moderna, deu edifícios de

referência às cidades que
ele amava, centenas de
monumentos reconhecidos
por todos nós em Paris,
São Paulo, Rio de Janeiro,
e, claro, em Brasília, uma
obra-prima do planejamento urbano e da arquitetura moderna”, disse Bokova.
A diretora-geral da
Unesco brincou com a irreverência de Niemeyer,
pois ele resistia a homenagens e defendia a paixão
como combustível para o
trabalho. “Oscar Niemeyer
costumava dizer que não
levava a sério as homenagens e permaneceria ativo
até o fim de sua vida.”
Em seguida, Bokova

acrescentou que Niemeyer
aplicava na prática a principal função da arquitetura.
“Apaixonado por seu trabalho, ele estava convencido de que a arquitetura tem
que fazer mais do que belos edifícios: tem que contribuir para melhorar a vida
na cidade como um todo e
incorporar os valores de
inclusão, solidariedade e
cooperação”.
A diretora ressaltou que
a Organização das Nações
Unidas (ONU) presta homenagem à memória de “um
grande humanista intimamente envolvido com as
preocupações das cidades
e defensor fervoroso da
humanidade”. “Expresso

minhas sinceras condolências à sua família, ao povo
do Brasil e ao governo
brasileiro por esta grande
perda “, disse Bokova.
Oscar Niemeyer morreu na noite do dia 5, no
Hospital Samaritano, em
Botafogo, onde estava
internado desde o dia 2
de novembro, vítima de
complicações renais e
desidratação. Por causa de
uma infecção respiratória,
o arquiteto que estava na
unidade intermediária do
hospital, ficou sedado e
respirando com auxílio de
aparelhos. Niemeyer morreu às 21h55. Ele completaria 105 anos no próximo
dias 15.

deb, (20%).
Segundo dados da Secretaria de Estado de Fazenda,
a frota do Estado aumentou,
no ano de 2012, em 557.463
veículos. Assim, um total de
7,7 milhões de veículos estarão sujeitos ao pagamento
do IPVA 2013. Belo Horizonte possui o maior número de veículos do Estado
(1.398.252) representando
18% da frota.
Os bancos credenciados
para arrecadação do IPVA
são o Banco do Brasil (Mais
BB e Banco Postal), Bradesco, Itaú, Bancoob, Mercantil do Brasil, HSBC, Caixa
Econômica Federal e Casas
Lotéricas. Este ano o banco
Santander passa a integrar a
rede de instituições aptas a
receber o IPVA.
As alíquotas aplicadas ao
IPVA 2013 são de 4% para

automóveis, veículos de uso
misto e utilitários, 3% para
caminhonetes de carga (picapes) e furgões e 2% para
automóveis, veículos de
uso misto e utilitários com

autorização para transporte público, comprovadas
mediante registro no órgão
de trânsito na categoria
aluguel. As motocicletas e
similares têm alíquota de

2%, veículos de locadoras
(pessoa jurídica) 1% e também de 1% para ônibus,
microônibus, caminhões,
caminhões-tratores.

IPVA em Minas tem redução média de 11% em 2013

O proprietário de veículos
em Minas Gerais vai pagar,
em média, 11% menos de
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) em 2013. A informação foi divulgada pela
Receita Estadual na terça-feira (04). De acordo com o
órgão, a redução é referente
à depreciação do veículo.
Os valores do IPVA podem ser consultados pelo
telefone 155 ou site http://
ipva.fazenda.mg.gov.br/
ipva. Para esta consulta, é
necessário usar o número
do Renavan ou os dados
(marca, ano e modelo) do
veículo.
Quem pagar até janeiro,
à vista, terá desconto de
3%. Quem optar pelo parcelamento paga a primeira
parcela em janeiro e as demais em fevereiro e março.

A Taxa de Renovação do
Licenciamento Anual de
Veículo (TRLAV), no valor
de R$ 71,30, também poderá ser quitada a partir desta
terça. O não pagamento do
IPVA nos prazos estabelecidos gera multa de 0,3% ao
dia (até o 30º dia), multa de
20% após o 30º dia e juros
(SELIC) calculados sobre o
valor do imposto ou das parcelas, conforme o caso.
Com o pagamento do
IPVA, o estado pretende
arrecadar R$ 249 milhões
a mais do que no ano passado, chegando aos R$ 3,2
bilhões. O valor é repartido
entre o município que o veículo é emplacado (40%), o
Estado (40%) e o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fun-
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