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EDITORIAL

CHARGE

Um retrato da política de Manhuaçu
Correram rumores que a secretária de educação de Manhuaçu renunciaria. O motivo Incompatibilidade com a função, e foi desencadeada umacampanha pelosprofissionais da educação. Isso é típico da
democracia,provocado pela oposição, que se bem exercida é benéfica
para a população, uma coisa o atual prefeito pode esperar, se a muitos
mandatos não se via oposição,agoraNailtonvai ter que administrar
com sabedoria, com o aumento do número de vereadores de 10 para
15 ficou mais difícil ter a câmara toda do seu lado e pelo que se viu
nestas primeiras reuniões não vai ser muito fácil obter o apoio da
maioria, talvez tenha faltado um pouco mais de humildade e diálogo.
O prefeito não necessita estar na câmara em todas as reuniões, mas
até o momento não compareceu em nenhuma, está faltando assessoria
competente do lado do prefeito para articular a política e aparar arestas
que sempre existem em todos os municípios. De uma coisa estou certo,
você pode até ganhar uma eleição sozinho, mas jamais conseguirá
governar só. O prefeito Nailton com poucas lideranças políticas o
apoiando ganhou com uma votação
expressiva, mas já na primeira semana
alguns de seus amigos ficaram chate- Fale com a redação
ados por ficarem fora do governo, o contato@jm1.com.br
chamado tratornos votos,o Sr. Geraldo
(33)3331-8409
Perígolo,ex-prefeito de Manhuaçu,que
foi considerado um grande puxador
de votos, no dia do resultado foi
carregado nos braços pelo povo juntamente com o prefeito vitorioso,
hoje prega pelas ruas sua insatisfação em ter sido descartado e outros
que ainda não sabemos quais arestas aparecem.O deputado Dr. Mário
Heringer, o Presidente da Câmara Maurício Júnior sobrinho do Sr.
Geraldo Perígolo, por mais que se tenta colocar panos quentes dizendo
que está tudo bem, não está, muitos destes não compareceram a posse
do prefeito como é o caso do deputado Mário Heringer, já esteve por
várias vezes na região e não visitou seu primo prefeito Nailton. O que
todo mundo fala é que o tempo é muito pouco para tanto desgastes.
Penso que para o bem de Manhuaçu mais lideranças deveriam apoiar o
prefeito Nailton, mas cada caso é um caso e não sabemos a disposição
de apoio de um lado e outro. Um jornal tem que refletir os anseios da
sociedade e refletir o pensamento da sociedade não podendo ficar alheio
aos acontecimentos sem levar ao conhecimento público.No momento
são muitas as lideranças de Manhuaçu que estão na oposição e a situação não precisa esperar que vão ficar de braços cruzados, ela vai
trabalhar contra mesmo, é uma constante campanha para as próximas
eleições. Manhuaçu deixou de receber uma retroescavadeira no valor
de R$ 500 mil, simplesmente porque um presidente de partido disse
ao deputadoque para este governo não seria favorável, “manda para
outra cidade onde você também foi votado”,disse o político.
Em Minas já começou a grande disputa entre PT e PSDB para o
governo do estado todos de olho no PMDB.
Nas últimas eleições o PSDB com José Serra teve 41,77% contra
38,29% do PT com Dilma, para governador, os manhuaçuenses
escolheram Antônio Anastásia (PSDB), com 53,58% dos votos contra43,65% do PT e PMDB, Já para o Senado, Aécio Neves conseguiu
43,65% dos votos, Itamar Franco 27,26% e Pimentel (PT) ficou com
22,2%.
Os Deputados Federais mais votados em Manhuaçu foram: Lael
Varella (DEM)
14.960 37,81%; Joao Magalhães (PMDB) 5.202 13,15%; Paulo Abi
Ackel (PSDB) 4.468 11,29%; Dr. Mário Heringer (PDT) 3.300 8,34%;
Padre João (PT) 1.286 3,25%; Gabriel Guimarães (PT) 982 2,48%.
Os Deputados Estaduais mais votados em Manhuaçu foram: Cici
Magalhães (PMDB) 10.628 27,19%; Sebastião Costa (PPS) 4.909
12,56%; Dr. Wilson Batista (PSL) 2.188 5,6%; Cabo Anízio (PRTB)
1.735 4,44%; Durval Ângelo (PT) 1.528 3,91%; Bráulio Braz (PTB)
1.484 3,8%.
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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
Sobre a cassação do prefeito
de Chalé/MG
Interpretaçao jurídica errada
Trata-se de interpretação
jurídica equivocada pelos juízes do TRE. Não cabe liminar
pela via da cautelar segundo o
novo entendimento do STF em
ADIN em caso de condenação
pelo artigo 41-A. É PRECISO
QUE ESTES JUÍZES DO TRE
ESTUDEM MAIS E PAREM
COM AS INTERPRETAÇÕES
CASUÍSTICAS.
Dona Francisca Balduíno
pode ser a mulher mais
idosa de Minas
Sou neto da dona Francisca
moradora de Luisburgo. Acredito que atualmente minha avó
deve estar no mínimo entre as
três pessoas mais idosas do
Brasil e está entre as cinco mais

idosas do mundo. Isso se levarmos em consideração a data em
que foi feita essa reportagem.
Marcos Vagner Chaves
Rio de Janeiro
Lei que exige curso
superior para PM
Isso e preconceito, escolaridade não tem relação com
honestidade, e sim a educação e fui criado no modo antigo que se eu Fizesse alguma coisa errada era certo eu
apanhar, também não tenho
curso superior e não sou corrupto, se fosse assim todo os
políticos deveriam ter curso superior, existe pessoas
de má índole com diploma,
sem diploma, analfabeto, ate
Phd.
Caio Cesar Ribeiro
Cachoeirade Minas-MG

Ao Jornal das Montanhas
Quero agradecer ao Jornal das Montanhas pela ótima matéria que trouxe sobre
a História das Histórias de
Manhuaçu, graças a pessoas
como José Olinto e como o
jornalista Devair Guimarães
de Oliveira para divulgar estas
pérolas de nossa história ela
continua a ser escrita e divulgada para que nós possamos
saber de nosso passado um
país sem história não tem valor a história nos enriquece e
mostra o caminho para frente.
Valeu muito sou professora
de história e veio em um bom
momento que pude passar para
meus alunos.
Muito obrigado a vocês.
Maria G. celestina
Abre Campo Minas Gerais
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Deputada Margarida celebra fim de
penduricalhos mas cobra Reforma Política
Uma medida moralizadora da política. A deputada federal Margarida
Salomão (PT-MG) classificou desta forma o fim
do 14° e 15° salários na
Câmara, aprovado por ela
e pelos demais parlamentares na noite de quinta 28.
A medida extingue imediatamente o pagamento
destes benefícios.
De acordo com Margarida, o fim do pagamento
destes salários deve ser
vista como uma oportunidade para que outros
avanços aconteçam. Em
particular, ela espera que
o Congresso possa finalmente discutir a Reforma
Política. “Há tempos temos vivido um processo
de satanização da política,
muito em parte por causa
de aberrações com estes
benefícios extras. Demos

um passo muito importante, mas é preciso ir além. O
sistema político brasileiro
precisa ser revisto de modo
amplo. E só a Reforma
Política permitirá isso”,
afirma.
O 14° e 15° salários
foram criados pela Constituição de 1946, então
entendidos como forma
de facilitar a mudança
dos deputados para o Rio
de Janeiro, então sede do
Legislativo do país. Apesar
disso, eram pagos todos
os anos, configurando-se
mais como “remuneração
extra” do que como “ajuda
de custo”, como inicialmente previsto. O projeto
aprovado é de autoria da
senadora licenciada e atual
ministra-chefe da Casa
Civil, Gleise Hoffmann,
e havia sido votado pelo
Senado em maio de 2012.

Dengue em Manhuaçu
Dengue é a enfermidade causada pelo vírus da
dengue um arbovírus da
família Flaviviridade gênero
Flavivírus, que inclui quatro
tipos imunológicos: DEN-1,
DEN-2, DEN-3 e DEN-4.
A infecção por um deles dá
proteção permanente para o
mesmo sorotipo e imunidade
parcial e temporária contra
os outros três e atualmente
é a arbovirose mais comum
que atinge o homem, sendo
responsável por cerca de 100
milhões de casos/ano em
população de risco de 2,5 a 3
bilhões de seres humanos. A
dengue atinge pelo menos
500 mil pessoas/ano, apresentando taxa de mortalidade de até 10% para pacientes
hospitalizados e 30% para
pacientes não tratados.
Em Manhuaçu, segundo
informação da Secretaria
Municipal, a preocupação
com relação à dengue é
grande, pois os números
registrados nos meses de
janeiro e fevereiro são de
367 notificações e 68 casos
número maior que o registrado durante todo o ano de
2012. De acordo Vigilância
Ambiental de Manhuaçu,
o mosquito se encontra em
todo município, mas nos
bairros São Jorge, Nossa
Senhora Aparecida e Santana são os locais onde se

concentram a maior quantidade de focos, estes locais
já estão recebendo as ações
dos agentes de combate a
endemias que visitam as casas aplicando inseticida em
bombas costais.
É de suma importância que
se elimine possíveis focos da
doença dentro das casas uma
vez que 80% dos criadouros
de larvas, segundo pesquisas
realizadas, se encontram em
residências. Ações de prevenção e combate, mutirões
de limpeza e a eliminação da
água parada são formas de
evitar que se propague ainda
mais a doença.
De acordo com a coordenadora de Vigilância Ambiental de Manhuaçu, Emilce
Estanislau neste mês de março, a Força Tarefa do Estado
de Minas Gerais, estará em
Manhuaçu para intensificar
ainda mais as ações de combate ao mosquito da dengue.

