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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Lajinha: 4 assassinatos em 36 dias
Diretoria da OAB
Mulher toma posse

A cidade de Lajinha em
pouco mais de 40 dias registra o quarto crime de
homicídio, três dos crimes
tem a mesma características: dois homens numa
moto chegam, executam a
vítima e fogem em seguida. Este último aconteceu a
poucos metros do quartel da
Polícia Militar, na Praça Dr.
Adalmário dos Santos no
bar do Fabinho – um trailer
no centro da cidade.
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EDITORIAL

Tragédias brasileiras

CHARGE

Por Devair Guimarães de Oliveira

O que não é visto não é lembrado milhares de crianças todos os dias choram de fome, outras milhares estão perdidas nas ruas sem que ninguém faça
um movimento para amenizar os sofrimentos, é impressionante a reação dos
humanos diante de fatos como a queda do Airbus da Air France que partiu do
Rio no domingo (31/05/09) em direção a Paris desapareceu sobre o oceano. O
voo AF 447 da Airbus A330 levava 228 pessoas. Os incêndios em Niteroi e em
São Paulo e agora mais recente os 236 mortos da Boate Kizz em Santa Maria
Rio Grande do Sul. Diante de fatos como este lógico que trás sofrimento para
centenas de pessoas. Chama atenção a grande mobilização em todo o país e
até mundial. Jatinhos e helicópteros são fretados por emissoras de rádio TV e
jornais e para lá são deslocados os âncoras dessas empresas, pois eles não querem ficar fora da cobertura de grandes tragédias que são lembradas para sempre.
Quando as limitações do homem são colocadas à prova evidencia-se o desespero de muitos. Nestas ocasiões o homem descobre que ainda sabe muito
pouco e que ele é mais frágil do que muitos imaginavam.
Quando tragédias como esta acontecem o mundo inteiro se mobiliza e o
menor sinal a mídia está ali para mostrar. Milhares de jogadores em todo o
mundo fazem o tradicional minuto de silêncio, missas e outros tantos religiosos
de todas as crenças param para homenagear as vítimas. Mas há no mundo um
povo que se preocupa mais com os vivos, em Lucas Cap. 9: 59,60 Jesus disse:
“Segue-me.” Ao que este respondeu: “Permite-me ir primeiro sepultar meu
pai.” Replicou-lhe Jesus: “Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos;
tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus”.
Dentro de uma boate onde estará o pensamento de seus frequentadores,
lembro-me de uma história de uma senhora muita assídua na sua Igreja Assembleia de Deus e diante da insistência de
Fale com a redação
seu neto de 12 anos resolveu por amor ao neto
leva-lo a cinema, chegando ao cinema que contato@jm1.com.br
estava lotado e ao chegar no acento a mulher
(33)3331-8409
se ajoelhou para orar, seu neto logo falou vó,
vó a senhora está no cinema, de imediato ela
disse: vamos embora se aqui eu não posso falar com Deus aqui não é meu lugar.
Os valores humanos estão deteriorando depreciada as pessoas cada vez mais
querem sair do seu eu, se desligar e muitas bandas exageram nas apresentações.
Quantas pessoas não tem tempo para nada, nem para Deus e quando acontece
uma tragédia entram em desespero e aí alguns chegam até frequentar uma
igreja. “Não há situação desesperada, e sim homens que se desesperam por
certas situações.” Um senhor brincava com seu filho quando um garoto de
12 anos aproximou deles e começou reclamar da ausência que sentia de seus
pais, preocupado o senhor foi conversar com o garoto e ficou surpreso com
a história que ouviu, disse o garoto: “Meus pais são empresários e desde que
nasci eles nunca tiveram tempo para brincar comigo, o maior tempo que passei
com eles foi quando houve um acidente com um avião da TAM em que minha
vó faleceu e enquanto eles liberavam o corpo ficamos juntos três dias, mas aí
não dava para brincar né.” O que nos chamam atenção são as grandes tragédias
que acontecem diariamente e passam despercebidas da midia.
HOMICÍDIO - A cada hora, uma média de seis pessoas são assassinadas
no Brasil. Desde 1980, este número já chega a cerca de 1,2 milhão de casos.
Dados são do Instituto Avante Brasil. Entre os anos do estudo, a proporção
de homicídios a cada 100 mil habitantes passou de 11,7 casos em 1980 a 27,3
em 2010. Em números absolutos, houve um salto de 13.910 mortes em 1980
para 52.260 óbitos no começo desta década.
TRÂNSITO - O trânsito no Brasil provoca 43 mil mortes por ano, três vezes
mais que a guerra civil na Síria. “O Brasil tem uma tragédia no trânsito. O
Brasil tem uma guerra nacional decorrente de acidentes de trânsito”, destaca
o ministro Gilson Dipp. Fonte Fantástico da Globo.
FOME – No mundo, há aproximadamente 870 milhões de pessoas que
sofrem de subnutrição, segundo a Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO). A média de de subnutridos representa
12,5% da população mundial. Mas os percentuais aumentam para 23,2% nos
países em desenvolvimento e caem para 14,9% nas nações desenvolvidas.
Os dados estão no relatório denominado Estado da Insegurança Alimentar no
Mundo 2012 (cuja sigla em inglês é Sofi), divulgado hoje (9), em Roma, na
Itália, e se refere ao período de 2010 a 2012. A Ásia é o continente que lidera
em número a quantidade de pessoas subnutridas e há um aumento na África.
O Mundo está doente, as pessoas que detém poderes para fazer algo, nada
fazem. Aprendemos com as grandes tragédias? Icebergs, enchentes, Tsunami,
11 de setembro, incêndios, grande parcela da sociedade vê, mas não enxergam,
escuta, mas não querem ouvir, dorme e não descansa, estão sem o equilíbrio
necessário entre o corpo e a alma, onde prolifera a corrupção e a falta de amor.
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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
Mesmo sobre protesto Renan
Calheiros volta à presidência do
Senado
Esse e o nosso Brasil, o cara já
deixou o poder uma vez, para escapar da cassação, e agora mesmo
sendo alvo de varias acusações,
e sendo investigado pelo poder
publico, o Sr. Renan Calheiros é
eleito o presidente do Senado da
República, arfe, como acreditar na
politica, ou melhor, como confiar
nos políticos. Esse é mesmo o meu
Brasil... estás mal
Jorge - Anápolis Goiás
A verdade
É muito difícil algum policial
querer aprender alguma coisa
neste RJ. Só tive desgosto nas

abordagens que tive ai no Rio do
Sec.Beltram. PM folgado se alistou todos no Rio. Os demais estão
aqui por SP. Denegrindo todos os
bons da corporação. Cadeia neles.
FBI treina polícia militar do Rio
para prevenir morte de agentes em
serviço
Adalberto Vasconcellos
Itatiba -SP
São todos descontrolados
Reportagem partidária tenta tapar
problemas com acusações, resolve
o trem logo, já que se têm provas,
tenso é saber que nas próximas
trocas de governantes vai ser da
mesma forma, querem controlar
mais são todos descontrolados. Tá
Durandé Zeruela

Herança maldita
Que dó Que dó Que dó Que dó.
É isso ai, mais denúncias, isso
não pode passar despercebido
não, roubalheira tem que ser
apurada e devidamente punidos
os culpados.
Ministério Público vai pegar
esses caras. “Herança maldita”…
Neidinha de Oliveira
Lajinha/MG
Tem que punir os culpados
Nossa se lascou, o beleza, esse
homem mamou tanto, coitado quero ver agora como vai se sustentar
agora alguém vai ter que trabalhar
dobrado.
Antônio H. Fernando
Lajinha/MG
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Novo Senado com Renan Calheiros
Esse é o nosso Brasil, o cara já deixou o poder uma vez, para escapar da
cassação, e agora mesmo sendo alvo de
varias acusações, e sendo investigado
pelo poder publico, o Sr. Renan Calheiros é eleito presidente do senado,
arf como acreditar na politica, ou melhor, como confiar nos políticos. Esse
é o meu Brasil estás mal. Na Câmara
vai acontecer o mesmo é dessa gente
que sabe o jeitinho brasileiro é que eles
querem sinceramente o povo brasileiro está perdendo as esperanças, veja as estatísticas tudo no país está crescendo é
as mortes no trânsito que bate recorde e não baixa, a tragédia da fome e do analfabetismo, as mortes por arma de fogo
que cresce a cada ano veja nesta edição o Editorial.

Dê tempo ao novo executivo
Dizem por aí que em muitas cidades algumas pessoas e
lideranças que perderam as eleições estão querendo que o
novo prefeito faça coisas que o outro não fez em oito anos.
Olá gente do Facebook, precisamos ter critérios em nossas
críticas não podemos sair aí postando tudo que achamos
conveniente, existem regras para tudo é só pesquisar, por
exemplo: ao tomar posse um executivo seja ele municipal,
estadual ou federal, o novo empossado necessita de pelo
menos 90 dias de governo, é um tempo razoável para que
ele implante seu método de governo, tome pé de todas as
pendencias e as providências, então só depois de 100 dias é
que podemos cobrar alguma coisa do novo executivo, o que
não se pode é alguém receber uma herança maldita, uma
máquina sucateada e os cofres vazios e alguém querer resultado imediato. Está dado o recado.

Prefeito de Barro Alto
renuncia ao próprio salário
Essa vale a pena ler e divulgar. Decisão é promessa de
campanha eleitoral. O Prefeito
eleito de Barro Alto, município
localizado na Região Norte de
Goiás, Geraldo Martins do PT,
cumpriu a promessa de campanha de que ao ser eleito iria
renunciar o próprio salário, no
valor de R$ 13 mil. No dia 3 de janeiro o prefeito despachou
o decreto nº008/13 que informava a decisão. Geraldo Martins
disse que é servidor federal aposentado e o que ganha é suficiente para sustentar a família dele. “Eu abri mão do salário
de prefeito, fui eleito graças a Deus e ao povo e transferi esse
salário para o povo de Barro Alto”, salientou.
De acordo com o prefeito, o valor será transferido para a
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, e será destinado a construção de casas populares para pessoas carentes.
A Constituição Federal de modo geral proíbe a acumulação
de vencimentos. Ou seja, de qualquer forma deveria abrir
mão de um dos salários, ou como servidor aposentado ou então como prefeito. Questionado sobre este ponto, o prefeito
destaca que existe uma brecha na lei que o permitiria receber
os dois vencimentos. Ele argumenta que mesmo assim preferiu abrir mão.
Ao longo de seu mandato a cifra acumulada será de R$ 648
mil. “Se eu me virei até aqui sem esse salário por que eu não
posso abrir mão dele para aquelas pessoas que precisam?”
O caso de Geraldo Martins não é o primeiro no Brasil. Em
Palmas, capital do Tocantins, Carlos Amastha (PP) vendeu
um shopping que mantém na cidade no valor de 180 milhões
de reais, por ser rico e não precisar de dinheiro público abriu
mão do salário.

