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EDITORIAL

Dia do Colono, Motorista
e do Agricultor

No dia 25 de julho comemora-se o Dia do Colono e do Motorista. Uma data que deve ser reverenciada, devido o importante
papel que estes cidadãos desempenham dentro da sociedade.
Figuras importantíssimas para o desenvolvimento produtivo e
econômico da nossa região e do país, o colono e o agricultor
são lembrados todos os anos no mês de julho. Mesmo tendo
suas funções confundidas, esses trabalhadores têm origens
diferentes. Colono era o trabalhador rural estrangeiro que veio
para o Brasil no início do século XX e trabalhava em regime
de colonato – morava em casas dentro da fazenda, trabalhava
nas lavouras e recebia em troca uma parte da colheita ou então
podia cultivar para seu próprio sustento em certas partes de
terra. Já o agricultor é o homem que passou a mexer na terra
com o objetivo de se alimentar, que é o que conhecemos como
agricultura: a arte de cultivar a terra.
O Jornal das Montanhas – nesta oportunidade parabeniza
todos os trabalhadores rurais, os motoristas e em especial,
o agricultor e a agricultora que não medem esforços para
garantir alimento na mesa do povo Fale com a redação
brasileiro.
Nestes dias 25, quando é comemo- contato@jm1.com.br
(33)3331-8409
rado o Dia do Colono, e 28 de julho,
comemorado o Dia do Agricultor, é
importante ressaltar que são datas do calendário que sinalizam
uma homenagem para aquele que, com trabalho, mãos e ideias
produz o alimento que garante o sustento de todos. Parabéns
aos colonos e aos agricultores que fazem parte da classe rural
do Brasil, pelos seus dias.
É importante lembrar, também, que dia 28, é Dia do Agricultor. Colono e agricultor são trabalhadores com funções distintas, mas trabalham com o mesmo objetivo: o cultivo da terra.
Manhuaçu e região vivem da lavoura de café, e é importante lembrar as nossas autoridades para rever a política
de preço do café para que os nosos produtores tenha preço
justo de seu produto, todos nós, empresários que vivem na
região devemos saber sobre a importância da organização
social e da participação do agricultor no processo de desenvolvimento de nossas cidades que dependem quase 100%
da cafeicultura. “O agricultor precisa ser valorizado e ter
seus direitos garantidos. Principalmente a aposentadoria do
homem e da mulher agricultora, pela reforma agrária, pelos
assentamentos e outros direitos da agricultura familiar e do
pequeno agricultor”.
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes à agricultura familiar, em 2006,
existiam, no Brasil, 4,3 milhões de estabelecimentos no campo.
Calcula-se que cada estabelecimento seja composto por quatro
pessoas. Este contingente da agricultura familiar já teve algumas conquistas, mas necessitam de atualizações das melhorias
já existentes, sendo o preço do café a principal.
De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura (Contag), todo ano, agricultores se reúnem para
o Grito da Terra Brasil. Nos dias 21 e 22 de maio, ocorreu a 19ª
edição do evento que reuniu quatro mil trabalhadores rurais,
em Brasília. Na oportunidade, foi entregue à presidenta, Dilma
Rousseff, a pauta de reivindicação.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
O Brasil começou seus problemas
com o governo do PT? Parece que os
problemas começaram com a lógica de
exclusão que imperou desde o descobrimento, ainda estamos longe da inflação
de quase três dígitos com que vivemos
até 2004, das taxas de quase três dígitos de analfabetismo e de miséria com
que vivemos antes do governo de PT.
Considero que a mudança no poder é
necessária e democrática, mas gostaria
de saber em qual partido que já esteve no
poder você votaria? Qual realmente resolveu os problemas que você listou? É
preciso estudar a história e, antes de tudo
analisar propostas políticas de forma
adequada. Não somos vítimas do PT, e,
sim de um projeto de nação equivocado,
que considera que a exclusão é a melhor
forma de organização para a sociedade
e depois quer penitenciária e redução da
maioridade penal para os pobres. Avalie
melhor a história.
Hadassa Correa