Luisburgo

Na tarde de quarta-feira
dia 27/02 os moradores
da cidade de Luisburgo
foram surpreendidos pela
chuva que veio acompanhada de um forte vento.
Devido à grande chuva o
rio encheu rapidamente o
que fez com que a água
entrasse em algumas casas. Uma das moradoras
das casas atingidas, grávida de oito meses, perdeu praticamente todo o
enxoval do seu bebê. Com

o forte vento casas foram
destelhadas, uma árvore
da praça não resistiu e
foi arrancada com a raiz.
Os professores da Escola
Estadual Joaquim Knupp
que se encontravam em
reunião no momento da
chuva foram surpreendidos pela queda de parte do
teto da sala onde estavam
, alguns dos que estavam
presentes foram atingidos
e tiveram apenas ferimentos leves.

Ano que vem começa a
campanha política
Um governo seja municipal,
estadual ou federal necessita
de apoio político, ainda mais
no caso de Manhuaçu que a
sigla vencedora o PDT, não
detém poderes em Minas
Gerais e em Brasília. O vice-prefeito do PT não tem muito
tempo de partido, filiou-se
no PT no último dia para que
pudesse ser candidato. O PT
que no caso poderia ser a mola
mestre desse governo, não tem
lastro, qual o deputado petista
que com as poucas verbas
deixaria de mandar verbas
para suas bases maiores para
mandar para Manhuaçu onde
seus votos foram minguados,
o PTD partido do prefeito
Nailton não tem muita força e
o pouco que lhe cabe de direito
já tem destino certo para outras bases, em Minas Gerais o
PTD não sabe de que lado fica,
ano que vem já começa a campanha política para presidente,
senadores deputados federais e
estaduais. Aqui em Manhuaçu
os deputados majoritários
diga se os mais votados, são
oposição ao prefeito do PDT.
Agora os eleitores terão um
bom período para avaliar,

Nas últimas eleições o PSDB
com José Serra teve 41,77%
contra 38,29% do PT com
Dilma, para governador, os
manhuaçuenses, escolheram
Antônio Anastásia (PSDB),
com 53,58% dos votos contra
43,65% do PT e PMDB, já
para o Senado, Aécio Neves
conseguiu 43,65% dos votos,
Itamar Franco 27,26% e Pimentel (PT) ficou com 22,2%.
Os Deputados Federais mais
votados em Manhuaçu foram:
Lael Varella (DEM)14.960
37,81%; João Magalhães
(PMDB) 5.202 13,15%; Paulo Abi Ackel (PSDB) 4.468
11,29%; Dr. Mário Heringer
(PDT) 3.300 8,34%; Padre
João (PT) 1.286 3,25%; Gabriel Guimarães (PT) 982
2,48%.
Os Deputados Estaduais
mais votados em Manhuaçu foram: Cici Magalhães
(PMDB) 10.628 27,19%; Sebastião Costa (PPS) 4.909
12,56%; Dr. Wilson Batista
(PSL) 2.188 5,6%; Cabo Anízio (PRTB) 1.735 4,44%;
Durval Ângelo (PT) 1.528
3,91%; Bráulio Braz (PTB)
1.484 3,8%.

Tiririca usa plenário para lançar CD
O deputado Tiririca (PR-SP) usou o plenário da
Câmara quarta-feira (27)
para divulgar seu novo CD.
A foto mostra o parlamentar
segurando o álbum “Tiririca
direto de Brasília”, que tem
13 músicas do humorista.
Durante o lançamento, Tiririca cantou e dançou para
o os colegas algumas músicas do novo trabalho. Em
uma delas, o parlamentar
reclama da época em que
foi acusado de analfabeto
e quase perdeu o direito de
tomar posse. “Eu estou no
poder, todo mundo está vendo, estou no poder e agora
estou podendo”, diz o refrão
da música. “Me criticaram

bastante, disseram que eu
não sabia ler, fizeram muitas
fofocas que eu não sabia
escrever. Fiz o teste, passei
e todo mundo viu e os que
me criticaram, vão pra...”,
completa

Minha casa minha vida
em Manhuaçu
Começou a construção de
288 apartamentos na área
conhecida como Clube do
Sol, às margens da BR-262,
tomara que seja o início de
outras construções, pois Manhuaçu sendo uma cidade
polo seu déficit habitacional
é muitas vezes essa quantia,
mas alguém tem que começar
e infelizmente temos políticos
com o pensamento bem errado
é o caso do ex-prefeito Tião
Moreira que poderia ter construído 100 casas populares que
lhe fora oferecido no mesmo
período de Mutum e sabe o
que ele disse “eu não vou
construir 100 casas para ajudar 100 pessoas e deixar mais
duas mil com raiva por ficar
de fora”. Se cada município
tivesse uma lei obrigando os
prefeitos a construírem casas,
mesmo que fossem poucas nós
não teríamos tanta gente sem
moradia. Esta obra já era para
estar pronta,pois muitos outros

municípios já terminaram.
Vai ser uma luta a escolha
das famílias que irão ocupar os
288 apartamentos, qual vai ser
o critério de escolha,idosos e
deficientes terão prioridades?
Já tem vereador fazendo as
contas, 288 X 3 dá para eleger
um vereador. “Os 288 apartamentos serão concedidos
às famílias selecionadas pela
Prefeitura. A obra teve início
em Janeiro, com previsão de
término de quinze meses, sendo executada pela Construtora
Alfa, a vencedora do certame.
Após este prazo, esperamos
entregar as chaves para estas
famílias. A obra é construída
com recursos do FAR (Fundo
de Arrendamento Residencial), recursos da União, para
famílias com renda entre zero
e três salários mínimos. Estes
beneficiados deverão pagar
durante dez anos, o valor
mensal correspondente a 5%
da renda bruta familiar.

Povo quer dinheiro de volta
Hoje pesquisando na net
fiquei alegre ao encontrar este
meio de comunicação de Manhuaçu é que meu marido e eu
tivemos um prejuízo com uma
pessoa que se diz advogado de
Manhuaçu o nome dele é Altair
Campos Júnior, pois bem, eis
que este senhor aprontou aqui
em nossa cidade de Mantena,
perto de Barra de São Francisco
interior de Minas Gerais.
Meu nome é Milena Q G.
Santos, meu e-mail: milena@e-profissionalizando.com, telefone: (33)88802963. Quero
falar sobre a Fraude que é a
empresa Campos Jr Produções
e Eventos. Essa empresa, que
vi ser o responsável o Sr Altair
Campos Jr, que se diz advoga-

do, deve utilizar dos artifícios
que aprendeu na faculdade,
para enganar as pessoas de
bem. Pois anunciou o show
do cantor Luan Santana, em
Outubro de 2012, na minha
cidade Mantena - MG, e muitas
e muitas pessoas compraram o
ingresso. O show foi cancelado,
sem a devolução do dinheiro
aos habitantes da cidade. No
Fórum da cidade de Mantena
várias pessoas entraram com
processo para receber os valores pagos, só meu marido e
eu totaliza R$400,00. Tivemos
audiência aqui e a empresa não
mandou nenhum representante! O processo é de número:
0396.13.64-1 Requerido: Campos Jr Produções e Eventos.
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por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Sopa de frango com macarrão

Conheça o perdão
de Deus
Você sabe de onde vem a superstição de se
bater na madeira para se “afugentar o azar?”
Marcelo Duarte, em seu livro Guia dos Curiosos, responde: “Esse costume começou há
cerca de 4 mil anos entre os índios da América
do Norte. Eles perceberam que, apesar da sua
imponência, o carvalho era a árvore mais
atingida pelos raios. Concluíram, portanto,
que o carvalho era a morada dos deuses na
Terra. Toda vez que se sentiam culpados de
alguma coisa, batiam no tronco da árvore para
chamar as divindades e pedir perdão” (Guia
dos curiosos. São Paulo: Cia. das Letras,
1996, p. 368).
Minha pergunta é: como é que aquela gente
sabia que precisava pedir perdão? A resposta
é a consciência. Ao nos criar, Deus inseriu
em nosso peito um dispositivo de alarme
que dispara, toda vez que nos aproximamos
do precipício da desobediência. Ou seja, nós
sabemos quando o nosso comportamento não
condiz com o ideal de Deus para nós. É então
que se constata o fenômeno da consciência
culpada.
Alguns tentam ficar livres disso, negando
a existência da culpa. Alegam que a culpa é
uma construção cultural ou mesmo um objeto
de tortura inventado pelas religiões. Os mais
radicais negam até mesmo a existência da
consciência.
Outros se curvam ao peso da culpa e se
autoflagelam, no desespero de se livrarem do
dedo em riste da consciência. Uma religião
doentia prescreve esse tratamento. Seria preciso fazer penitência, passar por privações,
agendar jejuns, submeter-se a reclusões…
tudo para tentar adquirir o alívio espiritual e
se desvencilhar do fardo da culpa.
Quando a oração-modelo termina, Jesus
volta ao tópico do perdão, estendendo-se um
pouco mais sobre o assunto: “Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai celeste vos perdoará; se, porém,
não perdoardes aos homens as suas ofensas,
tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas
ofensas” (Mt 6.14-15).
Quer viver em paz? Peça perdão Àquele que
pode perdoar!
Pr. João Soares da Fonseca jsfonseca@
pibrj.org.br