Na briga por espaço político,
Manhuaçu poderá sair ganhando.
Pimentel está sendo preparado para ser o candidato ao governo de Minas. À frente do Ministério do Desenvolvimen-

to, Indústria e Comércio Exterior, o mineiro Fernando Pimentel, companheiro
antigo de Dilma Rousseff, já estaria
sendo preparado para concorrer ao cargo de governador de Minas, em 2014.
Para isso, a presidenta pensa em trocá-lo de ministério mais cedo do que se
imagina. Isso é o que garantem pessoas
bem próximas ao Planalto. Pensando
em uma política eleitoral mais agressiva, e Pimentel, considerado o “pupilo”
de Dilma, precisaria “mostrar serviço”,
além de ganhar densidade eleitoral. Para tanto ele deve ocupar o Ministério de Integração Nacional, o de Cidades ou
outro com possibilidade de atrair os prefeitos.
A ideia da presidente seria transferir o ex-prefeito de
Belo Horizonte para um ministério de maiores possibilidades para ele se fortalecer politicamente e ter nas mãos
mais poder de barganha com lideranças políticas mineiras,
especialmente prefeitos do interior. Pimentel deverá assim
que assumir a nova pasta fazer algumas visitas ao interior
mineiro e com certeza Manhuaçu deve receber a sua visita e
a cidade polo tem tudo para ser uma vitrine para as pretensões de Pimentel, que é se fortalecer politicamente no interior. Quem sabe em 2014 Manhuaçu seja beneficiado com
alguma grande obra que tanto sonha o novo prefeito Nailton
Heringer, Anel rodoviário, IFET e o aeroporto são obras de
grande visibilidade.

No meio do caminho tem uma... (PMDB)
Aécio Neves como o bom mineiro e político experiente já
negocia com o PMDB, que tem pensamento de uma candidatura própria, mas nada impede um estreitamento ainda maior, ou até a cabeça de chapa com o PMDB, que deverá
indicar o Senador Clésio Andrade para
concorrer o governo de Minas. O que
vai pesar para o PSDB é o tempo de poderio em Minas e o povo sempre aposta
em mudanças. Em São Paulo a prefeitura que era tida por alguns como impossível já é do PT, por outro lado Minas
pelo que se arrecada o funcionalismo
era para estar em condições melhores e a falta de obras no
leste de Minas pode ser um complicador para Aécio Neves.

Corte na conta de luz, interesses políticos?
É certo que a conta de luz em Minas Gerais é uma das
mais caras ou a mais cara do Brasil, e encontramos uma
duvida porque os governos de Minas, São Paulo e Paraná,
foram veementemente contra a redução nas contas de luz?
Alguns dizem por aí (ORAS POIS, SARIA DA CEMIG
VALORES PARA CUSTEAR A CAMPANHA DE AÉCIO
NEVES PARA PRESIDENTE!), o PT sabendo desta, já
adiantou a briga presidencial.
“Neste novo Brasil, aqueles que são sempre do contra
estão ficando para trás, pois nosso país avança sem retrocessos, em meio a um mundo cheio de dificuldades. Hoje,
podemos ver como erraram feio, no passado, os que não
acreditavam que era possível crescer e distribuir renda. Os
que pensavam ser impossível que dezenas de milhões de
pessoas saíssem da miséria. Os que não acreditavam que o
Brasil virasse um país de classe média”, disse Dilma.
Para as indústrias, o corte será de até 32%, superando os
28% projetados anteriormente. A diminuição do custo da
energia será possível com a renovação antecipada e onerosa de concessões elétricas que venceriam de 2015 a 2017
e pela redução ou fim de encargos sobre o setor. Além de
ampliar a competitividade da indústria nacional e estimular
a economia, o corte maior na conta de luz dará um alívio à
inflação. As companhias estaduais em que os governadores
são do PSDB, Cesp (Geraldo Alckmin), Cemig (Aécio Neves e Antônio Anastasia) e Copel (Beto Richa), optaram por
não renovar suas concessões de geração. O certo é que estamos em plena disputa eleitoral e a verdade é que o PSDB
não está sabendo que quem paga a conta são os eleitores.
Avisa lá, avisa lá!

Ele apertou a mão de 13 presidentes
Foram treze presidentes da República desde que “Very
Well” chegou ao Palácio do Planalto, há 51 anos. Em seu
último dia de trabalho na sede do governo, o funcionário José
Maria Nazareth, 78 anos, se orgulha em dizer que apertou a
mão e tirou uma foto ao lado de todos eles, inclusive de Dilma Rousseff, “a última que faltava”, diz o servidor.

Santa Maria e Manhuaçu
se encontram na Boate Kiss
Ficam aqui nossos
mais sinceros sentimentos e respeito
às 237 vítimas (até
o presente momento)... e aos familiares e amigos. Mas,
vale lembrar que
temos que aprender algo com tudo isso, e vem sobre nós
aquela pergunta, onde estão os responsáveis? Bombeiros
que não fiscalizaram? Fiscais da prefeitura que não fizeram
sua parte na questão de fiscalização? Promotores, justiça?
Os próprios proprietários que visaram lucros e mais lucros
esquecendo-se das consequências? É o mesmo que pode
acontecer em nossa cidade, se deixarmos tudo de forma que
aqui tudo pode, que assinamos, aceitamos e achamos bonito. Votamos no lado pessoal, ele é meu amigo, ou o que vou
ganhar com isso? Acordem! Vamos fazer e cobrar o melhor
para nossa cidade, vamos fiscalizar e cobrar o melhor para
nossa sociedade, deixando de fazer vistas grossas e aceitar
coisas que no breve espaço de tempo se torna uma catástrofe. Quando o jornal das Montanhas cobra e denuncia e
denunciou as atrocidades de nossos governantes foi pensando nisso, ficamos anos e mais anos sem que as melhorias
aqui que poderiam chegar e não chegaram, somos vítimas
de uma catástrofe. Quantas vezes publicamos notas de autoridades administrativas com pacotes de obras que nunca
chegam e em fim estamos fazendo a nossa parte, Santa Maria e Manhuaçu se encontram no desejo que coisas como
estas não se repitam!

José Maria Nazareth, o “Very Well”, no Palácio do Planalto
(Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr)

FMI dá pito na Argentina, o primeiro na
História, pelas enganações de Kirchner

La Presidenta Cristina Kirchner acaba de tomar
um puxão de orelhas do Fundo Monetário Internacional (o primeiro que a entidade dá a qualquer países, em quase setenta anos de existência. A razão
do chamamento é a absoluta falta de credibilidade
dos índices produzidos pelo INDEC, depois que
Cristina mandou demitir todos especialistas, substituindo-os por mágicos, que conseguem enfiar inflações de 25% em vidrinhos de 10%. Mas Cristina
não achará mal o momento em que o Fundo chama
a atenção. Na verdade, era o que ela estava precisando para alimentar novos e agressivos discursos,
uma vez que os temas de sempre já estão cansando a platéia e a
patuléia, com ataques ao Supremo, à Imprensa, à Inglaterra, ao ator
Ricardo Darín (que ousou querer saber como a mandatária enriqueceu tanto nos anos de sua Presidência)
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Dorper, um excelente ovino produtor de carne

Esse ovino sobrevive, produzindo sob as mais extremas condições de clima e alimentação
Por Andréa Oliveira
A raça Dorper é uma raça
da África do Sul, originária do cruzamento entre o
Dorset e o Persian. É um
produtor de carne, robusto
e ótimo reprodutor. Sua carcaça apresenta ganho médio
diário de 190 a 330g/dia no
período pré-desmama. Possui carcaça de qualidade, é
excelente em cruzamentos
e fertilidade. Cordeiros gerados destes cruzamentos
apresentam rápido crescimento, sendo alguns totalmente brancos (denominação Dorsian), outros com
a cabeça e pescoço negros
(denominados Dorper).
O corpo do Dorper possui uma pelagem curta e
suave, composta por pelos
com uma leve mistura de lã.
Esta cobre a parte superior
do corpo, deixando livre o
peito, a região ventral e os

membros. A região ventral é
coberta por pelos muito curtos, lisos e grossos. Dentro
da raça Dorper, os animais
são classificados em dois tipos de acordo com a cobertura de lã: semideslanados e
lanados. Não há necessidade de se tosquiar essa raça.
Esse ovino sobrevive,
produzindo sob as mais extremas condições de clima e
alimentação. Prefere o pasto
ao confinamento. Seus cascos negros e fortes proporcionam caminhar muito em
busca de alimentos em regiões pedregosas ou úmidas.
Possui ainda todas as suas
mucosas negras, que é determinante para uma perfeita saúde, já que está provado
que animais de mucosa despigmentada sob o forte sol
dos trópicos adquirem alto
índice de câncer de pele e de
vista. O que não ocorre com
o Dorper.

As fêmeas Dorper entram
em cio o ano inteiro, não se
sujeitando ao fotoperiodismo, que limita a produção
industrial de cordeiros. São
mães excelentes, com relevante habilidade materna.
Geram, em média, 1,4 (1,11,7) cordeiros por parto. O
intervalo entre partos ocorre

Hoje vamos dar mais informações sobre esse importante
tema que é o combate à dengue! É nosso dever informar e
todos ao combate da Dengue.
É importante conhecer o
que é, tipos de dengue, sintomas, prevenção, diagnóstico e
tratamento para a dengue.
E, especialmente, saber
como acabar com os focos do
mosquito. É o que você vai
aprender agora:
Acesse www.dengue.org.br/
e conheça importantes materiais que podem ser feito download para educadores e trabalhos escolares: cartilhas, jogos.
Ajude a educar as crianças para
que, desde cedo, aprendam a
acabar com os focos de mosquito da dengue!
O penúltimo sábado do mês

de novembro é o Dia Nacional
de Combate à Dengue.
Segundo o Jornal Estado
de São Paulo que trouxe uma
reportagem sobre as áreas de
risco de epidemia. Leia:
Dengue ameaça 5,7 milhões
em áreas de risco de epidemia
Estimativa para o verão tem
aumento de 23% em relação
a 2011; dos 1.239 municípios
avaliados, 77 estão na mira.
Aproximadamente 5,7 milhões de pessoas vivem em
áreas consideradas de alto risco para epidemia de dengue
neste verão. O número é 23%
superior ao identificado no ano
passado, quando 4,6 milhões
residiam em regiões com alto
índice de infestação do mosquito transmissor da doença, o
Aedes aegypti.

