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Distribuição gratuita

Justiça Eleitoral diploma eleitos da Comarca de Rio Casca
Por Devair G. Oliveira

A Justiça da 234ª Zona
Eleitoral de Rio Casca realizou dia 18 de dezembro
de 2012 a cerimônia de
diplomação dos prefeitos,

Vice Cláudio Cimprício Ribeiro, prefeita eleita de Santo Antônio do Grama Alcione Ferreira de Albuquerque Lima,
juíza eleitoral Dra. Denise Canêdo Pinto, Promotora eleitoral Ludmila Costa Reis, Prefeito eleito de São Pedro dos Ferros
Reginaldo Moura Batista e Kemper Xavier Feliciano seu vice, Prefeito eleito de Rio Casca José Mario Russo Maroca
e vice-prefeito eleito Adriano de Almeida Alvarenga.

Projeto do deputado Dr. Wilson Batista sobre reprodução
assistida para pessoa com câncer é aprovado

PÁGINA 12

DIZEM POR AÍ...

PÁGINA 3

vice-prefeitos, vereadores
e suplentes dos três municípios pertencentes à Comarca de Rio Casca, em uma
solenidade realizada no
salão Nobre do Automóvel
Clube. PÁGINA 6 E 7
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EDITORIAL
Compreenderemos um dia
o verdadeiro sentido do Natal?

O que aprendemos e ensinamos sobre o natal, qual o verdadeiro sentido do natal?
Enfeites? Papai Noel? Árvore de Natal? Presentes? Apesar da luta de muitos para
que o dia de Natal seja só alegria, estamos longe de atingirmos este dia. As pessoas
precisam compartilhar mais, comunicar e amar mais. Se pudéssemos no dia de Natal,
dividir o Brasil em dois grupos, de um lado todos os que estão diante de mesas fartas,
presentes e alegrias. Do outro lado os excluídos, os que não têm mesas, comidas
suficientes e nem ganharam presentes. A ministra de Desenvolvimento e Combate
à Fome, Tereza Campello, anunciou ano passado que o Brasil tem 16,27 milhões
de pessoas em situação de extrema pobreza, o que representa 8,5% da população.
É comum na noite de Natal, vermos casas lotadas comidas e bebidas, som, alegria,
mas se quisermos conhecer a realidade de muitas pessoas, eles estão logo ali, é lógico
que a noite de Natal traz muitas alegrias, mas não podemos deixar de pensar nestes
milhões citados acima. Nas pequenas comunidades, no interior, nas comunidades
das periferias, onde todas as crianças brincam umas com as outras: quem te deu
este presente? Foi Papai Noel, a criança olha para seus amiguinhos e observa que a
maioria não pode dizer o mesmo, cadê esse Papai Noel que não passou lá em casa?
Na noite de Natal em casas que não tem comida suficiente, o que você acha que
as crianças pensam? Umas perguntam para outras sobre a noite de Natal.
Se observarmos, vamos ouvir bastantes diálogos que às vezes nos faltam sabedoria
para entender as crianças, como aquela famosa canção de Natal que diz: “seja rico,
ou seja, pobre o velhinho sempre vem” as crianças geralmente dizem o que sente, por
mais que as pessoas se conscientizem das desigualdades, o quadro merece reflexão:
cartinhas de crianças para Papai Noel merecem ser meditadas, como pode uma lata
de leite condensado, uma caixa de bombom, ser o maior sonho de uma criança, ou
em seus pedidos de Natal, que ao invés de pedir brinquedos pedem cestas básicas?
Precisamos urgentemente repensar nossas vidas. Quem não vive para servir, não
serve para viver - Mahatma Gandhi!
O Natal é uma data de renovar esperanças, sonhos e fé. Um dia de emoção, união,
confraternização, perdão, harmonia.
Mas porque e para quê o Natal existe? Por causa de quem? Para quem? Você já
se perguntou isso? Qual foi a sua resposta a si mesmo?
Uma coisa é certa, se não existisse enfeites natalinos, ainda assim existiria o
Natal, pois o Natal passou a existir em um lugar humilde, sem decoração alguma.
Penso que o Natal seria melhor se fosse uma data onde não precisássemos ganhar
ou dar presentes, comemorar esse dia em que, a humanidade ganhou o maior e
mais valioso presente. Não precisariam de lâmpadas pisca-pisca, luzes brilhantes e
bolinhas, pois um dia uma Estrela Guia brilhou resplandecendo no céu e anunciando
a chegada do nosso salvador Jesus.
Damos crédito a tantas coisas banais só por serem temáticas, midiáticas e estilizadas nesta data, e nos esquecemos do tema principal, o nome de Jesus, o qual sem
Ele, jamais existiria o verdadeiro Natal.
O Natal é a expressão do amor de Deus à humanidade, onde surgiu uma nova
oportunidade e esperança dada ao homem, o plano da Salvação.
Passamos o ano todo ocupados com nossos afazeres e lazeres, trabalhamos, festejamos, passeamos, curtimos a família, os amigos e a vida ao máximo, e achamos que
esse é o sentido de viver, que isso basta para completar, satisfazer e alegrar o coração.
É claro que temos que valorizar as pessoas, amigos, família e amar ao próximo como
a nós mesmos, mas às vezes não lembramos do nome daquele que nos trouxe o
Natal, nos esquecemos de tudo que Ele fez, o que Ele faz, do que Ele é capaz, nem
lembramos que tudo que temos e somos, é permissão e bênção d’Ele, o sucesso, o
amor, a prosperidade, a felicidade, a família, a vida, o Natal, tudo vem d’Ele.
Quanto tempo nós passamos sem dizer Eu te amo! Muito Obrigado! Você é
especial! Às vezes nos esquecemos de expressar isso para as pessoas que amamos
e fazem parte da nossa vida, e a gente também nem se lembra de dizer isso a Ele,
o dono da vida. Por muitas vezes esquecemos de orar, falar com Deus em favor do
próximo, agradecer e reconhecer, mas mesmo assim, sua mão protetora continua
estendida, e com imenso carinho nos abençoa todos os dias.
Chega o fim do ano, e nem sempre as coisas mudam, pois onde está Ele em nossas vidas? Será que guardamos sua palavra em nossos corações? Onde colocamos
o Mestre em nossas vidas? Que espaço temos dado a Jesus? Qual a importância
da presença d’Ele em nossa vida? Será que nossas perguntas seriam positivas e
satisfatórias a nós e a Ele?
O mercado nos envolve, seduz, estimula, enche os nossos olhos, nossas mentes,
e nos faz gastar o nosso dinheiro, de preferência de coisas só para nós ou para
quem nos convém, mas a quem nos convém? Onde fica o amar ao próximo? O
que significa fazer o bem?
Enquanto tantos precisam de um gesto, um carinho, uma atenção, nós agimos
como se o Natal fosse exclusivamente nosso, deixamos o mercado e as culturas
nos roubarem o verdadeiro sentido natalino, pois já nem se fala tanto no Menino
Jesus e no seu ministério.
Lembre-se de pensar um pouco no seu próximo e naquele para qual o Natal existe.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Ao Jornal das Montanhas
Fiquei muito feliz em saber que
ainda existem pessoas como vocês que
procuram lembrar e guardar a história
de nossa cidade. Feliz NATAL e boas
festas para vocês.
São os votos de José Geraldo e
família. ZEZE (FUNCIONÁRIO
DA LOJA DO MAURÍCIO)

Grande perda
Triste, uma menina tão linda tinha muito ainda pela frente, o tempo
e o imprevisto sobrevém a todos,
apesar de toda a dor que imagino
que a família dela está sentindo,
tenho uma notícia que pode amenizar a dor… pois o nosso criador
Jeová Deus e seu filho Jesus Cristo
,nos dá uma esperança maravilhosa
de vida eterna…Para saber mais a
respeito dessa esperança , quando
uma testemunha de Jeová bater na
sua porta , é só você recebê-la e perguntar dessa maravilhosa esperança
de futuramente revermos nossos

entes queridos falecidos!!!!Leiam
João 5:28,29!!!!
Jovem de 21 anos morre atropelada em Manhuaçu

Governador Valadares
Agora posso dizer que sou Valadarense, porque possuo uma residência
própria graças a Deus e a nossa grande
prefeita Elisa Costa. Elisa obrigado por
proporcionarmos uma moradia digna.
Leandro Moreira Beneficiado
com o programa minha casa
minha vida. CAIXA ENTREGA
496 MORADIAS EM GOVERNADOR VALADARES
É curioso que não ter um praticante
religioso, têm atraído uma inovação na
arquitetura religiosa, a questão é, como
internalizar conceituação religiosa e se
este foi aceito, para ser usado espaços
arquitetônicos dos templos na prática
religiosa. Sem dúvida, um marco na
arquitetura digno de ser apreciado e
seguido.

PS, pena que você não pode ter acesso a esta questão, especialmente porque eu vivo na província, Saudações.
Orlando Martínez Álvarez Chia, na Colômbia
Poucas pessoas sabem (devido à
manipulada mídia nunca dar atenção
a este enfoque) é que a liberação de
armas desde a independência dos EUA
era para evitar a tirania de governantes.
Lembrem-se bem que o desarmamento na Alemanha nazista foi
exatamente o que aconteceu antes do
genocídio da segunda guerra.
E incrível como apesar das reportagens explicitamente falarem que o
assassino tinha problemas mentais,
ninguém faz a pergunta: “o ato de
violência estaria relacionado com os
efeitos colaterais da(s) medicação
(ções) que Adam Lanza tomava?”.
Leia mais aqui:
http://www.anovaordemmundial.com/2012/12/massacre-em-connecticut-medicacao.html
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Capela Velório é inaugurada
em Manhuaçu
De todas as obras realizadas pelo prefeito Adejair Barros, a Capela
Velório, deverá ser a que mais o povo vai lembrar, exatamente, por beneficiar todo o povo e principalmente os mais pobres. Também mexe
um pouco com o monopólio do serviço funerário no município.