Ótima opção para o inverno, as qualidades terapêuticas
desta sopa mágica são respaldadas pela ciência. Você pode
usar tanto uma galinha guisada quanto uma ave grelhada ou
as sobras de um frango assado.
Ingredientes
Metade de um frango grande, comprado já assado, ou as
sobras de um frango cozido
1 colher (sopa) de azeite de oliva
1 cebola grande, em cubos
2 cenouras, em cubos
2 talos de aipo, em cubos
1 litro de caldo de galinha (veja receitas básicas)
2 pacotes de macarrão instantâneo de 85 g cada
1 – Retire a pele e a carne do frango. Em seguida, jogue fora
a pele e os ossos. Corte a carne em tiras ou pique-a. Reserve-a.
2 – Em uma panela grande e funda, aqueça o azeite em
fogo médio. Refogue a cebola, as cenouras e o aipo por 5 a 7
minutos ou até os legumes ficarem macios. Adicione o caldo e
1 litro de água. Deixe levantar fervura.
3 – Quebre o macarrão ainda dentro do pacote. Em seguida, acrescente-o à sopa com a carne do frango. Cozinhe por 2
minutos ou até o macarrão ficar macio e o frango aquecer por
completo. Sirva imediatamente.
Sugestão
Em vez de macarrão instantâneo, experimente usar na
sopa o macarrão tipo cabelinho de anjo (aletria), o macarrão
de arroz ou o macarrão com ovos. Tempere com ervas e especiarias do Sudeste Asiático, como fatias de gengibre fresco, um
pouco de pimenta-malagueta fresca e um punhado de coentro.
Rendimento: 4 porções (2 litros)
Tempo de preparo: 15 minutos
Tempo de cozimento: 15 minutos

Este Menino deixou de ir
à Escola hoje... Ele queria ir
explorar uma casa abandonada que viu no caminho... O
que será que ele vai achar lá
dentro?
Todo dia era a mesma coisa. Sua mãe entrava no quarto e dizia: - Dormindo desse
jeito você vai acabar chegando atrasado!
E ele dizia: - Peraí que vou dormir só mais um pouquinho... Apesar de muito preguiçoso, ele sempre ia para a Escola. Pelo menos era o que ele dizia. Mas muitas vezes ficava
brincando pela rua e não pisava nem lá.
- Nasci para explorar o Mundo e não para estudar - vivia
dizendo.
Um dia a caminho da Escola, uma amiga da sua turma
lhe disse: - Dizem que naquele Casarão tem um tesouro escondido.
- Dizem também que lá tem um mistério, e aquele que
resolver ganha o Tesouro.
Pronto, era tudo que ele queria ouvir. Era seu sonho
ficar rico sem fazer força. Então planejou: - Amanhã, ao
invés de ir à Escola, vou explorar esse Casarão, pegar o
Tesouro e ficar Rico!
No dia seguinte, sua mãe até estranhou ele ter se levantado tão cedo para ir à Aula. Só que ele não foi. Foi sim,
direto para o Casarão.
Escondeu sua mochila numa moita ali perto, e devagarinho subiu os degraus até a porta.
Pelo que diziam ninguém morava ali há mais de 150
anos. Antes de empurrar a porta, ele colocou o ouvido nela
para ver se ouvia algum ruído vindo de dentro. Como nada
ouviu resolveu entrar. Ao empurrar a pesada porta, ela fez
um barulho que o deixou arrepiado da cabeça aos pés...
Quando ela abriu, uma estranha Luz saiu lá de dentro... Então ele viu uma COISA que não gostaria nunca de ter visto!
Era Uma Criatura Monstruosa, que deu uma gargalhada
tão terrível, que o deixou paralisado. E aí a Criatura falou:
- Então você gosta de Gazear aulas... Você agora vai morar aqui comigo para sempre...
E a estranha Criatura disse ainda: - Muitos iguais a você
já entraram aqui, e nunca mais sairam. Venha não seja tão
acanhado entre...
Ele não sabe como conseguiu se mexer, mas conseguiu...
Então ele deu o maior carreirão da sua vida, e viu que a
Criatura correu atrás para pegá-lo...
Ele corria e só ouvia o ruído do Bicho logo atrás dele.
Correu o mais que pode, e entrou numa floresta muito fechada e escura.
- É minha única chance de escapar dele - Pensava
aterrorizado.
Então descobriu que estava perdido e já havia anoitecido... Nesse momento, ele sentiu que estava sendo observado!
Então viu à sua volta, olhos ameaçadores olhando para
ele de dentro da mata. Cheio de pavor, pensou na sua Mãe, e
muito arrependido disse: - Nunca mais deixo de ir à Escola!
- E deu o maior grito da sua vida.
Foi nesse momento que aconteceu um verdadeiro milagre. Ele descobriu que estava sonhando e que acabara de
acordar... Pulando de alegria ele disse:
- Então foi tudo um sonho... Foi um sonho para me
mostrar que eu estava no caminho errado...
A partir daquele dia, ele nunca mais acordou tarde e
nem deixou mais de ir para a Escola.
E todo dia, antes de sair, dava um beijo na sua Mãe e
dizia: Você é a melhor Mãe do mundo.
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Tri-Objetiva - 36
Celso de Medeiros Costa (*)

“Em momentos de crise, você tem um desempenho fraco’’

O convívio... a Convivium...

Ministro Guido Mantega (Fazenda)ao tentar justificar o ‘pibinho’

Dilma vai a convenção para
mostrar que dá importância à
parceria com o PMDB

O PMDB anda em
grande fase. Tem a vice-presidência, o comando
do Senado e da Câmara,
18 senadores e 79 deputados federais. Para culminar, acaba de receber reconhecimento público de
seu prestígio, no mais alto
nível. A Presidente Dilma
Rousseff foi ao jantar oferecido pelo vice Michel
Temer, em homenagem ao
ex-Presidente da República, com cerca de duzentos
peemedebistas presentes.
Foi um sucesso. Dilma
mostrou que não tem fundamento a história de que

não aprecia a política nem
sabe lidar com os políticos.
Foi uma raposa felpuda entre as mais experimentadas
raposas felpudas da vida
política brasileira. Tratou
todo mundo bem, e ainda
prometeu que vai comparecer à Convenção Nacional do PMDB. Ficou claro
que Dilma tem autonomia
de voo e não depende exclusivamente do PT para
assegurar a governabilidade do país. Mandou também um recado à turma
do PSB, que nos últimos
meses anda se achando o
máximo.

Dilma ignora ‘pibinho’ e diz que o
Brasil é um país de classe média
A presidenta Dilma Rousseff ignorou o ‘pibinho’ apresentado sexta-feira (1º) pelo
IBGE e declarou que o Brasil
virou um país de classe média. “O nosso País está se tornando um país de classe média. De todos os 36 milhões
de inscritos no programa Bol-

sa Família, nenhum deles está
abaixo do que chamam de linha da pobreza extrema”, afirmou. Na contramão do que
disse a presidenta, o IBGE
mostra que a economia brasileira cresceu apenas 0,9%
. Trata-se do pior resultado
desde 2009.

No divã
Após diligência semana
passada no consulado em
Sidney (Austrália), o psicanalista e embaixador Roberto
Abdalla decide na segunda

semana de março em Brasília
se abre inquérito para investigar as denúncias de assédio
moral do embaixador Américo Fontenelle.

Comemoração
Por terem conseguido
dinamitar Gabriel Chalita
(PMDB-SP), o ex-prefeito
paulistano Gilberto Kassab, o
ministro Aloizio Mercadan-

te (Educação) e o deputado
Walter Feldman (PSDB-SP)
procuram um lugar reservado para um jantar comemorativo

Contrato da Caixa, barrado
na Justiça, levou o dinheiro
público a pagar o Pato
A compra do passe do
atacante brasileiro Alexandre
Pato, que jogava no Milan,
da Itália, foi praticamente
cassada com a assinatura do
patrocínio da Caixa com o
Corinthians, no valor aproximado da transferência: R$
40 milhões. O “timão” vai
receber essa quantia anualmente. O patrocínio foi
mínimo chancelado pelo ex-presidente Lula, torcedor
do Corinthians, e acertado
pela agência de propaganda
Nova/SB, que atende à Caixa
e da qual participa o expoente petista Marcos Flora. A
agência fatura R$ 600 milhões
no contrato com a Caixa, celebrado desde o início do governo Lula, em 2003. Seu presidente, Bob Vieira da Costa,
é um “case” de sobrevivência
política: ex-ministro de FHC,
a quem coube inclusive discriminar - na gestão da verba
publicitária governamental veículos de comunicação que
criticavam a gestão tucana
ou abriam espaço a políticos
do PT, ele virou o tucano que
mais fatura com negócios da
gestão petista. Foi só se associar a Marcos Flora para
Vieira da Costa correr para o
abraço com o petismo. Mas,

baseado numa ação popular, o
juiz Altair Antonio Gregório,
da 6ª Vara do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do
Sul, estragou e revelou farra,
determinando a suspensão
do pagamento do patrocínio da Caixa ao Corinthians.
A ação popular foi ajuizada
pelo advogado gaúcho Antônio Beiriz, com a alegação de
que o pagamento é lesivo ao
patrimônio público da União.
Segundo Beiriz, a Caixa, como
empresa pública vinculada ao
Ministério da Fazenda, estaria
gastando com publicidade inócua e destituída de caráter informativo, em desacordo com o
art. 37 da Constituição Federal.

Luz no túnel
O bicheiro Carlinhos
Cachoeira está esperançoso
que anulará as provas que o
fizeram passar nove meses

na prisão, sobretudo após
decisão da Suprema Corte
que obriga transcrição integral de grampos.

Festa de máscaras
De um dirigente do PR
sobre a negociação com o
Planalto por cadeira na Es-

Sponholz

planada: “Dilma finge que
nos ama e a gente finge que
acredita”.