Neste ano, de um total de
1.239 municípios avaliados,
77 foram considerados como
de alto risco. Em 2011, de 800
cidades monitoradas, 48 receberam essa classificação, de
acordo com o Levantamento
de Índice Rápido de Infestação
por Aedes aegypti (LIRAa),
apresentado ontem.
“O alerta se mantém. O perigo de uma epidemia da doença
persiste”, avaliou o secretário
de Vigilância do Ministério
da Saúde, Jarbas Barbosa. Ao
todo, 12 capitais do País estão
em situação de risco ou de alerta para a doença.
Ao comentar os números, o
ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, foi cauteloso e não
descartou a possibilidade de
o País registrar aumento dos

em oito meses, ou seja, podem ter três partos em dois
anos. As matrizes costumam
ter habilidade materna suficiente para desmamar cordeiros com 30 kg de peso
vivo mesmo em partos gemelares.
Cabeça: Podem possuir
chifres (aspada) ou não pos-

suí-los (mocho). No entanto, os criadores desses ovinos preferem os Dorper sem
chifres. Os que os têm, estes
são pequenos. Possuem cabeça longa, com olhos grandes e bem distanciados um
do outro. Sua boca tem boa
constituição, com maxilas
profundas e bem colocadas. O tamanho das orelhas
é proporcional o da cabeça.
A cabeça é coberta de pelos
curtos e negros no Dorper
e pelos curtos e brancos no
Dorper Branco (Dorsian). O
espaço entre narinas, lábios
e pálpebras não são rosados
no Dorper Branco, mas são
pretos no Dorper.
Tronco: O tronco é longo, profundo e largo, as
costelas são bem arqueadas
e o lombo, largo e cheio.
O Dorper tem uma linha
dorsolombar bem longa e
reta, bem como uma ligeira
depressão por traz dos om-

bros.
Quarto dianteiro: O
Dorper possui o pescoço
com comprimento médio,
largo, bem coberto de carnes e bem ligado ao quarto
anterior. Possui paletas largas e musculosas, paralelas
entre si, e bem ligadas ao
corpo, não apresentando
depressões acentuadas na
ligação com o corpo. Seu
peito é, moderadamente
largo, profundo e, moderadamente
proeminente,
em relação às paletas. Os
membros anteriores são
robustos, com bons aprumos e fortes articulações da
quartela.
Quarto traseiro: Esse
ovino possui garupa larga
e longa. Possui os quartos
carnudos, com entrepernas
musculosas e profundas.
Seus membros traseiros são
ser fortes, bem aprumados
e distanciados um do outro.

criadouros no verão, quando as
condições para proliferação do
mosquito são melhores. “Esta é
uma fotografia. Com aumento
das chuvas, as medidas têm
de ser redobradas”, avisou. O
ministro reforçou também a
importância de manter a prevenção.
Tradicionalmente, quando
há mudanças na administração municipal, a tendência é
de descontinuidade das ações.
“Isso seria um ataque, um crime contra a saúde”, disse.
Padilha lembrou também
que há grande número de pessoas suscetíveis à dengue do
tipo 4, sorotipo que voltou a
circular no País recentemente.
Ele observa que, embora esse
sorotipo não esteja associado
a epidemias explosivas, os

cuidados devem ser redobrados. Atualmente, o sorotipo 4 é
predominante no País: foi identificado em 63% das amostras
de doentes. Em segundo lugar
veio o sorotipo 1, encontrado
em 32,9% dos testes positivos.
Identificação. Feito em novembro numa parceria com
secretarias municipais, o
LIRA a identificou neste ano
787 cidades com níveis considerados satisfatórios. Essa
classificação é dada para áreas
nas quais menos de 1% dos
domicílios visitados tem criadouros do mosquito. Aquelas
com índice de infestação entre
1% e 3,9% são consideradas
locais em situação de alerta.
No País, foram 375. Aquelas
com porcentuais superiores a
4 são consideradas de alto ris-

co. Entre as cidades paulistas,
Jundiaí foi a única cidade que
recebeu essa classificação. O
índice foi de 4,3.
Trinta foram consideradas
em estado de alerta. Outras
330 apresentaram porcentuais
inferiores a 1%, um índice satisfatório.
Padilha comemorou a queda no número de pacientes
com a forma grave da doença. De janeiro a novembro
de 2011 foram 10.507 – ante
3.774 no mesmo período deste
ano, o que indica uma redução
de 64%.
O ministro atribuiu a queda
à melhoria na qualidade e rapidez do atendimento aos pacientes. O número de mortes
também caiu 49% no período:
de 481 para 247.

O Dorper possui cabeça preta e pelagem curta e suave

Combater a Dengue é um dever de todos! Saiba o que fazer
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Diretoria da OAB Mulher toma posse
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Terezinha Fani Sobreira da Silva é eleita presidente

MANHUAÇU – A advogada Terezinha Fani Sobreira
da Silva foi eleita presidente
da Comissão OAB/Mulher
durante eleições realizadas
na tarde de sexta-feira (1).
O evento aconteceu na sede
da 54ª Subseção da OAB de
Minas Gerais, com sede em
Manhuaçu, que fica no Fórum
Desembargador Alonso Starling, bairro Centro.
Além de Terezinha, compõem a chapa as advogados
Alcione Rodrigues da Fonseca (vice-presidente), Rute-Léia de Paiva Gonçalves
(secretária), Júlia Maria Rodrigues Pimentel (conselheira), Fabrine Oliveira Lopes
Melo (conselheira), e Kenia
Cardoso Gomes (conselheira).
Segundo o presidente da
54ª Subseção da OAB/MG,
advogado Alex Barbosa de
Matos, “Esta data entra para
a história da comunidade jurídica de nossa Subseção. As
mulheres, as advogadas, de
fato, contribuíram e continuarão contribuindo para o fortalecimento de nossa classe.
Elas têm papel de destaque na
construção de nossa democra-

cia. Sem dúvida, a Diretoria
da 54ª Subseção da OAB/MG
buscará garantir à Comissão
OAB Mulher a inclusão social
e a implementação de políticas
públicas voltadas às advogadas junto à Caixa de Assistência, pelos benefícios inerentes
a elas, com a ESA, para a
formação das advogadas em
todas as áreas de conhecimento e, sobretudo, com as outras
Comissões Temáticas para
que as discussões de gênero
permeiem a nossa Subseção.
É momento de aproximarmos
ainda mais as advogadas da
Ordem. Elas precisam conhecer os projetos desenvolvidos
em favor das mulheres”, destacou.
Ainda segundo o presidente, “a nomeação e posse
das advogadas integrantes da
Comissão OAB/Mulher é um
momento especial para todos
nós. Desejo sucesso às diletas
colegas no desempenho de
suas funções institucionais.
Não tenho dúvida de que a
Comissão OAB/MULHER
em parceria com a Diretoria
da OAB de Manhuaçu desenvolverá ações que contribui-

Momento em que o presidente da OAB de Manhuaçu assinava
portaria dando posse à Comissão OAB Mulher

rão para o prestígio da classe
e da advocacia”, frisou.
A presidente da Comissão
OAB/Mulher, Terezinha Sobreira, disse que está honrada
em poder participar ativamente da nova administração da
54ª Subseção da OAB/MG.
“O que posso dizer é que faremos o possível para elevar
a condição da advogada mulher. Faremos o melhor para
atender aos anseios da nossa
classe, principalmente voltadas às mulheres”, comentou
Terezinha.
Na oportunidade, foi comemorado também o aniversário
do ex-presidente da Subseção, advogado Agildo Ribeiro
Campos que recebeu os cumprimentos do atual presidente
e demais presentes.
IMPORTÂNCIA: É de
competência da Comissão
OAB Mulher assessorar o
presidente e a diretoria da
54ª Subseção da OAB-MG
em assuntos pertinentes às
advogadas que estejam regularmente inscritas e às estagiárias regularmente inscritas na
Subseção.
Também é de competência

Advogados e advogadas que participaram da posse

da Comissão valorizar a mulher advogada, principalmente
no exercício da sua profissão,
buscando ampliar o mercado
de trabalho, e pugnar pela eliminação das formas de discriminação da mulher no acesso
às carreiras jurídicas e nas respectivas promoções.
Silvio Ferreira Jornalista
Pós-Graduado em Gestão
Estratégica da Comunicação
Chefe de redação e repórter do jornal DIÁRIO de
Manhuaçu.