Há certas coisas que me provocam
profunda indignação: 1. Bairrismo
de brasileiros contra brasileiros. 2.
Brasileiros lambe-botas, que adoram
falar mal do Brasil e falam dos EUA
e da Europa como se fossem um paraíso 3. Brasileiro ufanista, cego para
a nossa realidade. Sou brasileiro amo
o meu país, sei dos problemas, mas
sei também que só sendo aquilo que
somos, com nossas qualidades e sem
negar nossos defeitos, é que seremos
um grande povo e uma grande nação de
fato. Assim, sem patriotadas tolas nem
complexo de inferioridade, eu digo:
VIVA O BRASIL!
Paulo Fernando
Não dou a mínima para as opiniões de
fora. Já estamos cheios de problema por
aqui: 1) legislativo corrupto, sem compromisso; 2) População ignorante, que
vota em corrupto; 3) Falta de transparência na política. Ainda fazemos marcha

para diminuir a passagem de ônibus,
quando deveríamos estar marchando
pela ética na política, pelo fim do voto
secreto absoluto entre o legislativo; por
mais rigor na fiscalização e no cumprimento de nossas leis.
Carlão SPFC
Teremos dois outros grandes eventos
copa e olimpíadas. Sejam bem vindos
os gringos com espirito de aventura!!
Aqui no Brasil ir até à padaria sem ser
molestado já é lucro, sorte grande.
O Brasil viveu quase 10 anos de falsa
ilusão criada pelo PT que era um país
rico. Hoje está mostrando a verdadeira
cara para o mundo, falta de educação,
transporte caótico, comunicação caótica
e pobreza para todo lado. Somos culpados por nossa própria omissão e por ter
permitido esse partido de loucos tantos
anos no poder.
Gláucia Batista
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
PMB pode ser 32º partido político e
sonha com Joaquim Barbosa
O PMB (Partido Militar do
Brasil) poderá se transformar
no 32º partido político inscrito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O processo de
registro está em tramitação
na Justiça Eleitoral e, segundo o seu idealizador, capitão
Augusto Rosa, já houve a
publicação do estatuto no Diário Oficial da União, já tem
CNPJ e mais de 300 mil assinaturas em todo o país. Pela regra do TSE, o partido precisa ter
485 mil nomes e abrangência nacional para obter o registro.
O idealizador do partido qualifica a sigla de centro-direita e revela um sonho: obtendo o registro o PMB vai convidar o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), ministro Joaquim Barbosa, para ser o candidato da agremiação nas eleições presidenciais de 2014. Para lançar
candidato às eleições do próximo ano, o PMB precisa entregar a
composição de sua chapa ao TSE até setembro.
“A postura do ministro Joaquim Barbosa diante de grandes escândalos, como no caso do mensalão, comprova a sua intolerância
quanto à corrupção. Essa postura vem ao encontro aos ideais do
PMB, que está em busca de candidatos que possam resgatar a moralidade na política nacional”, concluiu o militar.

Beatriz Segall se machuca feio na rua
Eterna Odete Roitman da TV
tropeçou em pedras e ficou com
o rosto roxo. Ao sair de um restaurante, ela tropeçou em pedras
portuguesas e caiu. Beatriz Segall estava a caminho da peça de
teatro “O Tempo e os Conways”,
mas, ao sair de um restaurante
no Baixo Gávea, na Cidade Maravilhosa, ela tropeçou em pedras
portuguesas que estavam na calçada e caiu. A atriz, mais conhecida pelo papel de Odete Roitman na novela “Vale Tudo” (1988)
– a vilã mais odiada da história da TV brasileira – , está revoltada
com a falta de cuidado da prefeitura do Rio com a cidade e seus
moradores e visitantes.
“Achei um absurdo o que esse prefeito disse. Em nenhum momento, entraram em contato comigo para falar qualquer coisa.
Pretendo, sim, processar a prefeitura por causa do que aconteceu
comigo”, conta Beatriz, que teve de cancelar todas as comemorações de seu aniversário – do dia 25/07 ela completou 87 anos “Não
tenho como sair de casa com o rosto assim. Agora está melhorando um pouco, desinchando, mas vou ter de ficar de molho ainda
uns 20 ou 30 dias”.
Quem divulgou o caso foi Ancelmo Gois em sua coluna no
jornal “O Globo”. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, disse
que só poderia “pedir desculpas.
Desculpas insuficientes - Mas a atitude de Paes não foi suficiente para a atriz, que está usando antibióticos e anti-inflamatório
para melhorar: “Achei inadmissível a postura do prefeito”. E ainda criticou: “A cidade está suja, esburacada, toda abandonada. A
prefeitura não faz nada, não fiscaliza. Fico admirada que os cariocas não reclamem desta situação toda. Principalmente, com todas
as manifestações que estão acontecendo no país, até mesmo no
Rio”, Beatriz Segall quer aproveitar fama para conscientizar sobre
problema das calçadas.