Dra. Beatriz Fala da inauguração
da Capela Velório
“O prefeito Adejair Barros toda sexta feira se dispõe a ir à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento social para acompanhar
as nossas dificuldades e nos ajudar a encontrar alternativas porque
os desafios são muitos e complexos e em uma dessas sextas feiras
eu comentei com ele que eu tinha ido a um velório de um dos usuários do serviço da assistência social e eu tinha ficado indignada
com o que eu havia visto, porque a casa é extremamente simples
uma casa de cômodos pequenos e o caixão tinha sido levado para
a cozinha onde o pai estava sendo velado. Então ali estavam as
crianças, a esposa, os familiares e eu fiquei questionando e pensei
“ isso é o mínimo que se espera em uma comunidade que a família
tenha uma estrutura para velar seu ente querido, que não pode
ser no espaço de uma cozinha, não se sabe o que levou a pessoa a
morte, de repente foi uma doença contagiosa, a comunidade tem
que ter um serviço público, porque serviço particular aquele que
pode pagar paga o seu velório, a sua urna, o que quiser para homenagear o seu ente querido que está partindo, mas e aquele que não
tem recurso? Então eu fiz uma espécie de um desabafo mostrando
para o prefeito o que eu havia presenciado, e eu percebi que nessa
hora ele parou e eu vi que a ficha caiu, e então ele me perguntou
“Mais é assim”, e eu respondi “é assim Adejair”, então logo ele disse
que iria pensar sobre esse assunto e um tempo depois eu soube
que ele havia pedido a Secretaria de Obras para fazer o projeto
arquitetônico, mas na realidade o mérito é todo dele”.

O Deputado Sebastião Costa
também enaltece a obra
Deputado Sebastião Costa – “Primeiro é a ocasião onde à inauguração se dá, eu acho que é um bom exemplo, ou seja, na prefeitura
o prefeito tem o dever de trabalhar até os últimos dias de seu mandato e isso o Adejair Barros está fazendo. Com relação às inaugurações são quatro obras com características diferentes, uma praça que
é como deve ser um lugar de alegria, de música, de paz e de namorar
também (risos). A Capela Velório que é o lugar de velar os entes
queridos. A Casa Lar que é onde os adolescentes serão atendidos,
ela é importante pelo seu tamanho e, sobretudo a conscientização
que ela traz para a sociedade como um todo. E aqui no centro cultural não poderia ser diferente, homenagem aos educadores, homenagem às pessoas queridas da cidade e um exemplo de que o prefeito
trabalhou até o último mês de seu mandato, terminou o mandato
concluindo com inaugurações de obras, isto quer dizer que cada um
tem sua parte para contar na história. E a contribuição do Adejair
está sendo dada e claro que quando a gente diz que a contribuição
já foi dada não quer dizer que a pessoa não tem mais contribuição
para o município, tem sim, mas
estou dizendo que nesta fase da
história foi um bom exemplo e
demonstra que a cidade também
está atenta com os futuros governantes para também continuar
cobrando dos outros os mesmos
progressos”.

Prefeito Adejair
comenta a
realização e a
entrega das obras
Adejair Barros – “É muito
importante para o povo de Manhuaçu porque mostra que até
nos últimos dias do nosso governo nós estamos trabalhando.
Estamos aqui hoje agradecendo
a Deus, o Deputado Sebastião
Costa que está conosco aqui
e agradecer ao povo de Manhuaçu aquele povo que acreditou em mim, que me apoiou,
fica todo meu agradecimento
de coração. São quatro obras
inauguradas que vão atender a

segmentos diferentes. A capela
velório foi construída através de
um pedido, de uma reivindicação feita pela Dra. Beatriz, Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social de Manhuaçu, a
Dra. Beatriz me disse que estava Secretaria da Educação: Cleuselena da Silva Neves
muito chocada de quando ia a Secretaria de Agricultura: Aloísio Poubel
velório em casas de pessoas mais Secretaria de Saúde: Gustavo Miguel Leite Hubner
humildes e via pessoas veladas Secretaria de Obras: Luciano dos Santos
até a beira de fogão.
Secretaria da Fazenda: Danilo Borges
A Casa Lar já é uma obra que Chefe de Gabinete: Giovanna Sanglard
visa mais as crianças e adolescen- Secretaria de Ação Social: Kelly Calazane
Lucinho do Ozair foi Eleito Prefeito em Lajinha pelo PSDB na
tes que é o futuro do nosso Brasil, Secretaria de Controle Interno: Valéria Hubner
coligação Por Amor a Lajinha.
nós já demos o primeiro passo, Assessor Jurídico: Sidney Camargo
espero que os próximos gover- Secretaria de Administração: Orbino Werner
nantes deem continuidade no
que nós começamos. O Centro
Cultural foi necessário porque
o município cedeu o prédio onde funciona a Biblioteca Municipal
Lauro Moraes é mestre em
para o Tribunal Regional Eleitoral (TER) então é importante ter
Cultura e turismo
uma biblioteca separada, ter uma Secretaria de Cultura e eu acho
que Manhuaçu ganha muito já que é uma área que estava a muito
tempo parada”.

Prefeito de Lajinha já
escolheu seu secretariado

Divórcios disparam em Minas,
aponta estudo do IBGE
Foram 39.590 separações em 2011, o dobro do registrado em
2010. O número de divórcios disparou em Minas nos últimos três
anos. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que as facilidades para encerrar o oficialmente um
casamento – como fim de taxas e prazos – impulsionou os mineiros a buscarem outras relações. Número de divórcios no País
cresce 45,6% em 2011 e é recorde. Casais inovam na separação
com “festa do divórcio”. Em três anos, a taxa de divórcios dobrou,
segundo a Estatística do Registro Civil 2011. Foram 2.9 divórcios
a cada 1 mil habitantes, ou 107% a mais que em 2009 – quando a
média era de 1,4 divórcio. Isso significa que 39.590 casais se divorciaram em 2011 – ante 27.769 no ano anterior.
Enquanto isso há mais mineiros se casando. Em 2003, eram 6,5
casamentos por mil habitantes no Estado.

O

Gândara, Lauro, Gustavo, Blos

Mestrado em Cultura e Turismo, da Universidade Estadual de Santa
Cruz - UESC, em Ilhéus (BA), realizado dia 14 de dezembro próximo
passado, a defesa da dissertação “TÔ DE FOLGA”: a construção da
notícia sobre turismo no Jornal Hoje, do jornalista Lauro Almeida de Moraes,
orientado pelo Prof. Dr. Gustavo Pereira da Cruz. A banca examinadora foi
composta pelos professores doutores Wladimir da Silva Blos (UESC) e José
Manoel Gonçalves Gândara (UFPR). O trabalho é resultado de dois anos de
pesquisa, inclusive com um período de incursão do jornalista na redação do
Jornal Hoje, em São Paulo. A apresentação ocorreu na Sala Audiovisual do
Departamento de Ciências Econômicas, Pavilhão Pedro Calmon. Concluída
a banca, Lauro Moraes foi intitulado Mestre, com indicação ao prêmio de
melhor dissertação do ano em concurso promovido pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo.
Lauro Moraes Twitter: @lauromoraes

Vereador eleito de Lajinha é cassado pela justiça

Por Devair Guimarães de Oliveira
O vereador eleito de Lajinha Ronaldo Vitorino da Costa (Mustada) teve seu diploma cassado e o prazo de 5 dias para devolver
a justiça Eleitoral. O presidente da Câmara Municipal de Lajinha
recebeu hoje ofício Nº 162/2012 com o seguinte assunto, Cumprimento de acórdão – RE 220-23.2012.6.13.0158.
Sr. Presidente,
De ordem do Excelentíssimo Sr Juiz Eleitoral, pelo presente,
informo a V.Sª. que, em atenção à publicação do acórdão proferido no recurso Eleitoral Nº 220-23.2012.6.13.0158, foi determinado a substituição do candidato cassado Ronaldo Vitorino da
Costa pelo primeiro suplente da Coligação Lajinha em Primeiro
Lugar, conforme cópia da decisão anexo.
Atenciosamente, Camila Guerra Chisté
Chefe de Cartório Substituto

Vereador eleito Mustarda,
teve seu diploma cassado
pela Justiça Eleitoral.

Paulo César, atual presidente
da Câmara Municipal de Lajinha, é o primeiro suplente
que tomará posse dia 1º no
lugar do vereador Mustarda,
cassado pela Justiça Eleitoral.
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CITAÇÕES SÁBIAS
A força não provém da
capacidade física e sim de
uma vontade indomável.
Mahatma Gandhi
As religiões são caminhos
diferentes convergindo
para o mesmo ponto.
Que importância faz se
seguimos por caminhos
diferentes, desde que
alcancemos o mesmo
objetivo?
Mahatma Gandhi
O fraco jamais perdoa: o

perdão é uma
das características do
forte.
Mahatma
Gandhi
Aprendi
através da experiência
amarga a suprema lição:
controlar minha ira e
torná-la como o calor que
é convertido em energia.
Nossa ira controlada
pode ser convertida numa
força capaz de mover o
mundo.
Mahatma Gandhi

Programa de combate à obesidade entre os adolescentes
vai atuar em 15 municípios da Zona da Mata

Promover entre os adolescentes com
sobrepeso a mudança de hábito e o aumento da prática de atividades físicas,
este é o objetivo do novo programa do
Governo de Minas “Geração Saúde”,
lançado quinta-feira (20), e que deverá atuar em 99 municípios mineiros,
sendo 15 da Zona da Mata. A previsão
é que sejam atendidos adolescentes de
Astolfo Dutra, Bicas, Carangola, Cataguases, Itamarati de Minas, Jequeri,
Leopoldina, Manhuaçu, Manhumirim, Mirai, Muriaé, Pirapetinga, Ponte
Nova, Viçosa e Visconde do Rio Branco. O Sistema de Vigilância Alimentar

e Nutricional (Sisvan) da Secretaria de
Estado de Saúde, possui cadastrados,
na Zona da Mata, 2.125 jovens com sobrepeso e 802 já considerados obesos.
Por meio do programa, o Estado
vai credenciar academias para a prática de exercícios e garantir o acompanhamento pelas equipes do Programa
Saúde da Família (PSF) e do Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (NASF).
Deverão ser investidos cerca de R$ 10
milhões para a implantação da iniciativa e os jovens participantes receberão
orientação nutricional e de atividades
físicas gratuitamente, visando à redu-

ção das consequências que o sobrepeso
pode causar.
De acordo com o Ministério da Saúde (MS) as doenças como diabetes, hipertensão, câncer e doenças cardiovasculares constituem um grave problema
de saúde pública. Ainda segundo MS as
doenças crônicas são as principais responsáveis pela mortalidade no mundo,
representando 60% de todas as mortes
e nas últimas décadas tornaram-se as
principais causas de óbito e incapacidade prematura. O Geração Saúde será
coordenado pelas Secretarias de Estado
de Saúde e de Esportes e da Juventude.