Presidente da OAB de Manhuaçu, Alex Barbosa de Matos, falou
da importância da advogada para a classe

Na oportunidade, foi comemorado também o aniversário do ex-presidente da Subseção, advogado Agildo Ribeiro Campos (centro)

Comissão OAB Mulher

Mário Heringer retornará à Câmara dos Deputados
Por Devair G. Oliveira

O governador de Minas em uma jogada
política vai nomear o deputado federal Zé
Silva (PDT) como Secretário de Estado de
Trabalho e Emprego (Sete). A informação
foi confirmada quinta-feira, 31, pelo governador Antônio Anastasia. O parlamentar diz que a indicação fortalece o PDT e
que pretende desenvolver um trabalhismo
moderno na secretaria estadual. No lugar
dele, assume o primeiro suplente do PDT,
o médico Mário Heringer que voltará ao
Congresso como Deputado Federal.
De acordo com Zé Silva, a experiência
que teve como presidente da Emater será
o grande alicerce da sua gestão à frente
da secretaria. A intenção é discutir um trabalhismo moderno, com uma visão contemporânea, em que o capital e o trabalho
caminham sinergicamente no sentido de
gerar mais emprego, renda e qualidade de
vida. “Pretendemos respeitar as conquistas dos trabalhadores e, ao mesmo tempo,
dando aos empresários a garantia de manter os funcionários nas empresas”, explica
o deputado.
Outra ideia de Zé Silva é levantar a dis-

cussão no sentido de que Minas Gerais
têm o terceiro maior PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, mas, por outro lado,
assume a décima colocação entre os Estados brasileiros na média salarial dos trabalhadores. Portanto, o parlamentar destaca que isso significa que Minas Gerais
precisa agregar valores às suas riquezas e
produtos antes de serem comercializados,
e, ainda, melhorar a renda do salário médio dos trabalhadores. A intenção ainda do
futuro secretário é desenvolver uma qualificação profissional de acordo com cada
região.
A posse de Zé Silva será na quarta-feira,
dia 6 de fevereiro, às 15h, na Cidade Administrativa. Ele assumirá o cargo durante
um ano, pois no fim do mês de março de
2014 deve se afastar para as eleições nacionais.
O Dr. Mário Heringer terá uma difícil
missão neste curto período costurar algumas parceiras com alguns prefeitos e vereadores e outras lideranças políticas capaz
de assegurar condições para a disputa das
próximas eleições, haja vista que a eleição
para deputado federal demanda mais votos e consequentemente mais apoios junto

às lideranças municipais, que não sai de
graça sempre tem um custo para alimentar as bases e como esse elo do Dr. Mário
foi desfeito com a sua derrota nas eleições
passadas, necessita fazer todo um trabalho
de novo, em Manhuaçu o Dr. Mário tentou
emplacar algumas lideranças no secretariado do prefeito de seu partido o PDT,
mas Nailton recebeu uma forte pressão de
seus aliados e acabou não atendendo o Dr.
Mário que retorna a câmara dos deputados
como aliado de Aécio Neves futuro candidato do PSDB a presidência da República.
Em política tudo é levado em conta daqui a dois anos haverá eleições presidências, para senadores, deputados estaduais
e federais, e aí caso o Dr. Mário acerte
com Nailton como ficará o palanque nas
eleições de 2014, já que o PDT em BH
apoia o PSDB e em Manhuaçu com quem
ficarão os políticos que ocupam o Paço
Municipal, o prefeito é do PDT e o vice do
PT e estas eleições de 2014 será decisiva
para Manhuaçu e os nossos políticos vão
estar em uma situação delicada.
Ficará bem mais fácil se as verbas que
Manhuaçu necessitam chegar, aí o discurso ganha argumento agregador.
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ONU: quase 870 milhões de pessoas passam fome no mundo
Citações
Citações
Sábias
Sábias
“Os sábios lançam
novas ideias,
os tolos
expandem-nas.”
Heine , Heinrich

“A única maneira de
aumentar a inteligência dos sábios
seria diminuir o seu
número.”
Carrel , Alexis
“Desconfiem dos
sábios e dos grandes
argumentadores. Eles
esmorecem à volta
dos problemas [...],
a sua curiosidade é
uma avareza espiritual que é insaciável.
São como os conquistadores que destroem o mundo sem o
possuir.”
Fénelon , François
“Nenhum homem
sábio quis alguma vez
ser jovem.”
Swift , Jonathan
“Sábio é aquele que
cala porque não tem
razão. O que tapa
a boca, ainda que
tenha razão, é porque
é casado ou fuma
cachimbo.”
Shaw , Bernard

No mundo, há aproximadamente 870 milhões
de pessoas que sofrem de
subnutrição, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO). A média
de de subnutridos representa
12,5% da população mundial. Mas os percentuais
aumentam para 23,2% nos
países em desenvolvimento
e caem para 14,9% nas nações desenvolvidas.
Os dados estão no relatório denominado Estado
da Insegurança Alimentar
no Mundo 2012 (cuja sigla

em inglês é Sofi), divulgado hoje (9), em Roma, na
Itália, e se refere ao período de 2010 a 2012. A Ásia
é o continente que lidera
em número a quantidade de
pessoas subnutridas e há um
aumento na África.
Pelo relatório, 852 milhões de pessoas subnutridas estão em países em
desenvolvimento, representando 15% da população.
Mas há cerca de 16 milhões
de pessoas que vivem em
países desenvolvidos. No
entanto, o documento avalia que houve melhoras nos

Deputado Sebastião Costa quer repasses
imediatos para os municípios mineiros
O deputado Sebastião
Costa voltou a defender a
liberação imediata dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios
- independentemente das
decisões e acertos que estão
sendo encaminhados pelo
Congresso Nacional para
atender as determinações
do STF pertinentes ao assunto. Depois de se apresentar como um dos mais ferrenhos defensores do respeito
de cada um dos poderes da
Republica e da harmonia
entre eles, o deputado disse
que “neste caso está em foco
a sobrevivência dos municípios, que são a base politica
e econômica da Nação”.
Em seguida o deputado
lembrou que “antes de ser
deputado também exercemos a honrosa função de

prefeito municipal e, portanto, conhecemos de perto os
problemas vividos por cada
cidadão e o esforço de cada
administrador para soluciona-los. Por isso, sabemos
também da importância dos
repasses da União - que cada
vez mais concentra em suas
mãos os frutos do trabalho
de cada cidade brasileira e
dos seus cidadãos honestos
e dedicados”.
Finalmente o deputado
Sebastião Costa ressaltou
que “essa é uma bandeira
que não é só nossa, mas de
todos os que lutam pelo fortalecimento dos municípios
brasileiros”, lembrando que
a Assembleia Legislativa é
um exemplo desse esforço
– uma vez que “a defesa dos
municípios é voz convergente naquela Casa”.

ainda registram 49 milhões
de pessoas com fome. No
período de 1990 a 1992,
eram 65 milhões de subnutridos. Os dados mostram
queda 14,6% para 8,3%.
O diretor-geral da FAO,
o brasileiro José Graziano,
alertou que é “inaceitável”
o número de subnutridos
no mundo, considerando os
avanços tecnológicos conquistados pela humanidade.
Graziano acrescentou que
mais de 100 milhões de
crianças com menos de 5
anos estão abaixo do peso.
Segundo ele, a desnutrição infantil é responsável
por mais de 2,5 milhões de
crianças mortas por ano.
A crise econômica internacional e seus impactos
ainda não causaram efeitos
expressivos nas economias
em desenvolvido, segundo
o relatório. De acordo com
o estudo, o impacto dos
preços internacionais dos
alimentos nos mercados
domésticos foi menos acentuado do que o previsto inicialmente.

A tendência de redução no
número de subnutridos, segundo o relatório, deve ser
mantida até 2015. A meta
das Nações Unidas é que
a média mundial alcance
11,6% , dentro de três anos,
referindo-se aos subnutridos.
No relatório, a sugestão
é para os líderes políticos
estimularem a agricultura.
Segundo o documento, não
há desenvolvimento global é necessária enquanto
existe fomento mundo. “O
crescimento agrícola é particularmente eficaz na redução da fome e desnutrição
em países pobres”, diz o
relatório.
O documento recomenda também que as políticas
públicas garantam maior
proteção social. O relatório
menciona como alternativas
programas de transferência
de dinheiro, alimentação
e garantias de seguro de
saúde. A proteção social,
segundo o relatório, pode
melhorar a nutrição das
crianças.

mais alta. Segundo apuração da reportagem do JORNAL DAS MONTANHAS,
nas principais revendas da
cidade, os consumidores
devem pagar em média R$
0,20 a mais na gasolina comum. Quem antes pagava,
em média, R$ 2,90 pelo litro da gasolina passa a gastar mais de R$ 3 pela mesma medida.
Para a vendedora autônoma de 38 anos, Erica Faustino Correa, para quem
utiliza o automóvel diariamente, o aumento irá pesar
no bolso. “É a primeira vez
que eu estou abastecendo
depois do aumento. Acho
um absurdo, apesar de que
tivemos a queda na conta de luz, que beneficiou o
bolso do consumidor, mas
o brasileiro paga tantos impostos. Infelizmente, agora
vai pesar no bolso do brasileiro. Eu gasto em média
R$ 50 com gasolina porque
possuo uma moto, porém,

se fosse carro, eu gastaria
em média R$ 200, porque
tenho que rodar todos os
dias”, afirmou.
Segundo o frentista Adorio Pereira Júnior, 40 anos,
o novo valor do produto
já afetou as vendas do estabelecimento onde trabalha. “Trabalho aqui há dois
anos. Somente agora o aumento da gasolina aconteceu. O aumento aconteceu
somente agora, pois quando eu entrei aqui a gasolina
era R$ 2,97 e passou para
R$ 2,99, porém, o aumento
desta semana, foi de R$ 2,99
para R$ 3,34. O motivo do
aumento no estabelecimento onde trabalho não foi
passado para nós funcionários, somente o aumento
permitido pelo governo. Na
escala de 1 a 10 eu coloco a
proporção de que 2% passaram aqui, viram o aumento,
reclamaram e foram embora sem abastecer”, comentou.

Preço da gasolina dispara na região, após
reajuste concedido pela Petrobras

“O homem sábio é
aquele que não se entristece com as coisas
que não tem, mas se
rejubila com as que
tem.”
Epicteto
“Cala-se o sábio
quando julga ter
encontrado a verdade. Humildemente se
cala. Tanto orgulho.”
Brito , Casimiro

números em comparação a
dados das últimas duas décadas.
O relatório é uma publicação conjunta da FAO, do
Fundo Internacional para o
Desenvolvimento Agrícola
(Fida) e do Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Segundo o documento, o
número total de pessoas
que passam fome caiu em
132 milhões comparando os
períodos de 1990 a 1992 e
2010 a 2012.
A América Latina e o Caribe apresentaram progressos, segundo o estudo, mas

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Válido desde a 0h (horário de Brasília) da última
quarta-feira, 30, a Petrobras
anunciou um reajuste na
gasolina em 6,6% nas refinarias. Já o diesel será reajustado em 5,4%. Segundo
a companhia, o reajuste já
era esperado e foi aprovado
em consideração à política
de preços da estatal, como
forma de alinhar o preço
dos derivados de petróleo
aos valores do mercado internacional, a fim de obter
equilíbrio no médio e longo prazo, uma vez que sem
ocorrer o aumento a rentabilidade da estatal estava
ameaçada. Já o aumento ao
consumidor foi feito para
que não houvesse prejuízo
às refinarias e aos donos de
posto.
Nos postos da região, o
novo valor do combustível
já pode ser observado. A
maioria dos estabelecimentos iniciou o expediente de
quinta (31) com a tabela
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“ Não há autoridades com prerrogativa de foro”
Procurador-geral da República, Roberto Gurgel,sobre denúncia contra Lula

Nem seguranças aguentam o humor de Dilma Vassoura
Conhecida por seus acessos de fúria, a presidenta Dilma
não deixa apenas os ministros à beira de um ataque de
nervos. Segundo fontes palacianas, o Gabinete de Segurança Institucional tem dificuldades de encontrar oficiais
do Exército que aceitem chefiar o serviço de segurança
presidencial. Entre os mais estressados estaria o coronel
Artur José Solon Neto, que por breve período cobriu as
férias do titular.