PT, ateus de carteirinha
Os problemas do Brasil não começaram com o PT, mas foi ele
que prometia uma solução, que talvez não exista a curto prazo,
apenas para ganhar o poder. Foi o PT também que criticava os
programas assistenciais e hoje trás o Bolsa Família. E no PT se viu
a maior corrupção que existiu no país. Não sou de partido nenhum
e acho o PT igual ou pior do que todos os outros. Fácil de explicar
quando seus lideres são ATEUS de carteirinha. Silvio Castro

Sobre os problemas do Rio na JMJ
Parece que os “reclamões” são bebês mimados que nunca sairam de casa. A internet oferece previsão do tempo para o mundo
inteiro, se não viram, paciência, a comida só é cara para quem
nunca foi a Paris ou Londres, levar objetos de valor para meio da
multidão em qualquer lugar do mundo é loucura e a polícia australiana matou um brasileiro como quem abatia um cão no meio da
rua sem falar em Jean Charles em Londres, que ainda premiaram

Esqueceram-se das notas
fiscais da vaquinha

seus policiais pelo feito.
A organização realmente calculou por baixo o
número de fiéis, já que
diziam que o catolicismo
estava em baixa e, estão
corrigindo os erros no
processo, mas tudo está
transcorrendo bem, tudo
será maravilhoso até o final. Fé em Deus. Rosas
Como carioca estou orgulhoso e feliz pela realização desse
evento de tão grande importância na nossa cidade, mas por outro
lado muito triste pelos percalços por qual estão passando os nossos visitantes. Infelizmente, faz parte do no nosso dia a dia: a pobreza na pior acepção da palavra, violência, transporte de péssima
qualidade, comida cara etc. Para os estrangeiros, principalmente
para aqueles oriundos de países ricos da Europa e da América do
Norte, nada disso é normal. Nós brasileiros também temos que
nos indignar com essa baixa qualidade de vida, ter essa visão crítica dos estrangeiros. Quando muito jovem, tive a oportunidade
de conhecer a Noruega e fiquei muito surpreso ao conhecer o subúrbio de Oslo, onde viviam muitos imigrantes, bairro muitíssimo
parecido com bairros de classe média do Brasil. De desvantagem,
apenas a grande distância do Centro de Oslo, apenas isso, nada de
pobreza, prédios degradados etc. J.mauro

Francisco, o Papa dos Aposentados
Presidente da COBAP ficou satisfeito com o Papa, acho
que o Papa leu a nossa carta.
* Warley Martins Gonçalles. Coincidência ou não, o carismático Papa Francisco já provou que está atento aos problemas
sociais que massacram milhões de idosos
brasileiros, em sua maioria aposentados
que sobrevivem com salários achatados.
O Pontífice praticamente repetiu algumas palavras que escrevemos na Carta
Oficial que entreguei pessoalmente na última sexta-feira ao Arcebispo do Rio de
Janeiro, Dom Orani João Tempesta, que se
comprometeu a envia-la imediatamente ao
Vaticano.
Nesta carta, a COBAP relatou as mazelas dos aposentados, pensionistas e idosos brasileiros, que há décadas são excluídos, desrespeitados e humilhados pelos governantes.
Edson Rodrigues • Talvez seja interessante um comentário acerca do
assunto. Em grandes eventos como
esse, com o Brasil recebendo uma personalidade, o Governo Federal, face a
um quadro em que estarão envolvidos
agentes de diferentes agências, nos três
níveis de governo, nomeia um Oficial-General das 3 Forças Armadas, como
Coordenador de Segurança de Área,
para, como o próprio nome o diz, coordenar as ações desses agentes envolvidos nas ações de segurança da autoridade que nos visita. Ele tem
o comandamento sobre todas os agentes envolvidos e controla a
execução das ações previstas no planejamento realizado. No caso
da visita do Papa Francisco, há um Coordenador nomeado para o
Rio de Janeiro e outro para as ações previstas para Aparecida do
Norte. Isso exige que seja instalado um Centro de Operações de
Segurança Integrada onde interagem os representantes de todas
as agências envolvidas, acompanhando a evolução dos acontecimentos e dando uma resposta imediata a quaisquer fato gerador
de insegurança.
É o comentário que gostaria de fazer, desejando que a visita do
Santo Padre se desenvolva de maneira tranquila.
Cel R/1 Cav Edson Souza Rodrigues

A procura de
parentes
Esse senhor e meu vizinho ele
esta muito doente e não tem nenhum
parente por aqui ou alguém que possamos entrar em contato Ele nasceu
em Cachoeira de Itapemirim / Vila
Conduru. Dia 22/10/53. Nome: Valdecir Ferreira Paiva - Mãe: Maria
Luiza Paiva - Pai: Alziro Paiva. Algum parente entrar em contato (21)
7428-0285