ENERGIA

MAIS BARATA.
O Governo Federal decidiu, venceu obstáculos e pode garantir:

a conta de luz dos brasileiros vai baixar. O Governo cortou impostos,
taxas e tomou outras medidas, porque o Brasil não pode continuar
tendo uma das tarifas mais caras do mundo. Essa redução no preço
da energia vai trazer mais emprego e mais desenvolvimento. A maioria
dos brasileiros apoia a decisão. O Brasil vai crescer ainda mais rápido.
E a gente vai crescer com ele.

FUTURO MAIS RICO.
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CANTINHO DE FÉ

Tri-Objetiva - 28

por

Pr. João Soares
da Fonseca

Celso de Medeiros Costa (*)

Presentes –
Recepcionar e doar!

1- Conversemos sobre O Presente Prioritário?
2- Continuemos sobre o Presente Secundário??
3- Completemos sobre um Presente Terciário???

1 - Cristo – § No Natal, comemoramos o nascimento, natividade ou natal de Jesus. Passou-se,
nessa data, a dar presente – não ao Aniversariante
– e a receber – não d´Ele –. É uma prática saudável, mas ela pode esconder coisa-CAUSA mais
interessante. Esse compartilhar (de dar partilha
e receber partilha) horizontal nos faz perder de
vista o receber a partilha vertical, que pode – e DEVE! – ser
seguida pelo dar a partilha vertical. § Humanamente, devemos
colocar, em primeiro lugar, o dar presente. Mas, espiritualmente, primeiro nós recebemos o maior e MELHOR Presente. Vimos, há pouco, de João 3.16, chamado o Texto Áureo, ou de
ouro, da Bíblia; ou, o Evangelho em miniatura – são palavras
de Jesus, que Seu apóstolo João registrou: Deus amou ao mundo de maneira tão grande que deu o Seu Filho Unigênito, ou
Único, sendo esse ato de dar ou doar o maior e MELHOR Presente. § Mas, infelizmente, nas festas dezembrinas – e, mesmo,
natalinas! –, Esse Aniversariante tem sido esquecido, e muitos
não têm – infelizmente!! – desejando-o como Presente!!! Essa
é a coisa mais séria do mundo, que merece ser registrada, aqui,
como uma lamentação...
2 - Isto – § O Presente vertical maior e MELHOR
que o ser humano pode receber é isto – ESTE:
Cristo. O maior e MELHOR que podemos dar é
o nosso coração. Expliquemos: Não é o coração
de carne, mas, a sede de todo nosso ser, não só de
nossas emoções. § Na doutrina ou ensino do Novo
Testamento isso está em destaque. E Salomão, no
Livro Provérbios, mesmo que tratando de “Preceitos e admoestações”, pode ser citado no sentido espiritual, ou da vida do
ser humano em comunhão com Deus: “Dá-me, filho meu, o
teu coração” (Pv 23.26a). Repito, em outras palavras, que o
Novo Testamento, como que em letras garrafais, luminosas e
brilhantes, brilhando nas noites da vida, mostra que devemos
receber esse Presente (Jo 1.12). § Continue, amigo leitor, a desejar e a recepcionar presentes no Natal!... mas-MAIS, queira
esse maior e MELHOR – antes, através e após o Natal!!!
3 - Visto – § Dê um visto no visto como presente
comprado a vista ou a prestação, como um presente
que, por melhor e maior que seja – pode ser carro, e, mesmo ainda, avião supersônico! –, perderá
para o maior e Melhor Presente, Cristo!! – Jesus
que nasceu no chão de Belém, é O Cristo que nasce
no coração de gente!!! § Então, cuidado para que
o presente, presente em “seu” Natal, não afaste o sentimento
sobre o maior e MELHOR Presente! Os brilhos das luzes, as
cores dos presentes e o som das ruas, tudo isso e mais – coisas
piores, até!!
– tem eclipsado, anuviado e ofuscado o brilho do Aniversariante!!! Cristo é mais que uma estrela – é o Astro-Maior, é o Sol
da Justiça –, que, profetizado por Malaquias que nasceria (Ml
4.4a), tendo, cerca de 400 anos depois, nascido, trouxe Salvação
nas Suas asas (Ml 4.4b). Vamos receber Esse Presente, com Sua
salvação – assim, “saireis e saltareis como bezerros soltos da
estrebaria.” (Ml 4.4c). § O presente terciário não pode tomar o
lugar do Presente Secundário, e, muito menos, do PRESENTE
PRIORITÁRIO!... Pior: Há o “natal” terceirizado!!!...
1- O Presente doado foi por você recepcionado?
2- Seu coração não doado não O deixa decepcionado??
3- Você tem se afundado no mar do “natal” terceirizado???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós
em História Eclesiástica

5

ARROZ CARRETEIRO
(Porção: 6 pessoas)
Ingredientes
• 800g charque com
um pouco de gordura •
água para deixar a carne de molho e cozinhar
• 2 folhas de louro •
500g arroz • ½ xícara (chá) óleo • 4 dentes de alho
amassados • 1 cebola grande cortada em cubinhos
• 1 litro da água do cozimento da carne • cebolinha
verde picada
Modo de preparo
Dessalgue a carne, deixando de molho de véspera. Corte o charque em cubos grandes, afervente,
troque a água, cozinhe até ficar macia e escorra, reserve a água do último cozimento para cozinhar o
arroz, tomando o cuidado de provar o sal. Pique a
carne em tirinhas, separando a gordura. Em uma panela, frite a gordura do charque no óleo, acrescente
o alho, a cebola e a carne e deixe fritar. Adicione o
arroz lavado e escorrido, refogue, junte a água do
charque e cozinhe até ficar soltinho e macio.

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

jsfonseca@pibrj.org.br

Tempo de falar do
amor de Deus

O pastor Martin Niemohler (1892-1984), da
Alemanha, foi um dos mais ativos pastores luteranos na época do nazismo. Teve contato direto
com Adolf Hitler várias vezes, na tentativa de
impedir que as igrejas luteranas fossem fechadas pelo regime. Durante oito anos esteve preso
em campos de concentração, tendo escapado da
morte por muito pouco.
No final de sua vida, Niemohler contou que
após o fim do pesadelo nazista, começou a ter
um sonho que sonhou repetidas vezes. No sonho,
Hitler aparecia de pé diante de Jesus para ser por
ele julgado. Jesus se levantava do trono, punha os
braços em volta de Hitler e perguntava: “Ó Adolf,
por que você fez coisas tão feias e tão cruéis?
Por que você foi tão mau?” Hitler, cabisbaixo,
respondia: “Porque nunca ninguém me falou que
tu me amavas tanto”.
Niemohler contava que nesse ponto do sonho,
ele acordava. E acordava suando frio, lembrando-se das muitas vezes que conversou com Hitler,
e nunca disse a ele: “A propósito, Führer, Jesus
te ama! Ele te ama mais do que possas imaginar!
Tanto te ama que ele morreu por ti. Sabias disso?”
Será que as pessoas dos nossos círculos de
relacionamento sabem que Jesus as ama? Será
que elas sabem que o Natal é justamente a concretização de um grande amor?
Ao celebrar este Natal, aproveite para comunicar
às pessoas o imenso amor de Deus em Cristo. Diga
a elas que “vindo a plenitude dos tempos, Deus
enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob
a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a
fim de recebermos a adoção de filhos” (Gl 4.4,5).
Feliz Natal!

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 Nº426/2012.
PREGÃO PRESENCIAL Nº72/2012
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 fornecimento de Combustíveis e Óleos lubrificantes para manutenção da frota Municipal, com
abertura marcada para 09/01/2013, às 09:00 horas. O edital completo e
maiores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Cláudio Márcio Geraldo Costa - Pregoeiro
Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 Fax: (33) 3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Justiça Eleitoral diploma elei

Por Devair G. Oliveira

A Justiça da 234ª Zona
Eleitoral de Rio Casca
realizou dia 18 de dezembro de 2012 a cerimônia
de diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes dos
três municípios pertencentes à Comarca de Rio
Casca, em uma solenidade realizada no salão Nobre do Automóvel Clube. A responsável pelo
cerimonial, Sra. Patrícia
Lanna Sette chamou para
compor a mesa a juíza

eleitoral Dra. Denise Canêdo Pinto, Promotora
eleitoral Ludmila Costa
Reis, Analista Judiciário e chefe do cartório
Eleitoral Gabriel Astoni
Sena, Auxiliar de cartório José Cleber Fonseca Quintão, Capitão da
118ª Cia da Polícia Militar Wildré Luiz Santos
Fortunato, presidente da
OAB local Ismael Lanna
Rocha. Após o cântico
do Hino Nacional, a Dra
Denise declarou aberta a
solenidade e proferiu seu
discurso.

Discurso da Juíza Eleitoral
Dra. Denise Canêdo Pinto
da Comarca de Rio Casca
Minhas primeiras palavras são de agradecimento, agradeço não
só todas as pessoas que
estão presentes aqui nesta solenidade, mas também pela confiança que
depositaram na Justiça
Eleitoral o processo que
logo se conclui. Destaco
aqui a representante do
Ministério Público Eleitoral, a Sra. Ludmila Costa Reis, que sempre agiu
com integridade, e fez
um belo trabalho à frente do Ministério Público
Eleitoral. Estamos aqui
reunidos nesta data para
comemorar a vitória da
democracia, a participação da justiça eleitoral e a
soberania popular. Nesta
solenidade será entregue
aos eleitos um documento oficial que reconhece a
validade de uma eleição.
Estamos em festa, com
dever cumprido, mas vale
a pena ressaltar a tamanha comportabilidade dos
candidatos perante sua
cidade, mais ainda pela
satisfação da vitória pelos
cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereador. Tenho expectativa de que os
senhores comprovem em
seus mandatos todas as
promessas feitas ao povo
que vos elegeu, por isso
eu gostaria de comunicar
a vocês que a partir de
agora não existe situação
ou oposição, companheiros de partidos políticos
e oposição devem se unir
para fazer o melhor para a
sua cidade e região, todos

devem ser tratados igualmente independente de
partido político, preferência política, ou qualquer
outro tipo de opinião. Vocês tem que estar cientes
que o destaque, o poder e
a estabilidade financeira
que acompanha o cargo
de vocês passarão, são
cargos passageiros, mas
para a comunidade que
confiou em vocês é duradouro. As palavras de
Fernando Sabino dizem
que “Democracia é oportunizar a todos o mesmo
ponto de partida. Quanto
ao ponto de chegada depende de cada um” e que
vocês escolham como
ponto de chegada o melhor para todo o povo
que vos elegeu, honrem
a confiança que todos
os seus eleitores depositaram em vocês. Muito
obrigada!