Queria
O coronel Neto, hoje secretário-adjunto do Gabinete de
Segurança Institucional, queria sair do cargo burocrático
e ir mais a campo.

Humilhação pública
Habituada ao perfil discreto do general Amaro, seu chefe
de segurança, Dilma não poupou puxões de orelha públicos em quem o substitua.

Chutando o balde

O advogado da família de Jânio Quadros notificou a Secretaria de Cultura de Minas a devolver o acervo do falecido
ex-presidente, entregue pela família do falecido assessor
José Aparecido de Oliveira.

Põe na conta
Projeto do deputado Vanderlei Siraque
(PT-SP) impõe aos bancos a instalação de
divisórias individuais entre os caixas para
evitar as “saidinhas” dos assaltantes. Esquece quem paga a conta pelo “extra”.

Contra maré
As vésperas da disputa pela Presidência da Câmara, Júlio
Delgado (PSB-MG) diz que não há possibilidade de retirar sua candidatura: “O Henrique, que descansa nas praias
porque é favorito, que se cuide”.

O dono da noite

Em junho de 2011, a capitã de fragata E.H., oficial brilhante, cansou dos esculachos presidenciais e foi embora.
Quase deixou a Marinha.

O vice-prefeito de Águas de Lindóia, João Eduardo de
Morais (PSD-SP), que teria usado carro oficial no Encontro de Prefeitos em Brasília para visitar boates de strip,
deve seu apelido à sua rede de choperias.

Inclua-me fora dessa

Isolado

O Palácio Planalto também demorou a encontrar quem
aceitasse substituir a capitã E.H. como ajudante de ordens.

Presidente da Força Sindical,
Paulo Pereira da Silva (PDT)
diz que a situação do ministro
Brizola Neto (Trabalho) está
cada dia pior: “Além de não ter
força na bancada, ele fez porcarias com os trabalhadores”.

Skaf teme ser atropelado por Chalita em 2014
Preocupado com notícias de que o deputado Gabriel Chalita (PMDB) pode ser candidato ao governo de São Paulo
em 2014, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf (PMDB), procurou essa semana o vice-presidente da República Michel
Temer e o presidente do PMDB, Valdir Raupp (RO). O
empresário cobrou da cúpula peemedebista o “cumprimento de acordo” segundo o qual ele será o candidato ao
governo paulista.

Carência de holofote
Levado a abrir mão da disputa, Randolfe
(PSOL-AP) estava abatido na eleição ao
Senado. De certo, não se conformou com a
falta de holofote.

Relaxa e goza
O Detran-DF surpreendeu um leitor de Brasília acessando as multas do carro dele usando o código de segurança
“vagina”.

Já cansou
O prefeito de Cáceres (MT), Francis Cruz, pagou suas despesas para chegar ao Encontro de Prefeitos, em Brasília,
onde tomou banho de chuva, sem conseguir taxi para o
hotel. Ele doa o salário à cidade, que é pobre, e não tentará
reeleição: “Não quero mais nada de política”.

Câmera lenta
Desde 19 de janeiro está vazio o banco de dados do Orçamento da União 2013 no site da Câmara dos Deputados.
Zero noves fora zero.

Poder sem Pudor

Regime ilícito

Deixa pra lá
Ministros ironizam que a fórmula para conviver com a presidenta Dilma é baixar a cabeça e saber que nem sempre a
briga é pessoal.

Na pista pra negócio
O senador Blairo Maggi (PR-MT) se colocou à disposição do bloco PR-PTB-PSC para ser indicado a ministro da
Agricultura, caso Dilma queira fazer novo convite: “Dessa
vez, garanto que não irei recusar”.

Vai que cola
Secretário do governo de Tocantins, Vicentinho Alves
(PR) assumiu cadeira no Senado ontem só para votar pela
eleição de Renan (PMDB-AL) a presidente. Saiu da Casa
com convite para integrar o PMDB.

Amigo de Getúlio Vargas e assessor de imprensa de João
Goulart, o jornalista gaúcho Rivadávia de Sousa foi preso
nos tempos de ira do regime militar, em 1968. O obtuso que o
interrogava atacou:
- O que o senhor sabe sobre enriquecimento ilícito no governo
de Jango?
Ele, topetudo e indignado, respondeu na bucha:
- Nada. Eu é que quero saber quem é hoje o responsável pelo
meu empobrecimento ilícito!

A falsa alegria
dos tambores

Em João 16.22, Jesus diz aos seus
discípulos: “Vós, agora, na verdade,
tendes tristeza, mas eu vos tornarei a
ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e
a vossa alegria ninguém vo-la tirará”.
Note bem: “a vossa alegria ninguém vo-la tirará”. Os discípulos estavam tristes
e inconsoláveis com a iminente partida
de Jesus, embora não soubessem muito
bem como seria essa partida. Mas o tom
do discurso de Jesus era de despedida,
e isso eles percebiam claramente. Jesus
disse a eles que por causa de sua morte, o mundo iria se alegrar. Mas que os
discípulos se alegrariam por último com
uma alegria superior e duradoura.
Nestes dias de Carnaval, muitas pessoas se lançam ao que pensam ser a
verdadeira alegria. Mas a Palavra de
Deus ensina que a alegria genuína não
é a da carne, e sim a do Espírito. Porque
a carne é passageira. Diz a Bíblia: “E o
mundo passa, e a sua concupiscência;
mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre” (1Jo 2.17).
A alegria do cristão independe de barulho ou nudismo. A alegria do cristão
não precisa de disfarces escondendo as
pessoas de sua verdadeira identidade.
Nem é alegria subvencionada pelo vinho ou pelo álcool. Aliás, um provérbio antigo nos informa que “Netuno é
o deus do mar, mas é Baco quem tem
afogado muita gente”.
O Carnaval é uma fábrica de furtos,
fornicação, confusão, brigas, desastres e até mortes, bem ao contrário do
clima de amistosidade que sugere a
propaganda oficial. Sem falar em lares
que desmoronam e um sem-número
de malefícios pessoais e sociais que
se perpetram durante aqueles dias de
“festa” da carne.
Não é possível entender como é que
num tempo de razão esclarecida, como
se julga ser a nossa época, ainda sejam
promovidos os instintos mais baixos
em detrimento dos valores superiores
do espírito.
Que o Senhor se apiede de nós e de
nossa geração, não nos transformando
em cinzas esparsas como fez a Sodoma
e Gomorra no passado!
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Lajinha: 4 assassinatos em 36 dias

A cidade de Lajinha em
pouco mais de 36 dias registra o quarto crime de
homicídio, três dos crimes
tem a mesma características: dois homens numa
moto chegam, executam a
vítima e fogem em seguida. Este último aconteceu
a poucos metros do quartel
da Polícia Militar, na Praça
Dr. Adalmário dos Santos
no bar do Fabinho – um
trailer no centro da cidade.
Segundo testemunhas,
sexta-feira, 1 por volta de

23 horas, chegaram dois
elementos numa motocicleta Honda CG 150, sem
placa, de cor prata. O homem que estava na garupa
desceu armado com um
revólver foi até Cristiano
Oliveira da Silva, “Pezão”,
36 anos, e começou a atirar. A vítima ainda tentou
correr, mas morreu nos
fundos da lanchonete, cinco pessoas que estavam no
local lanchando também
foram feridas. Cristiano tinha 82 reais e um papelote

de cocaína.
A Polícia Militar obteve
algumas informações de
que os autores teriam fugido no sentido do Espírito
Santo (Ibatiba). Apesar do
rastreamento, ninguém foi
localizado.
Em dezembro e no início
de janeiro, Thiago Emídio
e Archimedes foram assassinados de forma muito
semelhante na cidade de
Lajinha. Em nenhum dos
casos se chegou aos autores.

Dona de casa é morta pelo ex-marido
A dona de casa Marlene
Bento da Paixão, 32 anos,
foi assassinada a golpes de
foice dados por José Geraldo
da Silva, o ex-marido dela.
O filho Weverton de 16 anos
e a mãe dela Maria Siqueira
da Paixão sofreram ferimentos. O crime foi no distrito de
Dom Corrêa, em Manhuaçu,
na manhã desta quinta, 31.
Segundo relatos de vizinhos e da própria família da
vítima, José Geraldo e Marlene viviam juntos na casa da
avó dela. Há cerca de 60 dias,
ela se separou de “Zezé”,
como era mais conhecido
por problemas familiares e de
convivência. Relatos da família são de que José Geraldo
por diversas vinha fazendo
ameaças contra a vida da ex-companheira e contra seus
filhos.
Pouco antes das seis da manhã desta quinta-feira, Zezé
chegou à casa de Marlene,
chamando por ela e avisando
que a avó da mesma estava
passando muito mal e que era
para ela ir vê-la.
Como a casa
da avó, onde
Marlene e o
autor residiam,
fica quase em
frente da casa
da vítima, ela
levantou e foi
ver como a avó
estava, mesmo
alertada por
parentes, para
que não fosse.
Chegando
ao local, Marlene foi recebida
na porta da cozinha por José
Geraldo armado com uma
foice, que acabou se quebrando. Ele pegou um machado e
então deu um golpe violento
no pescoço da mulher. Ela
morreu na hora.
O filho dela, vendo o estado da mãe, partiu para cima
do autor e também foi atingido por dois golpes de machado: um no braço direito,
na altura do ombro, quase lhe
arrancando o braço, e outro
no antebraço esquerdo próxi-

mo à mão.
Ainda continuando o ataque, José Geraldo foi ao encontro do outro filho da vítima, momento em que a mãe
de Marlene entrou no seu
caminho e foi golpeada no
braço esquerdo, provocando
um corte profundo, causado
pelo machado.
Vizinhos assustados com
os gritos de socorro saíram de
casa e acionaram a polícia.
Jucelmo Teixeira Chaves,
lavrador vizinho, disse que
é uma madrugada que todos
querem esquecer: “Ficamos

todos revoltados com o ato
covarde do Zezé. Marlene
sempre cuidou da avó. Antes
eles moravam com ela nessa
casa. Cansada de trabalhar
pra sustentar o companheiro
e vendo a situação que estava
prestes a acontecer com suas
filhas, ela decidiu separar
dele e ir morar, numa outra
casa, ao lado da mãe, quase
aqui em frente. O Zezé não
trabalhava, só ficava em casa
ou na rua. A avó dela de mais
de 90 anos, gostava dele e
deixou que ele continuasse
morando aí. Pra dar no que
deu. Nós queremos justiça,
queremos que a polícia encontre ele e que pague pelo
que ele fez”.
Testemunhas informaram à
polícia que depois de cometer
o crime, Zézé fugiu em direção à BR-116, sem camisa e
de bermuda Jeans e que provavelmente tenha ido para
Santa Bárbara do Leste, onde
residia e tem parentes.