1- Tratarei de Filosofia...
2- Tocarei em Economia...
3- Terminarei na Politicologia...
1 - Etapa Local – § Em 1975, na faculdade livre de
Teologia, Seminário Presbiteriano, em Campinas/SP,
fiz as disciplinas Introdução à Filosofia, Metafísica-Ontologia e Lógica-Epistemologia. Em 76, fiz História da Filosofia Antiga e Medieval, em outra faculdade livre de Teologia (Seminário Batista), no Recife/
PE, e, Moderna e Contemporânea, na 3ª e penúltima
faculdade livre, no Seminário Presbiteriano, onde obtive o grau de bacharel em teologia, livre, em 78, pois,
só, vim convalidar tal pela – UFES – Universidade
Federal do Espírito Santo –, ultimamente. § Não me
lembro o que mais eu fiz de Filosofia propriamente
dita nessas 3 de 5 faculdades teológicas por onde passei, mas, enquanto estudei no Recife, fiz seminários
de Teologia e Filosofia, numa famosa universidade, e,
na Federal Rural, fui, com um bacharel em Teologia e
acadêmico em Sociologia, escocês, e com um médico
da terra, da mesa de um debate sobre defesa da Fé,
no anfiteatro, para alguns alunos, enquanto outros,
embaixo, em multidão, ouviam o famoso falecido
senador Maciel, o da oposição MDB. Também, ai,
tive uma aula com o teólogo Leonardo Boff. Ouvi-lo-ia, em outro dia, mas, morrendo o antecessor de
Karol Wotjila, sucedido por Joseph Raitzinger, tal foi
cancelado. § No Recife, finalmente, fiz a 1ª etapa do
curso da Convivium, católico-romana e ex-comunista,
sobre Filosofia, Economia e Política, quando o aluno
que se destacasse nas participações no plenário e nos
grupos seria indicado para a etapa regional, e, daí, para
a nacional, para ambas tendo eu o sido.
2 - Etapa Regional – § A etapa regional foi em
Garahuns/PE. Para ir nessa etapa, eu precisei pedir
licença, e adiar minha licenciatura (...), aqui em Minas
Gerais. § Como estudante de Teologia, eu não economizava nas leituras, mas, como que fazia mais que
economia do mínimo de Economia, pois estava fora de
minha área. Dava para conversar sobre o assunto. Até
porque a gente lia na área da política, e, nos diários, semanários e outros periódicos, sobre Economia. Ah!...,
o estudante de Economia, supracitado, meu professor
de Teologia Contemporânea (que não deixa de tocar
em Economia), convidou-me a ser seu monitor, ou,
ser aquele aluno que dava aula também com ele... §
Enfim, fui aprovado para a etapa nacional.
3 - Etapa Nacional – § Não pude ir para última
fase, pois precisava ditar para o Jorn. Claúdio José
de Souza, do Pio do Mutum, a datilografia de minha
exegese de Texto bíblico grego, e, a monografia sobre u´a doutrina bíblica. § Se a 1ª e 2ª etapas tiveram
“Politcologia” – ou ciência da Política –, imagino
que a 3ª etapa seria o coroamento. § Sei que teria
sido pouco, pois precisamos estudar muito, ou, mais
e mais, sobre política. Mas, valeu muito o convívio,
e, talvez mais, a Convívio...
1- Filosofia estava no topo da lista...
2- De economia, eu era mais um “achista”.
3- Não era comunista, e, nem, anti-comunista...
(*) O articulista é graduado em Teologia e
pós em História Eclesiástica.

6

03 de Março / 2013

acesse: www.jm1.com.br

Prefeitura de Manhuaçu desapropria terreno para o IFET
A “novela terreno do
IFET” caminha para um
final feliz e seus últimos
capítulos foram de sucesso
para Manhuaçu. Depois
de mais de três anos de
extremo descaso com um
gigantesco investimento, a
nova Administração com
apenas 43 dias deu um
passo importantíssimo
para a aquisição do terreno
para a construção do IFET
– Instituto Federal de Educação e Tecnologia, outras
três grandes obras que irão
impulsionar ainda mais a
economia do município.
A amplitude do terreno
possibilitará também a
construção de outras três
grandes obras.
O IFET foi liberado para
Manhuaçu há alguns anos
e sua construção poderia
estar sendo executada se
não fosse um maior empenho do Governo anterior
em disponibilizar a área
para o empreendimento.
Em 2012 e até mesmo
neste ano, diversos terrenos foram oferecidos,
porém, nenhuma das negociações obteve sucesso.
O Prefeito Nailton Heringer chegou ao Poder
Executivo do município
e colocou como primeiro
objetivo de seu governo
a conquista de um terreno para a instalação do
IFET. O risco de perder
este investimento cresceu. Cidades da região se
interessaram em adquirir
os direitos do instituto,
mas durante a viagem a
Brasília, o Prefeito Nailton Heringer se reuniu
com representantes do
Ministério da Educação
que concederam mais algumas semanas para que
o município apresentasse a
documentação do terreno.
TERRENO
ADQUIRIDO, IFET
CONFIRMADO
Nas últimas semanas
as negociações foram intensas e o terreno para a
construção do IFET foi
desapropriado. O Ministério da Educação solicitou
uma área com no mínimo
20.000m² para a construção de nove prédios de
ensino, sendo que neste
primeiro momento serão
utilizados 8.000m².
A área adquirida pela
Prefeitura de Manhuaçu
fica localizada em Realeza, distrito de Manhuaçu,
às margens da Rodovia

Na educação superior,
o destaque fica para os
cursos superiores de tecnologia de engenharias e
de licenciaturas em ciências física, química, matemática e biologia. Ainda
serão incentivadas as licenciaturas de conteúdos
específicos da educação
profissional e tecnológica, como a formação de
professores de mecânica,
eletricidade e informática.

Vista parcial da área que está sendo adquirida
BR 262. Ela consiste em
quase 1 milhão de m².
Foram doados para a construção do IFET exatos
100.000m², oito vezes
maior do que o solicitado.
Segundo o Prefeito Nailton Heringer foi doado
um terreno muito maior
porque não se quer limitar
a expansão da instituição,
podendo assim também se
investir em áreas verdes e
estacionamentos. “Estamos doando este terreno
para que o IFET possa
crescer. Da forma que
estava sendo conduzido,
não teríamos espaço suficiente. Precisamos pensar
no futuro, pensar que mais
tarde podemos ter uma
universidade federal em
nossa cidade” – declarou
o prefeito.
A HISTÓRIA DOS
TERRENOS DOADOS

Desde o ano passado e
até mesmo este ano,
surgiram diversas histórias de que terrenos
foram doados para a
construção do IFET. Alguns empresários procuraram a Prefeitura,
porém nenhum dos terrenos tinha a metragem
mínima solicitada pelo
Ministério da Educação,
o que inviabilizaria toda
a estrutura.
Com o pensamento
de sempre crescer, adquirir até mesmo um
terreno com a metragem
mínima, seria um pensamento muito pequeno para uma estrutura

muito grande. “Nenhum
terreno foi doado para
a Prefeitura, porque se
tivesse sido doado é
obvio que já teria sido
construído. Nossa administração não tem
nenhuma informação de
terreno que foi doado” –
exclamou Heringer.
PORQUE EM
REALEZA E NÃO
NA CIDADE
Cerca de vinte terrenos
foram analisados antes da
confirmação desta área no
Km 49 da BR 262, mas de
acordo com informações
da equipe que realizou
este trabalho, nenhuma
possibilidade melhor que
esta foi encontrada, devido ao tamanho, facilidade
do fluxo de trânsito e até
mesmo questões geográficas da área, que favorecem
a construção de diversas
outras obras.
A escolha do Distrito de
Realeza tem como principal motivo ser um local
de extrema facilidade de
acesso, sem ruas estreitas
e trânsito complicado. O
distrito também se encontra em uma área central da
região, o que irá beneficiar
a todos, não só a população residente naquele
local.
O pensamento da atual
administração não é só
no presente, mas principalmente no futuro. Em
alguns anos o constante
desenvolvimento e o crescimento demográfico fará
que os cerca de 10 km de
distância que separam Ma-

Mapa da área de 100.000m² que foi doada para
a construção do IFET
nhuaçu de Realeza sejam
muito menores.
A descentralização
também entra como fator
chave da escolha deste
terreno. Hoje, Manhuaçu já enfrenta em toda a
cidade dificuldades no
trânsito e a instalação de
um IFET na área central
somente ampliaria este
problema. A liberação do
Instituto para Realeza fará
com que aquela região
seja valorizada e impulsione a construção civil,
o que trará cada vez mais
desenvolvimento para o
município.
COMO FUNCIONARÁ O IFET
Os institutos federais de
educação, ciência e tecnologia são instituições de
educação superior, básica
e profissional, contendo
diversos cursos de áreas

diferentes, especializados
na oferta de educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de
ensino, com base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos às
suas práticas pedagógicas.
Segundo informações
passadas pela engenharia
responsável pela instalação do IFET em Manhuaçu, o instituto abrigará
cerca de quatro mil estudantes em apenas quatro
anos de funcionamento.
O instituto deverá ter
forte inserção na área de
pesquisa e extensão, visando estimular o desenvolvimento de soluções
técnicas e tecnológicas
e estendendo seus benefícios à comunidade.
Metade das vagas será
destinada à oferta de cursos técnicos de nível médio, em especial cursos de
currículo integrado.