A responsável pelo cerimonial, Sra. Patrícia Lanna Sette chamou para compor a mesa a juíza eleitoral Dra. Denise Canêdo
Pinto, Promotora eleitoral Ludmila Costa Reis, Analista Judiciário e chefe do cartório Eleitoral Gabriel Astoni Sena, Auxiliar
de cartório José Cleber Fonseca Quintão, Capitão da 118ª Cia da Polícia Militar Wildré Luiz Santos Fortunato, presidente da
OAB local Ismael Lanna Rocha.

Discurso da
Promotora Eleitoral
Ludmila Costa Reis

Senhoras e senhores,
boa noite! Primeiramente
eu gostaria de agradecer
neste momento as palavras generosas da Dra.
Denise, que se dirigiu a
mim e aos nossos colegas do cartório eleitoral.
Autoridades
presentes,
prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores eleitos, a cerimônia dessa noite vem
oficializar o resultado das
votações ocorridas no dia
07 de outubro de 2012,
após um intenso processo
eleitoral, como todos aqui
puderam determinar. A
partir do recebimento desses diplomas os senhores
eleitos estarão habilitados
a tomar posso no próximo
dia primeiro de janeiro, a
partir de então os senhores poderão realizar as
promessas de campanha.
Embora ainda não tenha
assumido os respectivos
cargos muitos dos senhores estão preocupados e
pensando no que encontrarão pela frente, afinal
o exercício de governar
uma cidade jamais deixou
o esforço e a dedicação
por parte daqueles que
almejam o bem comum.
Ao falar sobre o desafio da política, a filósofa
Hannah Arendt foi muito
precisa quando observou
que o objetivo da política é “A convivência entre
diferentes”. E o maior desafio consiste justamente
conciliar os interesses em
prol de objetivos comuns.

Na filosofia de Aristóteles a política chegou a
ser vista como quem tem
em vista a integridade humana, contudo tendo em
vista o caráter subjetivo
como quem não só pensa em si só, mas também
no bem de uma comunidade em geral. Faremos
com que os prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores eleitos se sintam
como se tivesse vencido
as eleições pela primeira
vez, mas não deixe que
essas circunstâncias de
ser novato no cargo seja
um entrave ao exercer a
hostilidade pública. No
mais senhores é trabalho,
disciplina e compromisso
com o interesse público.
Não é pensar em voltar
atrás para fazer um novo
começo, se todos podem
começar agora para fazer
um novo fim. Muito obrigada!

Discurso do Prefeito
eleito José Maroca
Os trabalhos da diplomação foi uma festa da democracia falaram a Promotora
Eleitoral, a juíza Eleitoral,
os prefeitos eleitos de Santo Antônio do Grama, São
Pedro dos Ferros e o prefeito eleito de Rio Casca.
Sorridente e transbordando alegria o prefeito
eleito de Rio Casca José
Maroca foi muito aplaudido ao ser convidado
para falar, suas palavras
iniciais foram de cumprimentos e agradecimentos
a todos, salientou que a
eleição foi uma festa, mas
a responsabilidade vem
agora, lembrou também
o prefeito eleito que logo
depois da eleição procurou saber o estado da
prefeitura que irá receber
e que seus colegas a prefeita de Santo Antônio do
Grama e o prefeito de São
Pedro dos Ferros terão
também muitas dificuldades pela perda de receitas.
“Nós nunca fugiremos
dos nossos compromissos, queremos ver a nos-

sa região cada vez mais
empolgada, pois o povo
nos escolheu para uma
mudança e não para continuar como está. Proclamo também os nossos
vereadores porque eles
também farão parte dessa
mudança, eles também serão responsáveis para que
ela aconteça, na realidade
agora não existe vencedor
e nem vencido, temos que
olhar é para a nossa região e para o nosso povo,
quero ler para vocês uma
frase que é o seguinte:
‘Se o prefeito de uma cidade não puder preservar
a transparência das fontes
de governo, algo de grave
está para acontecer, pondo em risco as suas tradições morais e a própria
respeitabilidade’. Quero
junto com vocês ser um
prefeito novo, a cumprir
essa missão, preservando
o patrimônio e a moral
dos nossos munícipes. E
o meu muito obrigado”.
Concluiu o prefeito eleito
José Maroca.
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itos da Comarca de Rio Casca

Vice-Prefeito eleito de Rio Casca Adriano de Almeida, Promotora Ludmila,
Prefeito eleito José Maroca e Dra. Denise

Prefeito eleito de São Pedro dos Ferros Reginaldo Moura, Promotora Ludmila,
vice prefeito eleito Kemper e a juiza Dra Denise

Diplomação dos prefeitos, vices, vereadores e suplentes
A diplomação outorga aos eleitos o direito
de exercerem suas funções junto ao Executivo
ou Legislativo Municipal, na gestão 2013
– 2016. No diploma
que cada eleito recebeu
constam seus dados
pessoais, cargo para o
qual foi eleito, número de votos e partido.
O ato solene simboliza
ainda o encerramento
do processo eleitoral,
que se inicia com o registro de candidaturas,
campanha eleitoral, de-

pois os trabalhos de votação e apuração.
Logo após a entrega
dos diplomas aos prefeitos foram chamados
a frente, em ordem alfabética os vereadores
das três cidades, sendo
eles: Alexandre Amarante Gomes Pinto Coelho, representado por
Firmina Correa Maroca, Amarildo Pereira
de Assis, Antônio Carlos de Avelar, Antônio
Couto de Assis, Bolivar
Batisteli, Danilo Caldarele Dias, Edvar Ce-

sar Pereira, Eli Júlio da
Silva, Fabiano Oliveira
de Souza, Francislei
Martins Ribeiro, Herculano Barboza Amorim, Herminio Oliveira
Medeiros, Jair Eleno
Andrade, José Hudson
Amorim, José Roney da
Costa, José Rubens Feliciano, José Soares Caldas, Júlio Cesar Russo
Lima, Laercio Bosco
da Silva, Marleyde de
Paula Mucida Miranda,
Natanael Florêncio Miranda, Neliberto Soares
Piltelckow, Onofre da

Prefeita eleita de Santo Antonio do Grama Alcione, Promotora Ludmila,
vice-prefeito eleito Claudio Cimprício e a Dra. Denise

Silva Mendonça, Pedro
Moreira da Silva, Regina de Lourdes Nunes,
Sebastião Carlos Lopes,
Wanderlei Magalhães.
Em seguida a diplomação dos Suplentes
dos partidos e coligações,
respeitando-se também, a ordem
alfabética, Aguinaldo
Alves Moreira, Alexandre Sant’Ana, Antônio
Borges de Matos, Antônio Eugênio, Braulio
Batista Vieira, Crezio
Maximiliano,
Edney
Ventura Zinato, Eliane

do Carmo Costa Calais,
Eloisio Ramos Domingues, Fabricia Maria
Braz, Gerônimo Couto,
Gilson da Silva Laia,
Gilson Silveira Batista, Helio Gomes Leal,
João Carlos Sétimo, Joaquim Nonato Ribeiro,
Jorge Enisio Zacarias,
José do Carmo dias
Pereira, Leandro Barbosa Ribeiro, Marcio
José Breguês Gonçalves, Maria das Graças
Balbino, Maria dos Anjos Breguez Gonçalves,
Marildo Rocha Muniz,

Milton Barbosa, Neuza
Caetano Simão, Paulo
Sergio Cristiano, Reinaldo Oliveira Silva,
Rodrigo Freitas Miranda, Ronildo Caetano Ribeiro, Sebastião
Gomes da Silva, Sebastião Leandro Neto, Sebastião Viana Santiago,
Veneral Ribeiro, Waldyr Xavier Alvarenga,
Walter Cezar Pereira,
Wander Gualberto da
Silva, Wanderley Rodrigues, Willian Carlos
da Silva, Zeli Martins
da Silva.

A cerimônia de diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes
dos três municípios pertencentes à Comarca de Rio Casca, em uma solenidade
realizada no salão Nobre do Automóvel Clube.
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“Ceguinho Pintor” acerta golpes de
facão em vítimas da própria família

Uma criança vítima de
vários golpes de facão do
“padrasto avó” dela, além
da menina o pai da criança
tinha sido esfaqueado mais
cedo. O autor das duas tentativas de homicídio, Paulo Roberto, foi socorrido
para UPA de Manhuaçu.
Ele caiu ao pular de um
penhasco localizado no
bairro Petrina durante a
fuga depois dos dois crimes. Segundo informações
Paulo Roberto (Ceguinho
Pintor) teve uma discussão com o genro Wallace,
na confusão Paulo Roberto deu um golpe de facão
na cabeça de Wallace por
volta de 15h. Durante o
atendimento a vítima que
foi socorrida e levada para
a UPA o autor do crime foi
até a casa de Wallace e lá
ele começou a esfaquear
a criança, filha do rapaz e
neta dele, de apenas 5 anos

de idade. De acordo com o
tenente Gonçalves a criança recebeu golpes de facão
na cabeça e deve ter colocado as mãos na frente para
se defender. Tenente Gonçalves conta como foi o
atendimento da ocorrência:
Tenente Gonçalves –
“Por volta das 15h30min o
COPOM do 11° BPM foi
acionado para um atendimento de ocorrência por
lesão corporal cujo autor
estava utilizando um facão para agredir pessoas.
Imediatamente
viaturas
deslocaram-se para o local
e houve de imediato sinal
de que o autor tinha atacado lesionado duas pessoas,
ele é avô da criança que foi
atingida e ela já havia sido
socorrida por populares
e levada a UPA local. De
imediato saímos para tentar
localizar o autor e ao tentar
fugir da polícia ele caiu de

uma pedreira onde sofreu
lesões e ficou um pouco
inconsciente e assim acionamos o corpo de bombeiro
porque haveria necessidade
da retirada do autor do local
e levado a Unidade de Pronto Atendimento, assim que
chegamos a UPA houve situação de pessoas querendo
atingir o autor , conseguimos identificar a real situação dos fatos , era o pai da
criança que havia tido lesão
corporal e estava também
ferido, tinha recebido do
autor uma facãozada na
cabeça. E posteriormente
teria dado um golpe também na cabeça da criança.
Logo em seguida o pai da
criança que percebeu a
chegada do autor no pronto
atendimento que aparentava muito sangue na cabeça
tentou partir para cima do
autor do crime e foi contido pelos PMS”.