O homem que estava na garupa desceu armado com um revólver foi até Cristiano Oliveira da
Silva, “Pezão”, 36 anos, e começou a atirar. A vítima ainda tentou correr,
mas morreu nos fundos da lanchonete.

Chuva provoca inundanções
na cidade de Rio Casca

Uma forte chuva atingiu
Rio Casca na tarde de domingo (27) causando alagamentos no bairro das Graças.
A inundação parcial de
ruas ocorreu devido o transbordamento do córrego que
passa no bairro das Graças
em direção ao bairro Jacarandá. É comum o problema
na área em dias de chuva
muito intensa.
A área mais atingida foi a
rua José Piuzana, que vai da
frente da S.E.R até o Hotel
Liberty. A travessa Jacarandá e a rua localizada atrás da
sede do cluber S.E.R também foram atingidas.
Acostumados com as inundações nesta época do ano,
os moradores e comerciantes
já tomam medidas para evitarem maiores prejuízos.
Normalmente, eles colocam uma barreira de ferro
parafusada nas portas bloqueando a passagem da
água, enquanto os moradores evitam deixar móveis
nas áreas que geralmente são
atingidas.
As manilhas muitas vezes
não dão conta da quantidade
de água e acabam fazendo
com que o córrego transborde. Outro motivo é o lixo
acumulado na passagem da
água.

Santana do Manhuaçu: Homicídio foi
praticado por dois adolescentes

Em Santana do Manhuaçu,
na Praça Intendente José Domingos Pires, Centro Elias
de Oliveira 23 anos foi assassinado, por volta de 5 horas da madrugada de sábado,
02/02/2013.
Testemunhas
disseram
que Elias e dois menores
um de 14 e outro de 17 anos

estavam bebendo num bar
quando começaram a discutir. Os dois jovens agrediram
e desferiram golpes de faca
em Elias, que caiu ao solo e
ainda foi agredido com vários chutes.
Elias havia xingado a mãe
de um dos garotos há algum
tempo, ao reencontrá-lo co-

meçou a discussão, que motivou o crime.
Moradores disseram que
os menores fugiram em um
veiculo Ford Corcel, cor azul
marinho, modelo antigo.
Eles teriam parentes nas cidades de Ipanema e Caparaó.
Policiais militares continuam em rastreamento.
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE SIMONÉSIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.120/0001-10 E-mail: pmsim@uai.com.br

Fraldinha
italiana recheada

INGREDIENTES
1/2 kg de fraldinha limpa (peça)
1 colher (sopa) de sal grosso
1 colher (chá) de pimenta-do-reino
2 colheres (sopa) de orégano
1 colher (chá) de manjericão ou alecrim seco
3 colheres (sopa) de óleo
200 g de queijo provolone em fatias grossas
100 g de mortadela fatiada fina
1 xícara (chá) de azeitonas recheadas com pimentão
MODO DE PREPARO
Com um martelo de carne bata a peça de fradinha e
deixe bem fina
Tempere com o sal, pimenta, orégano, o manjericão ou
alecrim e o óleo
Recheie a carne com com o provolone, a mortadela e
as azeitonas
Enrole como rocambole e amarre com um barbante ou
prenda com palitos
Transfira para uma fôrma e leve ao forno médio, pré-aquecido, por 20 minutos
Aumente o forno e asse por mais15 minutos ou até
dourar
Sirva em seguida
Informaçães Adicionais
Essa carne pode ser assada em churrasqueira se for
embrulhada em papel alumínio. Retire o papel e asse mais
um pouco para dourar.

No circo
Domingo no circo! Não há nada mais divertido.
Quando eu era criança, lembro que desde cedo eu já
ficava esperando, o almoço parecia não chegar nunca!
Depois vinha a sexta, e lá pela três da tarde meu pai se
levantava e dizia:
- Bom, bom, será que alguém quer dar um passeio?
Era o sinal. Eu e minha irmã corríamos para tomar banho, minha mãe nos vestia com as melhores roupas e lá
íamos nós, contentes da vida!
O meu número preferido era o dos trapezistas.
Eles voavam de um lado para o outro, parecendo pássaros, e o público todo ficava olhando aqui de baixo, de
boca aberta.
Quando o espetáculo terminava, ainda tinha a pipoca a
caminho de casa.Chegávamos cansados, mas felizes. E,
de noite, eu sonhava em voar naquele céu de lona.

A menina do leite
A menina era só alegria.
Era a primeira vez que iria à cidade, vender o leite de
sua querida vaquinha.
Colocou sua melhor roupa, um belo vestido azul,e
partiu pela estrada com a lata de leite na cabeça.
Ao caminhar, o leite chacoalhava dentro da lata.
A menina também, não conseguia parar de pensar.
“Vou vender o leite e comprar ovos, uma dúzia.”
“Depois, choco os ovos e ganho uma dúzia de pintinhos.”
“Quando os pintinhos crescerem, terei bonitos galos
e galinhas.”
“Vendo os galos e crio as galinhas, que são ótimas
para botar ovos.”
“Choco os ovos e terei mais galos e galinhas.”
“Vendo tudo e compro uma cabrita e algumas porcas.”
“Se cada porca me der três leitõezinhos, vendo dois,
fico com um e ...”
A menina estava tão distraída em seus pensamentos,
que tropeçou numa pedra, perdeu o equilíbrio e levou
um tombo.
Lá se foi o leite branquinho pelo chão.
E os ovos, os pintinhos, os galos, as galinhas, os cabritos, as porcas e os leitõezinhos pelos ares.
Moral da história: Não se deve contar com uma
coisa antes de conseguí-la.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 041/2013.
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº 18.385.120/0001-10 torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO
realização de obras de melhorias do centro de eventos em consonância
com projetos de engenharia atendendo ao contrato nº 371288-02, com
abertura marcada para 19-02-2013, às 09:00 horas. O edital completo
poderá ser obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio
Vargas, 50, Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 042/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013
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 combustível Diesel S10 , para abastecimento de veículos e maquinas da frota
municipal do Município de Simonésia, com abertura marcada para 1802-2013, às 14:00 horas. O edital completo poderá ser obtido na sede
da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50, Centro, Fone:
(0xx) 33-3336-1235.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 043/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013
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 Materiais de Construção, Elétricos ,Hidráulico e Pré-moldados , para atender
as necessidades da Prefeitura Municipal de Simonésia , com abertura
marcada para 21-02-2013, às 09:00 horas. O edital completo poderá ser
obtido na sede da Prefeitura de Simonésia, na Praça Getúlio Vargas, 50,
Centro, Fone: (0xx) 33-3336-1235.
Marinalva Ferreira
Prefeita Municipal
Praça Getúlio Vargas, 50 - Fone: (0xx33) 3336-1235 - Fax: (33)
3336-1269 - CEP- 36930-000 - Simonésia – Minas Gerais

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de Paula Reis, 23
Bairro São Jorge (ao lado da Retífica)
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ENTRETENIMENTO
Velho de 80 anos
Um homem de 80 anos está sentado num
banco de jardim, chorando copiosamente. Um
moço, passando pelo local, fica comovido com
a cena e sentase ao seu lado, resolvendo puxar
assunto: - O que o aflige, senhor? - Estou apaixonado por uma moça de 22 anos... - E o que
há de mal nisso? O senhor não é correspondido?
- Claro que sim. Não é o que você está pensando. Moramos juntos, eu e ela, que é lindíssima.
Toda manhã, antes de ela ir ao trabalho, nós
fazemos amor. Na hora do almoço, ela volta
para casa, nós fazemos amor novamente, e ela
me prepara um dos meus pratos preferidos. De
tarde, se ela tem tempo, ela volta para casa e
me faz um lanche, e olha que ela entende de
cozinha! Finalmente, quando chega a noite,
voltamos para o nosso ninho de amor a noite
toda... - Então eu não entendo. Parece-me que
vocês estão vivendo uma relação perfeita. Por
que o senhor está chorando?
- Esqueci onde eu moro!

Paletó novo?
Num comício daquela pequena cidade, dizia
o prefeito: - Queridos cidadãos e cidadãs, durante todo o meu mandato, coloquei a minha
honestidade acima de qualquer interesse
político. Vocês podem ter certeza que neste
bolso - e batia no bolso do paletó com uma das
mãos - nunca entrou dinheiro do povo. Neste
instante alguém grita: - Paletó novo, hein?