OUTROS PROJETOS
O município de Manhuaçu é carente em diversas áreas e este espaço
adquirido será utilizado
para implantação de outros projetos que beneficiarão não só a economia,
mas como a vida social da
população.
O sonho de um hospital
regional em Manhuaçu
já tem uma visão mais
real na Administração de
Nailton Heringer. O grande problema de conseguir
local para esta obra já está
solucionado, os próximos
passos são a longo prazo,
porém estão dentro do
plano de execução do
Governo atual.
Com as dificuldades e
problemas de estrutura no
Parque de Exposições da
Ponte da Aldeia, a criação
de um centro de convenções em nossa cidade, para
que os eventos sejam mais
organizados e seguros
como pede a população,
está nos planos do prefeito. A construção deste
espaço visa facilitar o
acesso, viabilizar estacionamentos, áreas próprias
para a realização de grandes eventos.
Outra grande obra que
beneficiará a população
daquela região é a construção de uma creche-escola,
que facilitará a vida de
muitas crianças de Realeza e Manhuaçuzinho.
Além disso, a construção
deste ambiente ampliará
as condições de educação,
já que a estrutura será
totalmente adequada para
este trabalho.
Com a vasta área adquirida outros projetos poderão ser abrigados no local,
sanando a grande carência
da Prefeitura em oferecer
terrenos para os empreendimentos de interesse do
município.
Secretaria de Comunicação
Social de Manhuaçu
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Secretário de Estado
Confirma participação no
Simpósio de Cafeicultura

O Diretor da FAEMG João Roberto Puliti, o presidente da ACIAM Toninho
Gama, o Secretário Elmiro Nascimento e o vice-presidente da Federaminas
André Farrath durante audiência na Secretaria de Agricultura.

O Secretário de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de
Minas, Elmiro Nascimento,
confirmou participação no 17º
Simpósio de Cafeicultura de
Montanha. Ele estará presente
no segundo dia do evento, na
quinta-feira, 22.
A confirmação foi divulgada
quarta-feira, através de anúncio feito pelo Presidente da
Aciam, Antônio Carlos Xavier
da Gama, e do vice-presidente
da Federaminas, André Farrath.
Elmiro Nascimento participou da abertura do simpósio
em 2012 e garantiu presença
na quinta-feira, onde falará aos
produtores sobre os projetos da
Secretaria de Agricultura para
o setor cafeeiro das Matas de
Minas.
O Simpósio de Cafeicultura
pretende reunir cerca de 1.500
produtores de café e as principais lideranças do segmento
para debater ações que garantam

produtividade e mercado para a
cafeicultura na região de montanha, com o objetivo de difundir
conhecimento e promover troca
de experiência no setor cafeeiro.
Manhuaçu é o maior produtor
de café da Zona da Mata e ocupa
a quarta colocação no ranking
estadual.
O evento, que acontece dos
dias 20 a 22 de março, é realizado pela Associação Comercial,
Industrial e Agronegócios de
Manhuaçu (Aciam) e conta com
o apoio da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), por meio da
Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) e da Empresa
de Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais (Epamig). O patrocínio é dos Correios e o apoio
da Prefeitura de Manhuaçu.
Carlos Henrique Cruz
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Identidade, Produção e Mercado serão temas do 17º Simpósio de Cafeicultura
Identidade, produção e mercado são os temas que vão
marcar o 17º Simpósio de Cafeicultura de Montanha, entre
os dias 20 e 22 de março, em
Manhuaçu (MG). O evento
tem programação com 25 palestras e minicursos e um dia
de campo e contará com mais
de sessenta expositores e uma
rodada de negócios.
O Simpósio de Cafeicultura
se tornou o principal painel
de informações e tendências
do mercado da cafeicultura na
região das Matas de Minas.
Ao longo dos últimos quinze
anos, a cafeicultura de montanha teve um forte incremento
de tecnologia e ganhos significativos em qualidade e em
produtividade.
Atualmente, organizações e
entidades do setor de agronegócios se mobilizam em torno
da formação de um conselho
para dar sustentação ao café
das Matas de Minas. Ao lado
disso, o projeto trabalha o
mercado internacional e o reconhecimento das qualidades
específicas do café produzido
nas montanhas mineiras.
Organizado pela Associação
Comercial, Industrial e de
Agronegócios de Manhuaçu
(ACIAM), o simpósio terá
dois dias de palestras, debates
e minicursos no Parque de
Exposições de Manhuaçu.“A
nossa feira de produtos para
a agricultura também acontece nos dias 20 e 21 e já está
30% maior em relação a 2012,
com cerca de 60 estandes, a
maioria já comercializada para
empresas da edição passada.
Outra novidade é que teremos
uma rodada de negócios com
o SEBRAE-MG focada na
aproximação do mercado e dos
cafeicultores”, explica o Presidente da ACIAM, Antônio
Carlos Xavier da Gama.

do país, as Matas de Minas, o
simpósio trará as novidades do
setor para os cafeicultores da
região. “A região é formada por
pequenos produtores da agricultura familiar. O Simpósio de Cafeicultura é um evento para que
eles conheçam o que há de novo
e apliquem essas inovações na
lavoura”, afirma o dirigente.
DIA DE CAMPO
Segundo o coordenador da
Associação de Cafés Especiais
(SCAMG, na sigla em inglês),
Alexandre Junqueira Leitão,
os participantes também terão
a oportunidade de conferir diversas práticas para melhorar a
lavoura durante o dia de campo,
que será realizado na manhã do
dia 22, no Centro Experimental de Café de Martins Soares
(MG).

Para ele, o bom desempenho
de cafés da região em concursos
de qualidade regionais e nacionais tem atraído mais uma vez
a atenção do mercado para a
produção das Matas de Minas.
Realizado em um dos maio- “Nos últimos meses, vários prores centros produtores de café dutores foram reconhecidos pela

excelência de seus grãos preparados com cuidados especiais
para agradar os mais apurados
paladares”, explica Alexandre
Leitão.
A cafeicultura exerce importante atividade econômica na
região. As Matas de Minas respondem por aproximadamente
25% da produção mineira e 12%
da nacional. Nos últimos anos,
a qualidade do café da região
melhorou sensivelmente, tendo
recebido prêmios em concursos
nacionais e internacionais.
Agenda:
17º Simpósio de Cafeicultura
de Montanha
Data: 20 a 22 de março de 2013
Local: Parque de Exposições
da Ponte da Aldeia – km 39 da
BR-262/Manhuaçu (MG)
Mais informações: www.simposiodecafeicultura.com.br
Atendimento à imprensa
Carlos Henrique Cruz
Jornalista MG 07791 JP
(33) 8817-0110
carloshcruz@uol.com.br
ACIAM - (33) 3331-2829
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Tom Cavalcante: “Abandonei a carreira de apresentador”
Humorista faz pausa na TV e está de mudança para os Estados Unidos com a intenção de se
tornar diretor de filmes: “Quero fazer cinema no Brasil” Carol Martins , especial iG Gente
Tom Cavalcante está fora
do ar desde 2011. E assim
continuará por mais um bom
tempo. “Vou estudar cinema, fazer cursos e depois
workshops na área”, contou
ele, durante o show de Elton
John, na noite de quarta-feira,
(27), no Jockey Club de São
Paulo.
O apresentador e humorista irá se especializar em um
dos lugares mais indicados
da indústria cinematográfica:
Hollywood. Em junho, ele se
mudará com a família para
Los Angeles, na Califórnia.
“Mas volto para passar o
Natal no Brasil”, avisa. Por
enquanto, Tom segue com
sua agenda de shows “No
Tom do Tom” pelo Brasil
antes de embarcar para os
Esatdos Unidos.
Confira o bate-papo de
Tom Cavalcante ao iG Gente sobre a vontade de fazer
cinema no Brasil, a pausa na
carreira de apresentador e a
possibilidade de um dia colocar as mãos na tão almejada
estatueta do Oscar:
iG: Por que você quer estudar cinema?
Tom Cavalcante: Porque
quando eu voltar para cá,

em 2014, pretendo começar
a mexer com cinema no
Brasil. Quero dirigir. Quero
fazer humor, comédia. Acho
que falta no Brasil uma leitura de filmes como o Jim
Carrey faz. Aqui não tem
um homem-show que esteja
fazendo filmes, comparado a
um Trapalhão. Eu pretendo
entrar nesse vácuo.
iG: Você conhece o Jim
Carrey?
Tom Cavalcante: Não conheço, mas vou conhecer.

iG: Assim como você, o
Marcio Garcia é um ator que
virou diretor de cinema e já
dirigiu trabalhos internacionais. Vocês chegaram a trocar
figurinhas? Ele está sendo
uma porta para você lá fora?
Tom Cavalcante: Somos
amigos e ele é sim (uma
porta de entrada). O próprio
Rodrigo ( Santoro ) está lá e
venceu. Conheço três diretores brasileiros anônimos
que estão lá dentro fazendo
bastidores com gente forte

de Hollywood. Eles são
maravilhosos e estão estudando em universidades de
cinema maravilhosas.
iG: Gostaria de que,
nos Estados Unidos, as
pessoas soubessem de
sua fama no Brasil? Tom
Cavalcante: Quero ir no
anonimato. É mais interessante. Eu vou construir
devagarinho uma situação.
Já que estou podendo fazer
isso é bacana fazer do meu
jeito, né?
iG: Pretende seguir carreira lá fora?
Tom Cavalcante: Pode
ser. É um jogo. Cada pessoa que subiu no palco
para receber o Oscar, um
dia levou seu ‘portifóliozinho’ debaixo do braço e
começou uma história.
iG: E a carreira de apresentador? Ainda recebe
propostas das emissoras?
Tom Cavalcante: Recebo, mas agora não volto.
Para voltar com alguma
coisa muito parecida, não é
legal. Precisa ser pensado
para voltar mais em alta.
Quero respirar novos ares.
Por enquanto, abandonei a
carreira de apresentador.