PM recupera motocicleta
furtada em Inhapim

No último dia 19/12, por voltadas
16h00 durante Operação blitz de trânsito, a Polícia Militar abordou a motocicleta Honda CG 150 Fan ESI, de cor
Vermelha Placa GKO-8700 conduzida
pelo suspeito Sérgio Antônio Teixeira
de 44 anos.
Os militares notaram que a chave de
ignição da motocicleta faltava uma parte do dispositivo magnético destinado
a destravar a direção do veiculo e que
apresentava indícios de falsificação (feita com lima). Efetuada a consulta no
sistema informatizado constatou que a
motocicleta era furtada.
O condutor disse aos policiais que
era inabilitado e que adquiriu a motocicleta pelo valor de R$ 3.500,00) de um

individuo que ele conhece por “Davi”.
O suspeito foi preso e encaminhado a
Delegacia de Policia Civil e o veiculo foi
apreendido e removido ao pátio da Fervel.

Durante operação policial PM de
Rio Casca realiza duas prisões

Com o objetivo de retirar de circulação
autores de crimes contra o patrimônio e
com relevância periculosidade, no último
dia 20/12, a PM de Rio Casca desencadeou uma operação policial no Distrito
de Águas Férreas, onde foi cumprido um
Mandado de Busca e Apreensão na residência de WILSON AUTA PEREIRA de
21 anos, vulgo PRETO, onde foi efetuada sua prisão por estar com Mandado de
Prisão em aberto expedido pela Juíza da
Comarca de Rio Casca.
De posse do Mandado de Prisão de MARCIEL DE OLIVEIRA PERGENTINO de
21 anos, foi realizado intenso rastreamento
no Distrito de Águas Férreas, sendo-o localizado homiziado em uma casa em construção, momento em que ele recebeu voz de
prisão.
Com MARCIEL DE OLIVEIRA PERGENTINO foi encontrado um aparelho
PLAY STATION, dois consoles (manetes),
um Memory Card e uma máquina fotográfica digital, materiais que foram furta-

dos em uma loja localizada no Distrito de
Águas Férreas em data anterior (BO/REDS
916/2012).
Ambos os suspeitos tem passagens na polícia por roubo, furto, tráfico de entorpecentes e homicídio.
Autores foram conduzidos à Delegacia de
Polícia de Rio Casca e posteriormente recambiados à Cadeia Publica local.

Operação integrada PM e
PC combate o tráfico

Três pessoas foram presas,
além de armas, munição,
pedras de crack e buchas de
maconha apreendidas. Esse é
o balanço da operação integrada pelas equipes das Policias Civil e Militar de Rio
Casca, realizada nesta quinta, 20. Foram detidos suspeitos de chefiar o tráfico de
drogas no bairro Bela Vista.
As equipes comandadas
pelo Delegado Dr. José Marcelo e o Capitão PM Willdre
Fortunato, desencadearam
a operação nos bairros Bela
Vista e Novo Cruzeiro. A
ação foi planejada durante
vários dias, com os policiais
civis e os militares do Serviço de Inteligência da 118ª
Companhia da Polícia Mili-

tar. Um grupo monitorou os
suspeitos durante vários dias
até que fosse desencadeada
a operação que resultou na
prisão de três pessoas e na
apreensão de embrulho de
crack, oito buchas de maconha, uma bucha grande de
maconha de 135 gramas, um
revólver, uma espingarda,
uma balança de precisão e
645 reais em dinheiro.
Muitos dos envolvidos
têm passagens na polícia por
diversos crimes, como tráfico de drogas e roubos. Foram
autuados em flagrante por
porte de arma de fogo, tráfico e associação ao trafico de
drogas: Luís Antônio Silva
Silveira, vulgo “Cata Toco”,
21 anos; Wallison Junio da

Silva, vulgo “Buiu”; e um jovem de 17 anos. Eles foram
recolhidos à Cadeia Pública
de Rio Casca.
Em declaração, o Dr. José
Marcelo e o Capitão Fortunato ressaltaram que a operação visou principalmente
a retirada de circulação dos
traficantes mais atuantes do
bairro Bela Vista, que aproveitariam o período de final
de ano comercializarem uma
maior quantidade de drogas.
Eles anunciaram que novas
operações integradas serão
desencadeadas nos próximos
dias visando o combate ao
tráfico de drogas na cidade
de Rio Casca. A integração
das polícias favorece a comunidade ordeira.

Josiane de Souza, 23 anos,
e o enteado dela, Carlos
Emanuel Batista, 8 anos,
morreram afogados no final
da tarde sábado, 22, em um
açude, localizado numa propriedade rural em Santana
do Manhuaçu. Testemunhas

contaram que Josiane e Carlos Emanuel, o pai da criança
e outras duas pessoas se divertiam na margem no açude da fazenda no Córrego da
Posse da Cachoeira. Em determinado momento, Carlos
Emanuel se distanciou e sub-

mergiu. Josiane se atirou nas
águas com intuito de salvar
a criança. Os dois morreram
afogados. O corpo de Josiane
foi localizado por populares
e arrastado para a beira do
açude e a criança foi retirada
pelo Corpo de Bombeiros.

Mulher e enteado de 8 anos morrem
afogados em Santana do Manhuaçu
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ENTRETENIMENTO
NA AERONÁUTICA
O Manuel entra para a Aeronáutica, na divisão de para-quedismo. Recebe a primeira
aula prática:
- Estamos a dois mil metros de altura. Seu
equipamento foi todo checado. O senhor saltará por aquela porta. Ao puxar a primeira
cordinha, o para-quedas se abrirá. Se isso
não acontecer, o que é pouco provável, puxe
a segunda cordinha. Se ainda assim o para-quedas não se abrir, o que e improbabilíssimo, puxe a terceira cordinha e ele se abrirá.
Lá embaixo, haverá um jipe a sua espera,
para levá-lo de volta ao quartel.
O Manuel salta, puxa a primeira cordinha
e o para-quedas não se abre, puxa a segunda,
nada. Puxa a terceira e nem assim o equipamento funciona. Ele começa a ficar preocupado.
- Ai, Jesus! Agora só falta o jipe não estar
lá embaixo!

Gêmeos 21/5 a 20/6 Fale de sonhos e de sentimentos:
Mercúrio em movimento direto, na sua área afetiva, trará
conversas inspiradas e ótimos planos para a relação. Mas
a vida sexual poderá ficar devagar, com aspecto tenso entre
Marte e Saturno. Aproveite os feriados para descansar e
recuperar suas forças. A partir de sexta, Lua na sua área
afetiva esquentará o clima novamente. Solte a imaginação
e curta momentos mágicos na passagem de ano. Novas
esperanças também alegrarão o domingo, já em ritmo de
vida nova!
Câncer 21/6 a 22/7 Alguns dias em casa ajudarão a
reforçar a segurança emocional e equilibrar suas energias.
Prepare o coração para fortes emoções. O novo ano começará com novo romance ou, se já encontrou a pessoa certa,
com mais cumplicidade e paixão. Mercúrio em movimento
direto melhorará sua saúde e disposição. Tudo aberto para
viajar e se deliciar com as surpresas da vida. Mudanças
virão para melhor, com Sol, Marte e Plutão na sua área
afetiva. Aposte no amor e comece fase nova na vida íntima.

O amigo do Manuel o convida: - Ô gajo.
Estou a lhe convidaire para a festa de quinze
anos de minha filha.
- Está bem, patrício, eu irei. Mas ficarei no
máximo uns dois anos.

Leão 23/7 a 22/8 Pense positivo e acredite na sorte! Mercúrio em movimento direto trará bom humor e ideias criativas
que poderão se transformar em novos projetos. Sol, Marte
e Plutão incentivarão novas atividades e mudanças nas
rotinas. No amor, clima carinhoso e estável. Se estiver disponível, novo romance poderá começar com muitas afinidades
e sensação de familiaridade. Na passagem de ano, prazer,
diversão e muito entusiasmo. Lua em harmonia com seu
signo promete encontros gostosos e surpresas agradáveis.

Mineiro

CURIOSIDADES
Oswaldo Cruz nasceu em 5 de agosto de
1872. Era precoce. Aos 14 anos ingressou
na Faculdade Nacional de Medicina do
Rio de Janeiro, formando-se aos 20. Em
1896, aos 24 anos estagiava no Instituto
Pasteur, em Paris. Em 1900, participou da
criação do Instituto Manguinhos (hoje, em
sua homenagem Instituto Oswaldo Cruz),
fabricando vacinas. Oswaldo Cruz aceitou a proposta do presidente Rodrigues
Alves de sanear o Rio de Janeiro. Dentre
seus feitos mais importantes nessa missão,
destacam-se a erradicação de pestes e epidemias como a peste bubônica, a varíola
e a febre amarela. Oswaldo Cruz morreu
de insuficiência renal em 11 de fevereiro
de 1917, aos 45 anos, deixando-nos seu
exemplo e merecendo, sem dúvida, a homenagem de todo o Brasil. Ele é homenageado no Dia Nacional da Saúde (5 de
agosto ).
Você sabia?
- A Coca-Cola era verde.
- O “quack” de um pato não produz eco, e
ninguém sabe por que.
- Pessoas inteligentes têm mais cobre e
zinco no cabelo.
- O papa mais jovem tinha 11 anos.

HORÓSCOPO
Áries 21/3 a 20/4 Planos ambiciosos para a carreira e para
a vida íntima marcarão a passagem de ano. Concentre-se
nos seus objetivos com fé: seus desejos serão realizados!
Vênus promete muita cumplicidade para realizar fantasias
românticas e curtir momentos maravilhosos no amor. Aposte
nos projetos em comum e some forças. O novo ano trará
mais segurança, união, poder e expansão. Paixão, prazer
e sintonia com sentimentos profundos intensificarão um
vínculo especial. Revele seus segredos e sonhos.
Touro 21/4 a 20/5 Deixe as preocupações com trabalho
de lado e aventure-se! A última semana do ano promete
momentos maravilhosos no amor, repletos de paixão, magia
e muita sedução. Vênus na sua área afetiva aumentará seu
poder de atração. Tudo aberto para começar uma nova
relação ou para criar um clima romântico e sensual, num
relacionamento já estabelecido. A passagem de ano trará
planos de mudanças e mais intensidade na vida sexual.
O futuro parecerá mais atraente, visualize seus sonhos e
siga em frente!