Advogado
Um advogado estacionou seu Mercedes novo
em folha na frente de seu escritório, pronto para
mostrá-lo para seus colegas. Logo que ele abriu
a porta para sair, um caminhão passou raspando
e arrancou completamente a porta. O advogado,
atordoado, usou imediatamente o seu telefone
celular, discou 190 e, dentro de minutos, um
policial chegou. Antes que o policial tivesse
uma oportunidade de fazer qualquer pergunta,
o advogado começou a gritar histericamente
que a Mercedes, que ele tinha comprado no
dia anterior, estava agora totalmente arruinada,
e nunca mais seria a mesma. Iria processar o
motorista, Deus e o mundo, fazer e acontecer,
afinal, era autoridade, doutor, etc, etc...
Quando o advogado, finalmente, se acalmou,
o policial agitou sua cabeça em desgosto e
descrença.
‘ Eu não posso acreditar no quão materialistas
vocês advogados são disse ele’ - ‘Vocês são
tão focados em suas posses que não notam
mais nada’.
- Como você pode dizer tal coisa? O Sr. tem
noção do valor de uma Mercedes? - pergunta
o advogado.
O policial respondeu:
- ‘Você não percebeu que perdeu seu braço
esquerdo?
Está faltando do cotovelo pra baixo. Ele
deve ter sido arrancado quando o caminhão
bateu em você’.
- Eu não acreditooooooooo !!! - grita o
advogado.
- “Cadê o meu Rolex ‘ !!!!

CURIOSIDADES
A Doença mais Antiga do Mundo: Atualmente, médicos e especialistas têm conhecimento acerca de inúmeras
doenças, de todas elas a mais antiga é a hanseníase.
Os primeiros registros dessa doença datam de 1350
a.C.. Apesar de ser muito antiga, o tratamento eficaz da
doença só foi descoberto no começo dos anos 80, com o
desenvolvimento da poliquimioterapia.
A hanseníase é provocada pela bactéria Mycobacterium leprae, também conhecida como Hansen, ela agride
principalmente os nervos e a pele, podendo, em estágios
mais graves, resultar em deformações. A lepra, como era
conhecida, consome, resseca, agride e penetra na pele,
deforma nervos, músculos e ossos.
No início ela provoca uma dor quase insuportável que
logo passa e é substituída pela perda da sensibilidade
e dos movimentos. O nome foi alterado por causa do
preconceito com o qual os portadores da doença eram
tratados, no Brasil a lepra passou a ser conhecida como
hanseníase.
Em números absolutos de hanseníase, o Brasil é o
segundo país no ranking, perdendo somente para a Índia.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Os capricornianos estão
com a corda toda. Sabem de seus valores e possuem uma dose extra
de energia e entusiasmo para lutar por seus interesses. O período
está bom para dar aquele trato no visual e para expressar suas
ideias diante de seus naturais opositores. Nada, porém, que tire o
sono neste momento. Na questão relacionamentos, o momento
está bom para quem estiver em um relacionamento mais sério e
duradouro, pois agora, com Saturno em Escorpião, a criatividade
e o sexo ganham novas possibilidades para dar aquela apimentada.
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Mesmo que não queira, você será notada
nos vários ambientes sociais por onde anda, inclusive no trabalho.
Dessa forma, é bom sempre pensar na imagem que deseja passar
aos colegas e às pessoas de um modo geral. Ao mesmo tempo
você precisa ter equilíbrio para absorver demandas inerentes a
sua competência, sobretudo porque lá na frente seus interesses
estarão em jogo. No quesito relacionamento há uma interessante
configuração entre os astros que permitirá mais de alegria entre o
casal até aproximadamente o dia 20 deste mês. Dica: deixe suas
intenções bem claras para não gerar mal entendidos.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Os taurinos possuem planos e sonhos.
Refletem e acreditam que é possível ter esperança e persistir com
algumas ideias viáveis. Se conseguirem focar em seus objetivos
a partir de um correto planejamento, então pode crer que estarão
no caminho para atingir suas metas traçadas há algum tempo. No
campo do relacionamento, para quem estiver comprometida, o
momento será de equilibrar as forças para conseguir dar conta dos
compromissos sociais com amigos, até mesmo numa simples ida
ao shopping. Para quem estiver solteira é bom prestar atenção nas
possibilidades entre o dia 15 a 20 deste mês.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Você pressente que suas convicções
estão mais fortes e sabe de seu potencial para driblar os pequenos
problemas de sua vida. Há uma verdadeira dose de energia para
conseguir vender suas ideias, pois sua capacidade de demonstrar
seus pontos de vista também está favorecida neste momento. No
quesito relacionamento, é bom procurar se expressar melhor com
seu companheiro(a). Algumas questões relacionadas à aplicação
de valores financeiros, investimentos em imóveis e o desejo de
consumir podem causar tremores entre o casal se não ficarem bem
esclarecidos os planos e objetivos comuns.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Sempre é bom estar disposto a querer
aprender para saber lidar com as novidades cotidianas. Se conseguir
se superar e encarar, por exemplo, as questões tecnológicas de
forma natural, iniciará sua superação para controlar melhor seu
dia-a-dia. Outro detalhe: é preciso entender que as inseguranças
são naturais. Na questão relacionamento, os cancerianos estarão
mais necessitados durante a semana em ratificar o compromisso
com o ser amado, pois há vontade de segurança e também há um
sentimento de carência no ar. Para quem estiver solteira é bom saber
escolher em quem confiar suas boas intenções e as boas palavras.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: A questão familiar continua sendo
quase um tabu neste período. Algumas reclamações de parentes
cobrando mais participação sua no âmbito familiar pode fazer
você se sentir meio estranha diante das circunstâncias. Persistem
as questões financeiras e procure ter mais paciência no cotidiano,
seja com quem for. É apenas uma fase. No quesito relacionamento,
nunca é tarde para lembrar que o equilíbrio faz bem para a vida.
Ora, não dá para ficar somente pensando nos interesses pessoais 24
horas por dia, ou seja, dedique-se um tempo a vida a dois e cumpra
alguns compromissos sociais que será salutar para a vida do casal.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: A intuição dos virginianos continua
forte e agora, após alguma experiência adquirida no passado, faz
com que a própria leitura da realidade seja bem diferente de tempos
atrás. Atualmente você possui certezas e convicções que fazem a
diferença na hora de decidir sobre qualquer coisa no cotidiano.
Na questão relacionamento, há tendência a muita diversão e a
viver o amor em sua plenitude, principalmente ao nutrir admiração
pelo que o parceiro(a) tem de melhor. Para quem estiver solteira,
caprichar no visual e estar apta a se exibir um pouco mais, pode ser
decisivo para provocar quem deseja e, detalhe, até a concorrência.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Vontade não falta para colocar ordem
na casa. O momento é bastante favorável devido a uma conjugação
de fatores em Capricórnio que possibilita fazer uma boa leitura
da realidade, a tomar iniciativas para consertar o que for preciso
e a possuir de uma forma bem razoável uma boa noção de seus
limites diante da vida cotidiana. Mãos a obra, caros librianos! No
campo dos relacionamentos, uma questão é bastante clara em sua
mente: você precisa de segurança e de estabilidade na relação. Até
para quem estiver solteira, o importante, nem será tanto flertar ou
ficar, e sim demonstrar seus valores e seu ponto de vista sobre a
vida. Você praticamente não está para brincadeiras, pois tem bem
claros seus objetivos.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Uma das coisas mais importantes durante a vida é o fato de ir aprendendo com a experiência, com a
assimilação de cultura e adquirindo paulatinamente a sabedoria para
saber viver melhor com qualidade de vida. Os escorpianos sabem
disso e querem mudar para melhor, pois essa é a essência de suas
vidas, sobretudo com o que ficou no passado. Agora, seu capital
cultural, será decisivo para suas escolhas. No relacionamento, os
diálogos, sejam eles do ponto de vista sentimental e até os culturais
podem trazer bons resultados para a relação do casal. Para quem
estiver solteira, novas amizades e possibilidades de novos círculos
sociais. Não se faça de difícil e aproveite, pelo menos, para trocar
ideias oportunas.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Suas convicções estão cada
vez mais fortes a partir de agora. Como se antes não estivesse, não
é? Tudo bem, agora a situação é diferente, há vontade de acertar
os ponteiros financeiros para tomar novas decisões e colocar em
prática, agora de maneira mais séria do que nunca, projetos que terão
repercussão em sua vida. No campo dos relacionamentos, nunca
é tarde para se dedicar um pouco mais à intimidade do casal e mergulhar nos sonhos do parceiro(a) e dos filhos. Viver essa plenitude,
mesmo que seja por tempo limitado, além de ser bastante prazeroso,
pode trazer benefícios e soluções para um futuro próximo.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: O Sol entra numa fase próxima ao
seu aniversário que requer algumas dicas aos aquarianos. Uma delas
é que haverá tendência à introspecção e a enfrentar certos desafios
no cotidiano. É bom, se achar conveniente, manter-se invisível
em algumas situações no sentido de lhe preservar, ou seja, ouça
mais e fale menos, algo que você sabe fazer muito bem. Situações
polêmicas podem adquirir outras proporções. No campo do relacionamento, para quem estiver num relacionamento duradouro, é
bom procurar ter mais de paciência com o ser amado, pois você
estará meio à flor da pele neste período. Para quem estiver solteira,
o período está bom para conhecer novas pessoas e até engatar num
relacionamento.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: O período está excelente para você se
expressar com seus familiares e amigos. Conhecer novos lugares
e aproveitar os bons momentos que a vida pode proporcionar. O
grande lance é que você está mais radiante, com vontade de viver
e contagiar quem estiver ao seu lado. Inclusive, se tiver interesse,
pode dar aquele up no visual que fará muito bem à pele. Nos
relacionamentos você estará com a corda toda. Se as pessoas de
seu círculo social estiverem em dúvida ou desestimuladas com
algo, você poderá servir de elixir para colocar todos para cima
e seguirem seus caminhos. Uma viagem no momento pode ser
muito boa para quem estiver num relacionamento sério ou para
quem estiver no início.
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Jodie Foster anuncia que
é lésbica no Globo de Ouro
Foster, conhecida por resguardar sua
privacidade, surpreendeu espectadores
e figurões de Hollywood ao declarar-se solteira, quando recebia o prêmio
Cecil B DeMille pelo conjunto de sua
carreira.
“Estou aqui em tom confessional.
Sinto que preciso muito dizer algo que
nunca disse em
público, uma declaração que me deixa um pouco nervosa - talvez não tão
nervosa quanto minha
assessora deve estar agora. Mas quer saber? Vou colocar
para fora, alto e com orgulho, certo? Eu estou solteira”.
Após arrancar risos dos presentes, a atriz agradeceu o
entusiasmo de todos. “Sério, espero que vocês não fiquem
desapontados por não haver um grande discurso de saída do armário nesta noite. Já saí do armário uns mil anos
atrás, na Idade da Pedra”.
Nos últimos anos, Foster sofria duras críticas de ativistas homossexuais por não se declarar publicamente como
lésbica. Ela disse que sempre precisou valorizar sua privacidade, devido ao fato de ter começado a atuar aos três
anos, numa carreira que lhe rendeu dois Oscar.