IFET Manhuaçu
Acompanho as discussões acerca da implantação do IFET em
Manhuaçu a tempos e
tenho certeza de que
muitos o fazem também.
A inércia administrativa
imperou durante meses.
...quase o perdemos!
Agora, com a nova
gestão, querida por muitos e nem tanto por outros ocorre a solução do
impasse do IFET.
Como administrar patrimônio alheio é conduta difícil ao agradar
alguns e desagradar outros o tema gera polêmica: Será em Realeza ou
não será em Realeza?
Ganhamos um terreno
e preferimos pagar por
outro! Queríamos que
fosse em outro local e
tantas outras situações
que se cogita na nossa
amada terra de São Lourenço.

São tantos “achos”
que basta que tenhamos
um único pensamento:
Para qualquer bairro ou
localidade que o investimento federal fosse,
haveria discordâncias e
várias. Agradar a todos
é impossível. Não vá
querer, então, que te
agrade, pois isto, com
certeza, desagradará outrem. Haverá sempre
um, ou alguns ou, ainda,
muitos a discordar. Isto
é democrático e isto é
importante!
Outro ponto nesta discussão é de que ali em
Realeza o Instituto não
causará mais danos ao
caótico trânsito da nossa
amada cidade.
Outro ponto positivo
que vejo é de que pela
primeira vez na cidade
temos um governo que
fomenta o desenvolvi-

Dr. Keller Filgueiras
mento da cidade para
outros locais e distante
do vale em que fomos
construídos ao longo do
Rio Manhuaçu.
Por anos pensamos pequeno em detrimento a
almejarmos uma grande
e próspera cidade como
temos muito potencial.
Limitamo-nos por décadas a ver sempre Ma-

nhuaçu envolto pelas
montanhas ao nosso redor e daqui não saíamos.
Assim, também, não
enxergávamos o outro
lado desta montanha.
Agora é hora de pensarmos grande. É o momento de vislumbrarmos
a cidade de nossos sonhos: Uma Manhuaçu
que avance horizontalmente novas terras e
cresça de fato.
Mas, o importante
mesmo é que agora o
IFET é nosso quando
quase não o foi. Que
venham, então, os ricos
investimentos federais
com geração de empregos. Que venham
os docentes e alunos.
Que venham um futuro
acadêmico a mais. Que
o progresso invada cada
dia mais nosso povo.

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
Nº149/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2013
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 prestação
de serviços de Plantão Médico e serviços de ultrassonografia para a Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Simonésia, com abertura marcada para
18/03/2013, às 13:00 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
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
Nº150/2013.
TOMADA DE PREÇO Nº02/2013
O MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA, CNPJ nº
18.385.120/0001-10 torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO para contratação de empresa especializada para realização de
serviços de Publicidade em mídia escrita, televisual
e demais atos de interesse Municipal, com abertura
marcada para 19/03/2013, às 09:00 horas. O edital
completo poderá ser obtidos 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

Vendo Chácara
de 1.463 M2
Vendo uma chácara de 1.463 M2,
próximo às concessionárias de carros
do Bom Jardim, posto, supermercados, de fronte à BR 262. Bom preço.
Ótima ocasião.
Tratar à Rua Beira Rio, 180 ou pelo telefone: (33) 8434-0904

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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POLÍCIA
Família de Governador Valadares
busca por jovem desaparecido
Uma família de Governador Valadares continua as
buscas para saber o paradeiro de Thiago Ferreira, de 16
anos. Ele teria sido visto em
Manhuaçu, atravessando a
BR-262, sentido bairro Alfa
Sul, dia 28 de fevereiro. O
adolescente está desaparecido desde o dia 23 de
fevereiro.
De acordo com o pai do
menor, Flaviano Ferreira,
Thiago teria ido ao culto
em uma Igreja Evangélica,
que fica no centro de Valadares, e não voltou para
casa. “Todos os sábados, ele
(Thiago) tinha costume de ir
à igreja para participar dos
cultos, que são realizados
às 17 horas. Por volta de
19h30 o meu filho sempre
já estava em casa. Porém,
no dia 23, o tempo passou e
nada dele chegar. Às 20 horas fui procurá-lo e percebi
que havia alguma coisa de
errado, pois nem à igreja ele
tinha comparecido”, disse o
Flaviano.
A mobilização iniciou
em Valadares. A população participa ativamente da
campanha e utiliza as redes
sociais para divulgar a foto
de Thiago. Ele tem 1,80m
de altura, é magro, branco,
tem o cabelo preto e os olhos
castanhos escuros.
MANHUAÇU
O pai do garoto chegou até
Manhuaçu depois de receber
informações de populares
que afirmaram terem visto

Thiago atravessando a BR262, próximo ao bairro Alfa
Sul. “Inicialmente, desconfiei
que fosse trote. Estamos
recebendo várias ligações e
mensagens, o que nos deixa
um pouco receosos e preocupados coma dor da minha família. Mas, uma pessoa muito
idônea nos informou que viu
o meu filho. Por isso vim até
Manhuaçu para conferir a
informação”, comenta o pai.
O pai afirma que desconhece motivo real para te-lo
desaparecido pensoque não
havia motivo real para ele
sair de casa sem avisar.
“Thiago era um aluno
exemplar. Sempre tirou notas boas, menino estudioso.
Quando saia de casa, avisava
para onde estava indo e com
quem iria. Sou agente penitenciário e lido com bandidos
diariamente. Acredito que se
ele estivesse mexendo com
drogas eu desconfiaria. Ele
tem tudo o que eu nunca

tive na minha adolescência.
Sinceramente, não sei o porquê de ele ter sumido desse
jeito”, lamentou o pai.
Não satisfeito com o caso,
Flaviano foi até a escola
onde o seu filho estuda. Lá,
algumas amigas de Thiago
disseram que o rapaz tinha
um sonho: trabalhar nas
obras da Copa do Mundo
de 2014 no Rio de Janeiro
ou em São Paulo. Com essas informações, a história
começou a ter sentido. “Fui
até o quarto dele e dei falta
de uma calça, uma blusa e
uma bermuda. Essa é toda
a roupa que ele tem. Thiago
saiu de casa com uma mochila, toalha e escova de dente,
além de currículos e a carteira de trabalho”, explicou
Flaviano.
APELO
Muito emocionado e abalado com o sumiço repentino
de Thiago, João Fábio Ferreira, que é avô do menor,
faz um apelo. “Volta para
casa, meu netinho. Não estamos mais aguentando de
tanta dor pela sua falta. Diga
onde está que nós vamos
buscá-lo”.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de
Thiago Ferreira, de 16 anos,
pode ligar nos telefones
(33) 8856-8691 (Flaviano),
(33) 9197-2529 (Cleide,
mão do menor) (33) 32211661(Casa da família), ou
o 181 (Disque-denúncia) e
(33) 3339-6733 (Copon).

Polícia Militar apreende arma e
drogas em Ibatiba
Por meio de denúncia anônima, o GAO do 14°BPM
apreende arma e drogas em
Ibatiba na tarde de quinta-feira, 28. A abordagem ocorreu
por volta das 14h30min, na
Avenida Nossa Senhora do
Rosário, Bairro Brasil Novo,
quando a guarnição avistou
cinco indivíduos em atitude
suspeita, próximos ao local
denunciado.
Enquanto realizava-se a
abordagem a quatro indivíduos no local, a menor, G.S.
S, 17 anos, tentou evadir-se
do local, o que reforçou a
suspeita dos policiais. Após
a revista na menor foram encontrados oito papelotes de
cocaína. Ainda durante a revista pessoal foi encontrado
mais um papelote de cocaína
que estava caído próximo ao
local de abordagem.
Durante a mesma abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 32,

marcaTaurus e seis munições
intactas em posse de Heidson
Soares dos Santos, 19 anos,
desempregado, natural de
Terra Vermelha, Vila Velha,
ES. Foi também apreendido
R$ 80,00 (oitenta reais em
espécie).
As denúncias relatavam
que Heidson havia se mudado
a pouco tempo para Ibatiba e
estava traficando na cidade.
Heidson já tem passagem na
polícia por tráfico de drogas
em Vila Velha.
Todos os envolvidos foram

encaminhados a Delegacia de
Polícia Civil de Ibatiba onde
foram autuados em flagrante
por tráfico de drogas e associação ao tráfico, além de
posse ilegal de arma de fogo.
A POLÍCIA MILITAR
agradece a colaboração da
população que através de
denúncias anônimas possibilitaram o sucesso da ocorrência. As denúncias podem
ser realizadas através do
telefone 181 ou 190, sendo
resguardado o anonimato.