Festa de 15 anos

Mineiro velho era aquele. Levou a mulher
ao médico. O médico mandou a mulher entrar, o mineiro entrou junto. O médico mandou a mulher se deitar e começou o exame.
Apalpou a mulher na altura do pescoço e
perguntou:
- Dói aqui?
A mulher disse que não. Mineiro só olhando. O médico apalpou na altura da clavícula,
depois na altura do peito, depois na altura do
estômago e foi descendo, apalpando e perguntando se doía. Quando o médico chegou
na altura do umbigo, o mineiro interrompeu:
- Olha, doutor, daqui pra baixo o senhor
pergunta só. Deixa que aparpar, eu aparpo!

9

SETE ERROS

Virgem 23/8 a 22/9 A casa ficará mais organizada com
Mercúrio em movimento direto que também facilitará o diálogo
com a família e recuperará o seu humor. A semana promete
boas surpresas no amor: Marte, Sol e Plutão em harmonia
com seu signo, incentivarão uma nova paixão que poderá
acontecer inesperadamente. Uma conversa despretensiosa,
entre quinta e sexta, dará em romance se você topar. Na passagem de ano, clima íntimo e familiar. Prefira programação
sossegada na companhia de pessoas queridas.
Libra 23/9 a 22/10 Fique linda e pronta para iniciar uma
nova fase em sua vida. Lua em seu signo, de segunda
a quarta, destacará seu charme, simpatia e elegância.
Sintonize-se com seus sonhos e determine planos para o
futuro. A passagem de ano trará renascimento, renovação
e esperanças de uma vida melhor num clima divertido, com
muitos encontros calorosos conversas entusiasmadas. Júpiter e Urano incentivarão programação original e saudável.
Respeite seus limites, evitando exageros.
Escorpião 23/10 a 21/11 Aproveite o início da semana
para descansar. A partir do fim da tarde de quinta, Lua em
seu signo trará surpresas excitantes e mais espaço para o
prazer. Um encontro na sexta poderá se transformar em paixão se o coração estiver livre. Visão otimista e novos planos
financeiros darão um sabor especial à passagem de ano.
Aposte num futuro promissor. O novo ano começará com
mais segurança e vontade de aprender. Sol, Marte e Plutão
trarão informações instigantes e novos focos de interesse.
Sagitário 22/11 a 21/12 Objetivos claros e ótimas perspectivas para o futuro levantarão o astral, neste fim de ano.
Mercúrio em movimento direto por seu signo devolverá o
bom humor. O dinheiro ainda estará curto, mas um novo
projeto financeiro promete soluções efetivas para equilibrar
o orçamento, em 2011. Lua em seu signo, na passagem de
ano, reforçará ainda mais o otimismo e a autoconfiança.
Aposte nos seus sonhos mais secretos e vá à luta! O ano já
começará com oportunidades. Associações serão positivas.
Capricórnio 22/12 a 20/1 Decisões sobre mudanças no
projeto de vida e nos planos para o futuro marcarão esta
semana, com Sol, Marte e Plutão em seu signo. Mas aspecto tenso entre Saturno e Marte cobrará um pouco mais
de paciência. Conversas com amigos, de quarta a sexta,
trarão dicas importantes e novas esperanças. Fortaleça sua
fé e envie seus pedidos ao Universo. Na passagem de ano,
sua sensibilidade estará amplificada e se sentirá parte de
um mundo maior. No amor, companheirismo e união para
realizar os sonhos.
Aquário 21/1 a 19/2 Diminua a velocidade e descanse.
A semana trará paz emocional e maior sintonia com os
sentimentos. Se for viajar, mantenha a calma e redobre a
atenção, com aspecto tenso entre Marte e Saturno. Encontro com amigos, entre quinta e sexta, trarão perspectivas
positivas para o futuro. Entrará no novo ano com mais fé
e segurança. Mercúrio em movimento direto garantirá vida
social animada e programação animada com amigos. Novo
projeto em parceria promete crescimento financeiro.
Peixes 20/2 a 20/3 Sentimentos profundos, na segunda e
na terça, motivarão planos de mudança. Bom momento para
planejar estratégias. Objetivos profissionais ficarão mais
claros, com Mercúrio em movimento direto na sua área da
carreira. A partir de quarta, tudo aberto para viajar e criar um
clima de aventura na vida íntima. Se estiver só, um encontro
entre quinta e sexta poderá dar em romance. Na passagem
de ano concentre-se no que quer para o seu futuro, Júpiter
e Urano em seu signo prometem uma vida radical!
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“Faremos uma das melhores copas que o mundo conheceu”

Presidenta Dilma,empolgada com a conclusão dos estádios para a Copa do Mundo

Aérea ‘falida’ tem vínculo com irmão de Rose
Fundada em 2009 e autorizada em 2011 pela Agência Nacional
de Aviação Civil a transportar carga, a Viação Aérea Panamericana (VAP) enfrenta turbulências: foi despejada judicialmente
há dias por falta de pagamento do aluguel da mansão na capital
paulistana. No local funcionaria um escritório de Edson Lara
Nóvoa, irmão de Rosemary, a “Rose”, que indicou o diretor
afastado da Anac, Rubens Vieira.

Céu azul
A Anac autorizou a VAP a transportar malotes. A razão social
da empresa do irmão de Rose registra também importação de
aeronaves.

Alternativa
Outra empresa se instalou no local, ao lado do Banco do Brasil.
A Serasa registra a VAP como “endereço alternativo” de Edson
Nóvoa.

Fora do ar

(PMDB-RN) duvida de crise institucional entre STF e Câmara
devido à cassação de deputados réus do mensalão: “É preciso
costurar entendimento, e ninguém conhece melhor a Constituição do que nós, que a fizemos”.

Ex-ministra no SPC
Em Vitória (ES), está atolada em dívidas
a campanha da ex- ministra Iriny Lopes,
aquela que se ofendeu com a beleza de
Gisele Bundchen. Profissionais que atuaram
na campanha decidiram recorrer à Justiça.

Mulher forte
Intriga os interlocutores do governador do Piauí, Wilson Martins,
a presença de uma assessora, com cara de braço direito, que não
o larga nem quando o encontro é para discutir investimentos
no Estado.

Velho golpe, novas vítimas

Edson não foi encontrado. Na casa dele, uma mulher que não
quis se identificar se disse “surpresa” com a VAP, e tirou o
telefone do gancho.

Telefonaram aos senadores Walter Pinheiro (PT-BA) e João
Alberto (PMDB-MA), em nome do deputado Renan Filho
(PMDB-AL), pedindo dinheiro para viagem. Há um ano, Marta
Suplicy foi vítima do golpe: vigaristas tentaram usar o nome do
pai do deputado, Renan Calheiros.

Família unida

Melancolia

Ele, “Rose” e a sobrinha Mirella, ex-Anac, têm apartamentos da
Bancoop, cooperativa habitacional suspeita de fraude com o PT.

Para o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PA),
o fim de ano no Congresso mais uma vez é “melancólico”, já que o Legislativo não cumpriu o seu
papel, “fruto de uma cultura que precisa mudar”.

Senador é réu por pensão e abandono afetivo
Habituado ao ataque, o senador Álvaro Dias (PR), líder do PSDB
no Senado, agora está na defensiva: foi condenado na Justiça
pelo não pagamento de pensão a uma filha – ainda menor de
idade – fruto de seu relacionamento com a funcionária pública
Monica Magdalena Alves. O tucano responde a processos, em
segredo de justiça, por abandono afetivo e corre risco de ter o
seu patrimônio bloqueado.

Pensão paga
Álvaro Dias ficou indignado com a ação judicial contra ele. Conta
inclusive que só de pensão paga dez salários mínimos por mês.

Nulidade
Em um dos processos, a filha do senador Álvaro Dias pede anulação da venda de cinco casas dele, no valor de R$ 16 milhões,
em Brasília.

Prioridade
O deputado Osmar Terra (PMDB-RS) comunicou ao líder do
governo, Arlindo Chinaglia (PT-SP), que prefere disputar a liderança do PMDB na Câmara. O cargo de vice-líder do governo
já não motiva ninguém.

Pensando bem...
...Lula acusou Marcos Valério, que acusou Lula, talvez porque
ambos têm razão.

Poder sem Pudor

Este imenso Brasil

Chantagem
Álvaro Dias considera que tem cumprido seu dever de pai
“rigorosamente”, o que o leva a concluir: “Isso é chantagem”.

Abin às moscas
Recordista de gastos secretos nos cartões corporativos, a Agência
Brasileira de Inteligência comemora o final de 2012 em grande
estilo: não tinha viv’alma no “serviço secreto” sexta à tarde
(21). A debandada se repetirá dia 31. Se o País precisar de ação
urgente de inteligência...

Esporte aparelhado
O aparelhamento partidário toma até as áreas jurídicas de ministérios como o do Esporte, cujo consultor jurídico, Wladimyr
Camargos, ocupa o cargo por ser filiado ao PCdoB. Ele nem
sequer é concursado.

Solução é o consenso
Futuro presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves

Gervásio Raimundo era candidato a deputado estadual, em
Alagoas, e foi participar de um comício em Estrela, antigo
Bola. Saudou a assistência:
- Povo do Bola!...
- Eles não gostam de ser chamados assim – cochichou um
aliado.
- Tá bom. Queridos amigos bolivianos!...
- Boliviano é quem nasce na Bolívia... – voltou a corrigir
o amigo.
Gervásio se irritou, gritando ao microfone:
- Oxente, e não é tudo Brasil?