Bomba: Cai vídeo
íntimo de Bernardo Velasco na rede
O ator Bernardo Velasco foi mais uma
vítima de ter seu corpo exposto na internet.
Durante um vídeo feito pela web-cam,
o ator aparece primeiramente sem camisa, após um tempo ele aparece nu e começa a se mastubar na frente da câmera.
Bernardo fez o papel de Nando na última temporada de “Malhação”.

BBB13: Globo veta beijo gay na
eliminação de Aslan no Big Brother
Muitas pessoas esperaram o beijo gay do participante
Aslan, que foi eliminado do BBB13, com seu namorado
Arthur. Entretanto, a Globo fugiu da ocasião e não mostrou nada.
Nas redes sociais, todos ficaram indignados, uma vez
que a saída do participante Aslan, que é homossexual, estava sendo aguardada pelo público, que queria ver o reencontro dele no palco do programa com o seu companheiro
fora da casa. Os internautas tinham motivo, já na estreia
do “BBB 13”, no dia 8, a Globo mostrou um selinho do
casal gay, assim que Aslan descobriu que fora selecionado
para o reality show.

Gugu pode voltar para o SBT
Uma nova notícia promete movimentar os bastidores da televisão brasileira,
em sigilo absoluto amigos do apresentador Gugu Liberato estariam tendo conversas com o SBT com o objetivo de
avaliar se existe alguma forma do apresentador retornar a sua antiga casa em
um futuro pouco distante. Fontes consultadas pela coluna
do jornalista Flávio Ricco da UOL na Record, confirmaram
saber da movimentação, mas não quiserem se manifestar!
Gugu estaria bastante incomodado com a série de críticas que vem recebendo na Record, principalmente depois
do fim do ano passado, quando seu programa passou a ser
derrotado de forma consecutiva por sua rival Eliana.
Os bispos da Igreja Universal, que comandam a Record,
estariam bastante incomodados também, a final Gugu foi
contrato com um salário de 3 milhões em 2010 com objetivo de levantar os índices da emissora e o o cenário foi
outro, Gugu vem registrando a terceira colocação.

acesse: www.jm1.com.br

Filhos de motorista falecido não
acusam a atriz Zezé Polessa
Na terça-feira (22/01) pela manhã, os filhos do motorista que morreu levando a atriz Zezé Polessa ao trabalho,
deram depoimentos na 32ª Delegacia de Polícia do Rio de
Janeiro sobre o ocorrido.
O Delegado Maurício Mendonça informou que os filhos
Luciana Lopes e Alexandre Lopes contaram que o motorista já havia dito que não estava bem e queria ir ao hospital.
Nelson, o motorista, faleceu no hospital, antes ele havia
passado mal quando levou a atriz para a Globo, onde havia
tido uma briga entre ele e Zezé.

Pastor Valdemiro Santiago
renova com a Band
A Bandeirantes e Valdemiro Santiago renovaram contrato de cessão de horários. Fala-se
em mais dois anos.
O religioso continuará ocupando as madrugadas da emissora, das 4 às 7, diariamente. As
partes, sabe-se lá a razão, mesmo chamadas a confirmar,
não deram retorno.

Carlos Villagrán, o Quico do
“Chaves”, pretende vir ao Brasil em abril
Já era esperado, mas agora parece que é
certo, Quico virá ao Brasil em meados de
Abril - O ator Carlos Villagrán, o Quico de
Chaves, afirmou em entrevista à rádio mexicana Fórmula que pretende lançar em breve
um livro sobre a sua trajetória no meio artístico. “Será um livro de agradecimento e não
de queixas. Uma maneira de contar a todos
sobre a minha vida e agradecer a todos os
países que me reconhecem como o personagem Quico”,
disse Villagrán.
Segundo informações divulgadas no site da rádio Fórmula, Carlos irá se apresentar no Brasil no mês de abril.
Por aqui, até o momento tal informação não foi confirmada. Villagrán ainda aproveitou a entrevista para ressaltar
que não mantém um perfil no Twitter. Nos últimos dias,
uma conta falsa foi atribuída ao ator e divulgada em diversos meios de comunicação pela América Latina.

Renata Abravanel pode assumir
presidência do Grupo Silvio Santos
Além do departamento comercial, que já está em vias de, outros
setores do SBT também devem
sofrer mudanças mais profundas,
que podem se estender ao próprio Grupo Silvio Santos. Guilherme Stoliar, por exemplo, segundo desejo dele mesmo, pode
entregar a presidência do GSS
para Renata Abravanel, a filha mais nova do apresentador.
Toda essa reformulação em muito tem a ver com os resultados do SBT em 2012. Se houvesse um crescimento de
25%, a emissora fecharia no azul. Mas foi de apenas 10%,
prejuízo que levou Silvio Santos instalar ou deflagrar este
processo de mudanças.

Tecnicamente perfeita, José do Egito
dobra audiência da Record
A Record mostrou que pode fazer um trabalho à altura
da concorrência no quesito teledramaturgia. O primeiro capítulo da minissérie “José do Egito” impressionou por sua
qualidade técnica.
O diretor Alexandre Avancini honrou os R$ 23 milhões
investidos na produção e caprichou em quesitos como figurino, cenografia, fotografia e iluminação.
Na estreia, Marcela Barroso se destacou por conta de seu
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excelente desempenho na pele da jovem Dina. A história
da única filha mulher de Jacó ofuscou o protagonista, José.
Ainda assim, Ricky Tavares se mostrou bastante à vontade
no papel. Caio Junqueira também se sobressaiu como invejoso Simeon. Denise Del Vechio promete ainda ótimas
cenas com a amargurada Lia. Já Paulo Nigro desperdiçou
ótimos momentos e deixou a desejar como o arrependido
Siquém. O esmero com a finalização do folhetim aliado
a sábia decisão de programar a minissérie para competir
com o futebol da Globo fez com que o projeto dobrasse a
audiência e ocupasse a vice-liderança no horário.
Segundo dados prévios do Ibope, “José” marcou 12 pontos com picos de 14 pontos. A média é a mesma de “Rei
Davi”, último trabalho bíblico do canal. Porém, é bem
mais que os sete pontos que a novela “Balacobaco” registrou na última terça-feira (29).

Site pornô pede US$ 150 mil por foto
de Arnold Schwarzenegger fazendo sexo
O episódio de uma foto íntima de
Arnold Schwarzenegger voltou à tona
nesta semana. Depois do ator e ex-governador da Califórnia ser chantageado
com a publicação de uma antiga imagem na qual ele aparece fazendo sexo,
ela pode ser vendida por US$ 150 mil
(cerca de R$ 290 mil), valor oferecido
por um site pornô. Segundo informou o site ‘TMZ’, a empresa de conteúdo adulto teria se interessado pelo material
e ofereceu dinheiro a Jeremy Frommer, o empreendedor
financeiro que comprou armários e encontrou, não só a
foto de Arnold Schwarzenegger, mas também de Madonna
e Hutton Lauren. Contudo, ainda de acordo com a publicação, não se sabe se Frommer aceitou a proposta.

Namorado de Xuxa diz que não vai mudar
sua vida, porém, deve ir morar no Rio
Junno Andrade foi o grande destaque da semana após assumir namoro com a apresentadora Xuxa Meneghel. Apesar
disso, o ator de ‘Salve Jorge’ garantiu que não vai mudar em
nada sua vida depois que o romance veio à tona. Em entrevista ao jornal ‘Extra’, o bonitão afirmou que pretende continuar com seus projetos e seguir tocando com sua banda em
um bar de São Paulo. Mesmo com tudo já planejado, há a
possibilidade de Andrade se mudar para o Rio de Janeiro em
breve, cidade onde a ‘Rainha dos Baixinhos’ mora. Será?

Divulgada nova imagem de
Jason London após agressão
Foi divulgada, na última quarta-feira
(30), uma nova imagem do ator Jason
London após ter sido agredido em um
bar do Arizona, Estados Unidos.
Segundo informações do site ‘TMZ’,
um representante do artista disse que
ele não se lembra exatamente de como
foi que a briga teria começado, porém,
afirmou que ele se recorda de um homem o abordando e o
acusando de olhar para sua namorada.
Ainda de acordo com a publicação, Jason lembra também de ser preso e garantiu que foi brutalmente agredido
pelos seguranças do local antes do tal homem lhe bater.
‘Os machucados de Jason são consistentes com um ataque brutal e com golpes que visavam claramente atingir
sua cabeça. Segundo uma testemunha,
os golpes continuaram mesmo depois
que ele ficou inconsciente’, completou
o representante.
Jason London teve uma fratura da órbita direita, outra de seio frontal, múltiplas contusões, hematomas, escoriações
e uma concussão.
Ele foi preso no domingo (27), logo
após ter sido encontrado pela polícia todo
machucado e vagando pela rua bêbado.
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Já estou com
saudades dos
meus netos
Kevyn e Bryan,
que em férias
com seus pais
Fábyo e Gisele,
visitaram a
nossa casa em
Manhuaçu no
finalzinho de janeiro agitaram a
nossa redação,
encontraram
dois telefones
antigos e não
pararam mais
de brincar com
eles. Bryan de
posse de uma
câmara fotográfica fez mais de
90 imagens das
mais inusitadas,
todo objeto foi
motivo de um
clic e de muitas
alegrias.

Pastor Jopencil Machado (6ª Igreja Batista de Governador Valadares) curtindo
seu aniversário em Guarapari ao lado das suas irmãs Irani e Aureni

Daniel Guimarães, felicidades
é o que desejamos para você
neste dia 3 de fevereiro dia de
seu aniversário. Que Deus o
abençoe grandemente.

Ao nosso amigo nossos
cumprimentos pelo seu aniversário que aconteceu dia 1
de fevereiro, um grande abraço de todos da redação do
Jornal das Montanhas para o
cartunista Heraldo Klem

Minha duas filhas Halyne e Keila - Parabéns
pelo seu aniversário do dia 31 de janeiro
Halyne, que Deus te abençoe e te dê muitas
felicidades é o quedesejamos para você. De
seu pai que muito lhe ama.
Devair