Apreensão de armas de fogo e
materiais de pesca de uso proibido
Na data de 22/02/2013, sexta-feira, durante uma operação de
Meio Ambiente realizada em
Lagoas, Rio Doce e entorno
do Parque Estadual do Rio
Doce, militares do 3º Pelotão
de Polícia Ambiental ‘’Sargento
Agenor de Almeida Costa’’, lograram êxito em localizar armas
de fogo e materiais de pesca de
uso proibido.
Em uma mata ciliar do rio
Doce, próximo a Cachoeira
Dantas, zona rural de São José
do Goiabal, foi localizado um
acampamento utilizado por
pescadores e encontrado escondido debaixo de uma àrvore
tombada, 02 (duas) armas de
fogo conhecido como “toco ou
cotoco”, de fabricação artesanal
utilizada para o abate de animal
silvestre e ainda encontraram,
durante o patrulhamento embarcado armado no leito do rio
Doce, 01 (uma) rede de emalhar.
Outra equipe, durante o patrulhamento aquático na lagoa

Indaiá, zona rural de Bom Jesus
do Galho, encontrou escondidos
20 (vinte) boinhas ou joão bobos
e mais duas redes de emalhar.
As armas foram apreendidas
e encaminhadas à DePol de
São Domingos do Prata e os
materiais de pesca de uso proibido para o núcleo do IEF do
Parque Estadual do Rio Doce.
Participaram da operação de
Meio Ambiente, treze militares
em três viaturas e dois barcos.
Outra equipe em data anterior,
quando fiscalizava as margens
da Lagoa dos Patos, interior
da Unidade de Conservação,

encontrou escondida em meio
à vegetação 01 (uma) rede de
emalhar. Dando continuidade
ao patrulhamento, no local
conhecido como “brejão dos
Bicalhos”, zona rural de Dionísio, os militares encontraram
escondidos em meio à vegetação
54 (cinquenta e quatro) boinhas
ou joão bobo (pedaço de isopor
com linha e anzol) material
também utilizado na prática da
pesca predatória. Todo o material de pesca foi apreendido
e encaminhado para o núcleo
do IEF do Parque Estadual do
Rio Doce
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ENTRETENIMENTO

Cabelos Brancos
Um dia, uma menina estava
sentada observando sua mãe
lavar os pratos na cozinha. De
repente, percebeu que sua mãe
tinha vários cabelos brancos que
sobressaíam entre a sua cabeleira
escura. Olhou para sua mãe e lhe
perguntou:
- ‘Porque você tem tantos cabelos brancos, mamãe?
A mãe respondeu:
- ‘Bom, cada vez que você faz
algo de ruim e me faz chorar ou
me faz triste, um de meus cabelos
fica branco.’
A menina pensou por alguns
instantes e disse:
- ‘Mãe, porque todos os cabelos de minha avó estão brancos?
Professora
Todas as crianças haviam saído na fotografia e a professora
estava tentando persoadi-los a
comprar uma cópia da foto do
grupo.
- ‘Imaginem que bonito será
quando vocês forem grandes

e dizerem ali está Catarina, é
advogada, ou também Este é o
Miguel. Agora é médico...-disse
a professora.
Ouviu-se uma vozinha vinda do
fundo da sala:
-E ali está a professora. Já
morreu!
10 Anos
Joãozinho e sua mãe foram
passear. Para isso, eles precisavam pegar um ônibus. No ônibus, a mãe percebeu uma placa
avisando:”CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS NAO PAGAM
PASSAGEM”. Visto isso, a mãe
cochichou com Joãozinho:
- Joãozinho, se o cobrador
perguntar quantos anos você tem,
diga que tem 10 anos, e não onze.
- Esta bem, mamãe - disse
Joãozinho.
O cobrador perguntou:
- Quantos anos você tem, menino?
- Dez anos - respondeu Joãozinho.
- E quando você faz onze?
- Quando eu descer do ônibus.

CURIOSIDADES

É possível fritar o cérebro
de tanto pensar?
É comum escutarmos a expressão “Meu cérebro estava fritando
durante aquela prova”. Mas será
que é mesmo possível fritar o
cérebro de tanto pensar?
É claro que essa expressão é um
tanto exagerada, mas a verdade é
que o acúmulo de estresse que o
cérebro apresenta em determinados momentos da vida pode
levá-lo a produzir em excesso um
hormônio chamado cortisol, capaz
de expor o cérebro a um processo
oxidativo.
Assim, pensar demais pode
“enferrujar” o cérebro, causando
danos como irritabilidade, confusão mental, incapacidade de
concentração e perda da memória
curta. Por isso, dizemos que o cérebro está fritando de tanto pensar.
Uma pesquisa realizada no
Reino Unido também descobriu

que pessoas pensam muito sobre
a vida apresentam uma tendência
a terem memórias mais pobres e
comportamento depressivo. O estudo demonstrou que as pessoas que
pensam mais apresentam menos
células cerebrais na parte frontal
do cérebro, conhecida como córtex
pré-frontal anterior e associada a
transtornos cerebrais e mentais.

8 Curiosidades Científicas
1 - Se uma pessoa gritasse
durante 8 anos, 7 meses e 6 dias,
teria produzido energia suficiente
para aquecer uma xícara de café…
2 - Em 10 minutos, um furacão
produz mais energia do que todas
as Armas Nucleares juntas.
3 - A probabilidade de você
viver até os 116 anos é de um em
2 bilhões.
4 - É fisicamente impossível
lamber o próprio cotovelo.

5 - Um raio atinge uma temperatura maior do que a da superfície do sol.
6 - No núcleo do sol, a cada segundo, 600 milhões de toneladas de
hidrogênio se convertem em héio.
7 - Um pedaço de uma estrela de
neutrons do tamanho de uma cabeça
de alfinete pesaria um milhão de
toneladas.
8 - O eco que ouvimos em certas
ocasiões é devido à repetição de um
som pela reflexão da sua onda sonora.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
ÁRIES - Valores espirituais se
revelam importantes e auxiliam a
enfrentar as travessias necessárias.
Tenha mais tempo para si, para
contemplar, para valorizar o que é
sagrado. Se está se iludindo ou se
é um sonho legítimo, apenas a voz
interior poderá dizer, nativo de Áries.
TOURO - Vênus e Netuno conjuntos, a dimensão humana e espiritual
do afeto, taurino. Aprendizado de
amor incondicional, que não deve
ser confundido com atitude de mártir. Questões delicadas envolvendo
amigos. Observe a tendência a fazer
papel de salvador ou de vítima.
GÊMEOS - Importantes realizações, se a base é criativa, inspirada
ou espiritual, geminiano. Foco na
carreira. Observe as entrelinhas. Não
se seduza pelas aparências. Renda-se a algo maior do que você. Belas
realizações, mas também algumas
confusões.
CÂNCER - Vislumbre de sua jornada evolutiva e de como ela envolve
aprendizados emocionais. Fé, viagens e conhecimentos enfatizados.
Afeição por um sonho ou por alguém
distante. Beleza na transmissão do
que você sabe. Linguagem sensível,
criativa.
LEÃO - Favorecimento material e
emocional pode ocorrer. Mas não valorize o que é ilusório. Benefícios em
negócios, em recebimento de apoio,
de carinho ou de recursos, leonino.
A equação de perdas e de ganhos
é bastante relativa neste momento.
Observe e aprenda.
VIRGEM - Pessoas sensíveis, espiritualizadas ou fragilizadas? Com
que energia está sintonizando? Pode
haver encontros muito especiais,
de alma. Mas também pode haver
decepções. Percepção de como
você está criando a realidade (e a
fantasia) de seus relacionamentos.
LIBRA - Meditação, espiritualidade
e tratamentos alternativos podem
beneﬁciar a saúde, libriano. Perceba
como você capta as energias ao seu
redor e como isso inﬂui no bem-estar.
Momento especial para o trabalho,
se exercido com inspiração, imaginação e sensibilidade.
ESCORPIÃO - Alma gêmea ou
ilusão amorosa, escorpiano? Com o
que você está vibrando? Momento
muito especial para interesses artísticos, criativos e afetivos. Belas obras.
Encantamento ou ilusão? Fase em
que deve haver muito discernimento,
para não se iludir.
SAGITÁRIO - Energia da compaixão e do amor incondicional
relacionada a questões familiares.
Perceba o seu lar como um templo,
um lugar sagrado onde recarrega
energias. Auxiliar familiares e ser
por eles ajudado constitui agora um
importante ensinamento espiritual.
CAPRICÓRNIO - Contatos positivos, ligações que se estabelecem intuitiva e afetivamente. Muita energia
amorosa a ser compartilhada. Mas
alguns enganos na comunicação, capricorniano. Expresse-se com o coração, com sensibilidade, pois caso
contrário será mal compreendido.
AQUÁRIO - Benefícios materiais,
associados à expressão criativa e
inspirada de seus dons. O dinheiro
não compra tudo, aquariano. Há
valores que não podem ser mensurados materialmente. Momento
especial para se expressar com
mais arte, criatividade e magia. Faça
acontecer.
PEIXES - Vênus e Netuno conjuntos em seu signo traduzem
uma energia amorosa muito sutil.
Conscientize-se de que o amor não
é um sentimento, mas uma energia
espiritual. Magnetismo poderoso.
Tenha sabedoria para usá-lo com
consciência. Perceba o que está
atraindo.
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Zezé Di Camargo encanta com sanfona no
palco e, no camarim, fala sobre estado
civil: “Não vou casar de novo”

Fã mostra tatuagem de Zezé Di Camargo e Luciano para a dupla
Fã mostra tatuagem de
Zezé Di Camargo e Luciano
para a dupla (Foto: Vivian
Fernandes)
Zezé Di Camargo e Luciano apresentaram na noite de
sexta-feira (01) o segundo
show do Cruzeiro é o Amor.
O evento em alto mar está em
sua quinta edição e, alguns
dos diferenciais das apresentações, são os improvisos
dos cantores no palco, a
proximidade com o público
e a intimidade que eles falam
com os presentes.
Um exemplo foi quando
uma das mulheres da plateia
gritou dizendo que tinha uma
tatuagem para mostrar para
os ídolos e subiu ao palco
apresentando a imagem da
dupla desenhada na perna.
Luciano, então, brincou:
“Seu marido também tem
uma tatuagem? Da Vera Fischer? Não! Ela tá meio caidinha, né?”. Zezé comentou,
então, que o irmão poderia
tomar um processo, mas ele
não hesitou. “Mas que a Vera
Fischer está caída, ela tá. Eu
assisto novela e, pelo amor
de Deus”, completou o noveleiro confesso. No palco,
Luciano ainda brincou sobre
seu estado. O cantor, que costuma ter bastante mal estar

durante os cruzeiros, pediu
para o irmão falar menos
no show, pois não estava se
sentindo bem. “Canta para
passar rápido, antes que eu
caia aqui. Já são cinco anos
e eu não acostumo”, disparou Luciano. No camarim, o
sertanejo seguiu enjoado e,
assim que pode, voltou para
sua cabine para tomar a medicação para passar o enjoo.
Ainda no palco, Zezé fez
uma surpresa para os fãs.
No momento em que o palco
costuma ser dominado pelo
sanfoneiro da banda, Zezé
retomou os velhos tempos
e fez uma parceria, também
mostrando sua habilidade
com o instrumento. “Isso é
igual mulher. Dá vontade
de não largar nunca mais”,
brincou.
E, falando em mulher, o
músico que chegou ao cruzeiro acompanhado de sua
suposta namorada, comentou
em entrevista no camarim
que seu estado civil não deve
mudar. Ele, que está em processo de separação de Zilu
Camargo, comentou que não
é fácil esse momento, e disparou: “Se minha separação
se concretizar, não vou casar
de novo. Vou morrer solteiro,
vou só namorar”.