A Pequena Vendedora de Fósforos
Fazia um frio terrível; caía a neve e estava quase escuro; a
noite descia: a última noite do ano. Em meio ao frio e à escuridão uma pobre menininha, de pés no chão e cabeça descoberta,
caminhava pelas ruas. Quando saiu de casa trazia chinelos; mas
de nada adiantavam, eram chinelos tão grandes para seus pequenos pézinhos, eram os antigos chinelos de sua mãe. A menininha os perdera quando escorregara na estrada, onde duas carruagens passaram terrivelmente depressa, sacolejando. Um dos
chinelos não mais foi encontrado, e um menino se apoderara do
outro e fugira correndo. Depois disso a menininha caminhou
de pés nus - já vermelhos e roxos de frio. Dentro de um velho
avental carregava alguns fósforos, e um feixinho deles na mão.
Ninguém lhe comprara nenhum naquele dia, e ela não ganhara sequer um níquel. Tremendo de frio e fome, lá ia quase de
rastos a pobre menina, verdadeira imagem da miséria!
Os flocos de neve lhe cobriam os longos cabelos, que lhe
caíam sobre o pescoço em lindos cachos; mas agora ela não
pensava nisso. Luzes brilhavam em todas as janelas, e enchia
o ar um delicioso cheiro de ganso assado, pois era véspera de
Ano-Novo.
Sim: nisso ela pensava!
Numa esquina formada por duas casas, uma das quais avançava mais que a outra, a menininha ficou sentada; levantara os
pés, mas sentia um frio ainda maior.
Não ousava voltar para casa sem vender sequer um fósforo
e, portanto sem levar um único tostão. O pai naturalmente a
espancaria e, além disso, em casa fazia frio, pois nada tinham
como abrigo, exceto um telhado onde o vento assobiava através
das frinchas maiores, tapadas com palha e trapos. Suas mãozinhas estavam duras de frio. Ah! bem que um fósforo lhe faria
bem, se ela pudesse tirar só um do embrulho, riscá-lo na parede
e aquecer as mãos à sua luz!
Tirou um: trec! O fósforo lançou faíscas, acendeu-se.
Era uma cálida chama luminosa; parecia uma vela pequenina
quando ela o abrigou na mão em concha...
Que luz maravilhosa!
Com aquela chama acesa a menininha imaginava que estava
sentada diante de um grande fogão polido, com lustrosa base de
cobre, assim como a coifa.
Como o fogo ardia! Como era confortável!
Mas a pequenina chama se apagou, o fogão desapareceu, e
ficaram-lhe na mão apenas os restos do fósforo queimado.
Riscou um segundo fósforo. Ele ardeu, e quando a sua luz
caiu em cheio na parede ela se tornou transparente como um
véu de gaze, e a menininha pôde enxergar a sala do outro lado.
Na mesa se estendia uma toalha branca como a neve e sobre ela
havia um brilhante serviço de jantar. O ganso assado fumegava
maravilhosamente, recheado de maçãs e ameixas pretas. Ainda
mais maravilhoso era ver o ganso saltar da travessa e sair bamboleando em sua direção, com a faca e o garfo espetados no
peito! Então o fósforo se apagou, deixando à sua frente apenas
a parede áspera, úmida e fria.
Acendeu outro fósforo, e se viu sentada debaixo de uma linda árvore de Natal. Era maior e mais enfeitada do que a árvore
que tinha visto pela porta de vidro do rico negociante. Milhares
de velas ardiam nos verdes ramos, e cartões coloridos, iguais
aos que se vêem nas papelarias, estavam voltados para ela. A
menininha espichou a mão para os cartões, mas nisso o fósforo apagou-se. As luzes do Natal subiam mais altas. Ela as via
como se fossem estrelas no céu: uma delas caiu, formando um
longo rastilho de fogo.
“Alguém está morrendo”, pensou a menininha, pois sua vovozinha, a única pessoa que amara e que agora estava morta,
lhe dissera que quando uma estrela cala, uma alma subia para
Deus.
Ela riscou outro fósforo na parede; ele se acendeu e, à sua
luz, a avozinha da menina apareceu clara e luminosa, muito
linda e terna.
- Vovó! - exclamou a criança.
- Oh! leva-me contigo!
Sei que desaparecerás quando o fósforo se apagar!
Dissipar-te-ás, como as cálidas chamas do fogo, a comida
fumegante e a grande e maravilhosa árvore de Natal!
E rapidamente acendeu todo o feixe de fósforos, pois queria
reter diante da vista sua querida vovó. E os fósforos brilhavam
com tanto fulgor que iluminavam mais que a luz do dia. Sua
avó nunca lhe parecera grande e tão bela. Tornou a menininha
nos braços, e ambas voaram em luminosidade e alegria acima
da terra, subindo cada vez mais alto para onde não havia frio
nem fome nem preocupações - subindo para Deus.
Mas na esquina das duas casas, encostada na parede, ficou
sentada a pobre menininha de rosadas faces e boca sorridente,
que a morte enregelara na derradeira noite do ano velho.
O sol do novo ano se levantou sobre um pequeno cadáver.
A criança lá ficou, paralisada, um feixe inteiro de fósforos
queimados. - Queria aquecer-se - diziam os passantes.
Porém, ninguém imaginava como era belo o que estavam
vendo, nem a glória para onde ela se fora com a avó e a felicidade que sentia no dia do AnoNovo.
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Victor irá se casar em 2013

Babi Rossi e o filho caçula de Thor Batista Pena de Silvio Santos

Victor e Léo têm um animado bate papo com o jornalista
e empresário João Doria Jr., no programa Show Business,
da Band, de sábado (22). A dupla sertaneja falou mais do
que sobre suas canções e quando o assunto abordado foi
amor, logo surgiu uma revelação de Victor: “Irei me casar
em 2013 com a Claudia, ainda não definimos a data, mas
será no ano que vem. Aliás, já temos a vida de casados,
por certo iremos oficializar com a cerimônia”, ele contou.

Babi Rossi pode ter um novo affair.
Segundo a coluna “Retratos da
Vida”, do jornal “Extra” de sexta-feira (21), a assessoria de imprensa da loira afirmou que a panicat e
Olin Batista estariam se conhecendo melhor. O casal, que se conheceu há algumas semanas, nem uma
festa organizada pelo rapaz, vem
mantendo uma relação cada vez
mais próxima. Durante um evento
na Ilha Fiscal, no último sábado (15), eles foram vistos trocando beijos no camarote do rapaz, sob a proteção dos seguranças. “Eles estão se conhecendo, sim. Se falando por
telefone e mensagens, e marcando de se encontrar. Pode
ser que fiquem juntos, que namorem... Estamos torcendo
muito para que isso aconteça. Como todos sabem, a Babi
não é de ficar, ela só namora, e é uma menina apaixonante”,
disse a assessora Neiáh.Ainda de acordo com a assessora,
a panicat não vê nenhum problema na diferença de idade

Morre atriz Thelma Reston
A atriz Thelma Reston morreu
às 2h10 de quinta-feira (20) no
Rio de Janeiro. Ela, que lutava
contra um câncer desde 2009,
estava internada no hospital São
Lucas da capital fluminense. O
filho da atriz Renato Reston que
a mãe tinha 75 anos --nascida em
6 de julho de 1937 na cidade de Piracanjuba, em Goiás.
“Primeiro ela teve um tumor no seio, que estava controlado. Depois teve um tumor no endométrio. Estava fazendo quimioterapia. No final de ‘Aquele Beijo’ [novela
da Globo de 2011] ela teve que sair para se tratar, mas
o tumor se espalhou”, contou. Renato, que também tem
um irmão chamado Luciano, contou que os dois estavam
com a mãe na hora em que ela morreu. “Ela fez a passagem tranquila, sem sentir dor. Minha mãe sempre foi
muito positiva”, disse ele.

Ashton Kutcher pede divórcio
Ashton Kutcher entrou com pedido de
divórcio na sexta-feira (21) de seu
casamento de sete
anos com Demi Moore. A solicitação do
ator cita diferenças
irreconciliáveis e não apresenta a data que o casal se separou. Demi Moore anunciou no ano passado que estava
terminando a relação com o ator 15 anos mais novo, mas
não entrou com o pedido legal. Os papéis de Kutcher não
indicam que o casal tinha um acordo pré-nupcial e afirma
que Kutcher assinou a documentação também na sexta,
horas antes dela chegar à Corte Superior de Los Angeles.
Os dois se casaram em setembro de 2005 e até recentemente mantiveram um relacionamento muito público entre
si e com os fãs, se comunicando pelo Twitter. Depois da
separação, Demi mudou seu nome na rede social de @
mrskutcher para @justdemi.Segundo o site TMZ, os documentos afirmam que a separação dos bens será resolvida posteriormente. Ashton e Demi se separaram depois de
alegações de traição do ator com outra mulher. Ashton está
na série “Two and a Half Men” e namora Mila Kunis, com
quem atuou em “That ‘70s Show”.

Rodrigo Faro é papai
Nasceu no fim da tarde de sexta-feira
(21) Helena, filha do apresentador
Rodrigo Faro e da modelo Vera Viel.
Vera deu à luz sua terceira filha com
Rodrigo na maternidade São Luiz, no
bairro do Itaim Bibi, em São Paulo.
O apresentador acompanhou a cesárea da mulher, que começou às 18h.
“O nascimento da Helena foi a coroação do melhor ano da minha vida,
tanto pessoal quanto profissional. Um
ano só com coisas positivas. Foi o presente para fechar o
ano de forma especial”, declarou Rodrigo. De acordo com
a assessoria de imprensa do apresentador, Helena nasceu
com 3,580 kg, às 18h27, e passa bem. Casados há 15 anos,
os dois já são pais de Clara, 7, e Maria, 4. A apresentadora
Fabiana Scaranzi esteve no hospital para visitar Vera antes
do parto.

Ana Hickmann pode estar grávida
Ana Hickmann, 31, pode estar grávida
do seu primeiro filho. Segundo a coluna “Olá”, do jornal “Agora S. Paulo” de
sexta-feira (21), a apresentadora está ostentando quilinhos a mais. A loira é casada com Alexandre Corrêa desde 1996. Os
dois se conheceram desde quando Ana
tinha 17 anos. Recentemente, o casal
passou por uma polêmica envolvendo a
também apresentadora Adriane Galisteu.
Após a loira da Band alfinetar o temperamento de Hickmann, Corrêa tomou as dores da mulher e soltou faíscas
sobre Galisteu e seu marido.

Nívea Stelmann vai lançar livro
Nívea Stelmann, 38, vai apostar na vida
da escritora. A atriz, em parceria com a
escritora Lua Veiga, irá lançar um livro
para ajudar as mulheres a detectarem os
homens problemáticos. As informações
são do colunista Léo Dias.A publicação irá
levar o nome de “Dedo Podre” e não será
necessariamente sobre a vida da atriz.Em
declaração à publicação, Nívea disse que
o livro será baseado em fatos reais, mas não terá nomes
citados. “É um livro divertido, que fala da vida, de coisas cotidianas que todos já viveram. Homens e mulheres
já tiveram ‘dedo podre’”, explicou. A atriz está longe da
televisão desde 2011, quando a novela “Morde & Assopra”
chegou ao fim.