Edu Guedes não vai a festa de
aniversário da filha, Maria Eduarda
Edu Guedes não foi comemorar os 4 anos da filha Maria Eduarda que aconteceu no
final da tarde de sexta-feira,
(01), no buffet Planet Mundi,
em São Paulo.
Foi visto desembarcando
no aeroporto Santos Dumont,
no Rio de Janeiro.
Maria Eduarda nasceu no
dia 02 de fevereiro, período
de férias e Carnaval. A comemoração da data contou com
a presença de famosos que

levaram seus filhos na festa
que teve como tema a princesa Jasmine, personagem do
filme de Aladdin, produzido
pela Walt Disney Pictures.
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Bruna Marquezine é a atriz mais
Larissa Riquelme posa para
procurada para capas de revistas catálogo de produtos eróticos
Em alta desde que começou a interpretar Lurdinha
na novela “Salve Jorge”, a
atriz Bruna Marquezine já é
a mais requisitada entre as
atrizes da Rede Globo. Com
apenas 17 anos, Bruna já é
mais procurada que colegas
como Nanda Costa, Claudia
Raia e Giovanna Antonelli.
A mãe da atriz, Neide, até
tenta conter o assédio, mas
não param de chegar convites
de entrevistas com a jovem.
Além disso, das publicações
mais populares às mais exclusivas, todas querem a bela
na capa.
Revistas com apelo mais
sensual, como a “VIP” e a
“GQ”, ainda esperam que ela

complete 18 anos, no dia 4 de
agosto, para fazer um ensaio
fotográfico. De acordo com
a coluna “Retratos da Vida”,
do jornal “Extra”, as negociações com a família dela já
começaram.

Para Morrissey, Paul McCartney deve abdicar título de Sir para defender animais
Ex-vocalista da banda The
Smiths, Morrissey, está de
birra com Paul McCartney.
O cantor acredita que o ex-Beatle deve renunciar ao
título de Sir, que recebeu da
realeza britânica, se quiser
continuar lutando pelos direitos dos animais.
O ataque verbal começou
quando McCartney ficou
chateado com uma casa de
shows que retirou comidas
à base de carne do cardápio
durante as apresentações
de Morrisey. O mesmo pedido havia sido recusado
ao ex-Beatle, quando ele
cantou no lugar. Irritado,
o ex-Smith comentou que
McCartney deveria ficar feliz
com qualquer conquista dos
vegetarianos.

Ao falar sobre seu desentendimento, Morrisey
afirmou que a família real
trata de “forma absurda os
animais”. E emendou: “A
própria rainha veste peles que seriam suficientes
para cobrir a Rússia. Se ele
gostasse dos animais com
paixão, ele devolveria seu
título de cavaleiro”.

Fernada Motta é a mais nova
contratada da TV Globo
Modelo e apresentadora
irá comandar o novo quadro “Dança da Galera”, do
“Domingão do Faustão” que
estreia em abril
Fernanda Motta está feliz da
vida com a nova contratação
na TV Globo. A modelo e
apresentadora vem postando
em seu Instagran fotos dos
bastidores do novo quadro
“Dança da Galera”, do programa “Domingão do Faustão”.
Ela comandará ao lado do
ator global Ricardo Pereira
e a estreia está prevista para
abril. Quem também fará
parte dos apresentadores será
a dupla de atores Sérgio Marone e Monique Alfradique .

Nas fotos Fernanda publica
a imagem de uma reportagem
que deu a um jornal impresso
onde fala da emoção em ter
a carteira registrada. “Assinaram minha carteira como
apresentadora e isso para
mim é uma coisa grande”.
Fernanda já comandou o
programa “Brazil’s Next Top
Model”, em 2007, produzido
pelo canal Sony EntertainmentTelevision, versão brasileira do reality show original
americano “America’s Next
Top Model”. Ano passado
ela foi uma das participantes
da edição 2012 “Dança dos
Famosos”, do programa dominical do Faustão .

A gata mostrou mais uma
vez toda sua sensualidade
A imagem de Larissa
Riquelme já está atrelada
a tudo o que é sexy. Desde
2010, quando ficou mundialmente famosa com sua
marca (o celular entre os
seios) no meio da Copa do
Mundo, a paraguaia não
para de mexer com o imaginário masculino.
O mais recente ensaio
sensual da musa que o diga:
para o catálogo da Hot Flowers, empresa de produtos
eróticos, ela mostrou tudo o
que tem de melhor. Desde
acessórios como algemas

até roupas quentes como
camisolas curtinhas, os produtos divulgados caíram
como uma luva na gata.
As imagens chegam até
a lembrar um pouco o ensaio que Larissa fez para
a “Sexy”. Antes, já havia
sido divulgada uma foto em
que ela aparece com uma
pimenta na boca. Desta vez,
foi uma rosa a escolhida
para figurar em seus lábios.
A marca fará uma festa em
São Paulo, no dia 14 de
março, para comemorar os
seus 10 anos, com a presença - claro - da morena. Vai
conferir?

Beyoncé causa revolta ao
lançar tênis de couro

Ativistas ambientais de
várias partes do mundo
estão querendo arrancar
o couro de Beyoncé. Isso
porque a cantora acaba de
lançar um tênis feito com
peles de jiboia, avestruz,
jacaré, arraia e bezerro.
Com o nome de “King-Bey”, o tênis da marca
PMK não sai por menos
de R$ 700 e é vendido no
exterior.
A Peta, sigla em inglês
para Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais,
foi uma das organizações
que se manifestou, afirmando que o tênis “vai
ter um preço alto”. “E ele

é pago por vários animais
que foram agredidos e
tiveram a pela removida,
enquanto estavam vivos
ou de forma cruel, criados
e assassinados”, completa
o comunicado.
O atrito com ambientalistas não é novidade para
Beyoncé. A cantora foi vista usando couro no show
que fez no Super Bowl,
final do campeonato de
futebol americano. Na ocasião, a artista foi duramente
criticada por usar um maiô
confeccionado com pele de
iguana e cobra píton. Será
patrulha demais em cima
da esposa de Jay-Z?
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Vitorioso na UFMG
medicina 2013
Luihene (01/03) e Thaís (06/03)

Ao meu genro Paulo Henrique meu abraço e desejo
de felicidades neste dia importante para você (06/03).

Neste dia especial quero lhes desejar saúde, sucesso e que esta data se repita por muitos anos Que
o caminhar de vocês seja sempre premiado com a
presença de Deus, guiando seus passos e decisões,
para que suas conquistas e vitórias sejam constantes
em seus dias. Que você sejam felizes hoje e sempre!

Parabéns Neto! Por mais
essa data festiva, que Deus
lhe abençoe sempre. Que
seus sonhos e desejos do
coração sejam realizados
(01/03).

Uma homenagem a nossa
querida mãe pelo seus 92
anos Dona Rita Maria de
Oliveira com um grande
abraço dos filhos Dejair,
Daniel, Devair, Maria de
Loudes e Demerval.

Lucas nasceu dia
20/09/1993 é natural de
Manhuaçu, filho de Ronald Andrade Ribeiro e
Claudia Sanglard Malosto
(natural de Manhumirim).
Seus avós maternos Solange Nazaré Malosto e Hilton Malosto e os paternos
Carlos José Justo Ribeiro
e Zilda Andrade Ribeiro.
Lucas foi aluno do colégio EQUIPE (Cataguases)
Vale do Aço – Ipatinga, no
colégio e em torneios de
futebol sempre conquistou
medalhas. Jovem de fácil
relacionamento, humilde
na forma de ser, consciente, responsável, prudente,
centrado. Possui dons
artísticos (musicista, tecladista, violonista e pretensão de ter a música como
robby no futuro (arranjos)
é torcedor do Vasco da
Gama). Lucas sonha com
um futuro brilhante dentro
de seu trabalho incluindo
viagens ao exterior para
um aprofundamento maior
e enriquecimento dentro
da área, “Sou uma pessoa

humilde, mas tratando se de meu futuro quero
conquistar o que há de
melhor, para conseguir o
que pretendo em minha
vida tenho que passar pela
medicina, a medicina em
minha vida vai ser como
um sacerdócio uma grande
missão“. Lucas é estudioso e amante de uma boa
leitura. Deus sempre foi o
centro em toda sua vida.