Dominguinhos está internado em Recife
O estado de saúde do pernambucanoDominguinhos, 71, não é dos
melhores. O músico está internado
no Hospital Santa Joana, no Recife,
desde a última segunda-feira (17),
vítima de uma infecção respiratória e
arritmia cardíaca. O artista luta contra um câncer de pulmão. O boletim
médico informa que Dominguinhos
está recebendo tratamento por meio
antibioticoterápico e requer cuidados
intensos. Um novo comunicado está
previsto para ser emitido no fim da tarde de quinta-feira
(20). Ainda em comunicado liberado para a imprensa, a família do músico pede apoio: “Neste momento, a família do
artista pede a todos por orações e pensamentos positivos.
O apoio do público que sempre admirou e acompanhou
o seu trabalho é de grande importância”. Dominguinhos,
que fez um show em homenagem ao centenário do grande
amigo Luiz Gonzaga nu último dia 13, em Exu, no interior
de Pernambuco.
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O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega afirmou ter
pena do seu patrão, Silvio Santos, durante participação no
programa “A Máquina”, da TV Gazeta. A informação foi
divulgada pela coluna “Olá”, do jornal “Agora São Paulo”.Segundo a publicação, o apresentador do “A Praça É
Nossa” disse que o dono do SBT não é feliz por ser bastante solitário. Isso porque ele precisa viajar a outros países,
como os Estados Unidos, para poder fazer coisas simples
do cotidiano, como comer um sanduíche na rua. Carlos
Alberto herdou o programa no SBT de seu pai, Manuel de
Nóbrega. “A Praça É Nossa” foi criado em 1956, inicialmente com o nome de “A Praça da Alegria”.

Atriz americana assusta com magreza
Selma Blair, 40, assustou ao aparecer excessivamente magra.
A atriz foi clicada em
passeio com o filho
Arhur Saint Bleick, de
1 ano. A morena usava apenas um casaco
decotado que deixava
à mostra os ossos da
costela. Essa não é,
porém, a primeira vez
que Selma aparece assim. Segundo o site “E! Online”, a
família e amigos já estavam preocupados com a sua perda
rápida de peso. O último trabalho da atriz foi no longa-metragem de ação “Hellboy”. Seu filme mais conhecido
é “Segun das Intenções”, de 1999. Luciana Gimenez irá
estrear em Hollywood, diz jornal

Gimenez nos cinemas americanos
Luciana Gimenez, 43, irá estrear nos cinemas americanos.
A informação é da coluna “Zapping” do jornal “Agora”
de quinta-feira (19). A publicação diz que além da apresentadora estar negociando uma participação em um filme
de Hollywood, ela fará parte do elenco de uma comédia.
“Posso adiantar que nela farei uma gordona. Vou usar muito enchimento. Vai ser divertido”, disse à coluna.
Recentemente, Luciana ganhou um novo programa na
RedeTV! chamado de “Luciana By Night”. O programa
é inspirado em uma fórmula bem sucedida nos Estados
Unidos, com mulheres à frente de entrevistas intimistas.
A primeira entrevista foi a apresentadora e modelo Ana
Hickmann.

Murilo Benício e Débora Falabella
O clima de fim de ano não poderia estar melhor para Murilo
Benício, 41, e Débora Falabella, 33. Segundo a coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra” de quarta-feira (19), casal
decidiu unir as famílias para uma viagem nesse período de
festas. Depois de curtirem a lua de mel em Nova York, a
atriz já fez passeios com o namorado na presença da filha,
Nina. Na terça-feira (18), os dois foram vistos fazendo compras no Fashion Mall, antes de viajarem para o sítio do ator,
na cidade Secretário. Quem também estava no passeio era
o filho mais velho de Murilo e fruto do seu relacionamento
com Alessandra Negrini, o adolescente Antonio.

Kristen Stewart pede desculpas aos fãs
Kristen Stewart, 22, se desculpou com fãs por ter traído
Robert Pattinson em entrevista à revista “Newsweek”.
“Peço desculpas a todos. Não foi minha intenção”, declarou. A atriz traiu o namorado com o diretor Rupert Sanders
em julho deste ano, e foi alvo de muitas críticas. “Honestamente, não me importo com a opinião das pessoas. Elas
não vão me impedir de fazer nada. Não é terrível se você
é amada ou odiada”, disse. Na época em que a traição foi
confirmada pela própria atriz, através de um comunicado
de imprensa, Robert deixou a casa onde morava com a
amada em Los Angeles. Os dois ficaram separados por um
tempo, mas reataram o namorado meses depois.
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Projeto do deputado Dr. Wilson Batista sobre reprodução
assistida para pessoa com câncer é aprovado

O Plenário da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
aprovou, em 1º turno, na Reunião Extraordinária da noite
de quarta-feira (12/12/12), o
Projeto de Lei (PL) 2.811/12.
De autoria do deputado Doutor Wilson Batista (PSD),
como foi aprovado, o projeto
assegura o acesso às técnicas
de preservação de gametas e
ao tratamento de reprodução
humana assistida, a pacientes
em tratamento de câncer no
Estado, que implique em sua
esterilidade.
O texto aprovado garante
o acesso às técnicas para a
preservação, conservação,
distribuição e transferência
dos gametas, que serão utilizados em tratamento para a
reprodução humana assistida,
na rede pública de saúde do

Estado. Também será assegurado todo o tratamento de
reprodução humana assistida. O paciente que receber o
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 preservação.
A proposição deixa claro
que o consentimento do beneficiário deverá ser formalizado por documento que contenha a indicação médica para
a utilização das técnicas de
tratamento oncológico consideradas infertilizantes e os
aspectos técnicos e as implicações médicas das diferentes fases das modalidades de
reprodução humana assistida
disponíveis. O projeto veda

essa manifestação da vontade
por meio de procurador.
Por fim, o projeto remete
ao Poder Executivo a regulamentação da lei inclusive
quanto à fixação das normas
especificadoras dos requisitos
a serem preenchidos pelos
usuários para a execução de
cada técnica de reprodução
humana assistida.
Segundo o autor do Projeto, deputado Dr. Wilson
Batista, a norma vem para garantir o direito dos pacientes
de constituírem suas famílias
após o tratamento. “Essa preservação (de gametas) só está
disponível em clínicas particulares, então o importante
deste projeto é que esse acesso também seja feito através
da rede pública, do SUS” justificou o parlamentar.

Viver
Feliz
R
ecentemente, acompanhei ótima reportagem evidenciando absoluto despreparo das famílias brasileiras ao se
depararem com vício de drogas, em pessoas
de sua família. Quase ninguém sabe lidar
com as dificuldades do drogado e a repercussão de atitudes condenatórias neste processo, é muito danosa ao viciado e a sociedade como um todo.
Creio que a humanidade nunca e em
tempo algum viveu um caos social a nível
mundial, quanto este que se apresenta ceifando milhares de vidas, nas nações de todo
o planeta.
E alguns países têm no cultivo de plantas
alucinógenas seu principal item de receita e
seu principal meio de trabalho a população.
A globalização, fruto da tecnologia do homem torna isso exequível e muito natural.
É, pois um problema de amplitude mundial

que preocupa e atormenta a todos. E que
fragiliza nossa sociedade.
Entendo que pelos prejuízos causados,
o governo brasileiro ainda tem feito muito
pouco no enfrentamento desta terrível e absurda epidemia que invade o cotidiano de
milhões de lares, desagregando famílias em
todas as classes sociais. Urge ação efetiva
e preparo dos profissionais de saúde para
guerrearmos contra as drogas, com ênfase
para o crack, a cocaína e a maconha.
A maior necessidade do homem é ser
amado, por isso, ao viciado deveremos dar
todo o apoio, toda a atenção e todo o amor
possível. Ele se sente diminuído, e derrotado pelo vício, portanto precisa solidariedade
e compreensão, mas acima de tudo a presença de alguém que o ame muito a ponto de se
dedicar totalmente a esta vida que agoniza.
Mas, espera com profunda ânsia o milagre

De autoria do deputado Doutor Wilson Batista (PSD), como foi aprovado, o projeto assegura o
acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento de reprodução humana assistida,
a pacientes em tratamento de câncer no Estado, que implique em sua esterilidade.

da recuperação.
Entendo também que precisamos fortalecer nossas famílias. Creio ser este um ponto
fundamental porque as pessoas encontram-se
muito desconectadas uma das outras no campo sentimental e parece não haver tempo para
ouvir e atender o outro. Precisamos demonstrar o que sentimos, sem medo de sermos caretas ou pagar mico. Pessoas que se sentem
queridas e amadas, certamente não necessitarão afundar-se nas drogas para se sentirem
bem com a vida e com tudo que as cerca.
Algumas dicas para
fortalecer as famílias:
1 Procurem rotineiramente passar tempo
juntos, realizando ações que tem valor e importância. Por exemplo, programe um dia
com toda a família num parque. Faça um
pic-nic e conversem sobre tudo. Mostrem-se uns aos outros, e recordem Romanos
capítulo12 versículo10, “Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal
preferindo-vos em honra uns aos outros.”.
2 - Tenham boa comunicação entre si e
sejam capazes de se comunicar em todos os

níveis e em todos os assuntos. A comunicação é essencial para que haja felicidade
entre as pessoas. Não se bloqueie e quando
expuser algo, perceber que não é bem assim, tente novamente. Isso valorizará sua
comunicação e lhe fará feliz. E é isso que
importa.
3 - Façam intercâmbio social. Um bom
dia, um como vai? Um olá bem animado e
espontâneo, encanta seu interlocutor e ameniza qualquer clima. Exercite o intercâmbio
funcional (passe o arroz, por favor), exercite
o intercâmbio íntimo (todos gostam de um
abraço carinhoso ou de um beijo afetuoso
dado no momento certo). Recorde o que está
em Gálatas 6:10 “Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos,
mas principalmente aos da família da fé”.
4 Seja muito feliz e tenha DEUS dentro
de você.
Com carinho
João Antonio Pagliosa - Eng. Agrônomo
pela UFRRJ em 1972.
Servo útil de DEUS a partir de 2007
Curitiba, 20 de dezembro de 2012.