O povo de Manhuaçu aguardam ansiosos pelo desfecho das denúncias do prefeito de Manhuaçu Nailton Heringer sobre possíveis irregularidades na sua campanha eleitoral, os dizem por aí...
andam por todos os lados em Manhuaçu que a situação política do
prefeito corre sérios riscos, os boatos são totalmente desfavoráveis, há até algumas lideranças já articulando alguns apoios para
uma eventual nova eleição em Manhuaçu.
É imprecionante a política como alguém cai em desgraça em tão
pouco tempo. Sendo ele um líder evangélico e como prefeito está
sugeito as denúncias que não são poucas e uma delas demanda de
improbridade administrativa e nos depoimentos as suas testemunhas disseram somente a verdade. Quando a juiza perguntou pelas
notas fiscais, a resposta foi que eles fizeram uma vaquinha para
ajudar na campanha do prefeito, e essa tal vaquinha é que pode
agora ir para o brejo, por não ter notas fiscais.
Marcelo Z Afonso

Em Manhuaçu mais três novos partidos
Em todo o Brasil militantes estão colhendo assinaturas de apoio
para a fundação de novos partidos, aqui em Manhuaçu três novos
partidos estão também sendo legalizado Partido Militar Brasileiro
(PMB), Quase lá, ainda não tem registro no Tribunal Superior Eleitoral. Já publicou seu estatuto no Diário Oficial da União, já tem CNPJ
e, segundo as próprias contas, tem mais de 300 mil assinaturas ao
redor do país. Pela regra do TSE, o partido precisa de 485 mil nomes
e abrangência nacional. Para lançar candidatos às eleições presidenciais de 2014, o PMB precisa entregar a composição de sua chapa ao
TSE até setembro. A legenda se define como de centro-direita.
Os mais de 60 milhões de aposentados e pensionistas em todo o
país, entre segurados do INSS e servidores públicos, querem influenciar o cenário político nacional. O objetivo é chegar em 2014 em condições de lançar candidato à sucessão da presidenta Dilma Rousseff,
disputar cadeiras na Câmara e no Senado e postos de governadores
nos estados. PAI (Partido dos Pensionistas, Aposentados e Idosos do
Brasil). Mais de 350 mil assinaturas já foram coletadas em todo o
Brasil. A meta é atingir 490 mil assinaturas em pelo menos 9 estados,
quantidade exigida para registro do novo partido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A partir do momento que a população conhecer a força do voto dos
aposentados, o PAI poderá mudar o curso da história política do País.
Outros partidos estão sendo montados, mas o PAI é diferenciado,
pois nasce no berço dos aposentados, dentro das associações, federações, sindicatos, grupos de terceira idade e demais entidades de idosos.
O deputado Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, disse
que o novo partido tem um nome sugestivo e simpático. “Vamos continuar lutando e agora ombreados ao legítimo partido dos aposentados.
Vislumbro um grande crescimento ao PAI, que tem tudo para dar certo”, afirmou o parlamentar.
O senador gaúcho Paulo Paim (PT), Marçal e outros políticos de
renome ainda não se filiaram, mas já assinaram o documento favorável
para a constituição e registro do PAI. “Precisamos de mais assinaturas.
Todo esforço é válido neste momento”, disse Luis Adalberto da Silva,
tesoureiro nacional do PAI do Brasil.

Partido Social (PS).
Também na luta para ser legalizado estão colhendo assinaturas de
apoio. O presidente do Partido Social em Manhuaçu Roosevelt do Carmo Póvoa, segundo nos informou o andamento dos apoios estão bem
adiantado em todo o Brasil já são mais de 400 mil asssinaturas, estamos
articulando na região à adesão ao novo partido, já que ele nasce dentro
da sintonia com as vozes das ruas. Mais informaçãoes (33)8884-0884
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Tri-Objetiva - 57
Celso de Medeiros Costa (*)

“governo mantém a posição de que o ideal é a realização do plebiscito em data
que altere o sistema político-eleitoral já nas eleições de 2014″.
Vice-presidente Michel Temer

FUSÃO DO PPS COM PMN
VAI POR ÁGUA ABAIXO

e perguntou na portaria se havia imóvel para alugar. Soube
então que era a residência oficial do governador.

Contrariando os planos do ex-governador José Serra
(PSDB), que já contava com o novo partido Mobilização
Democrática (MD) para servir de “janela” a aliados, o
PMN deverá cancelar oficialmente a fusão com o PPS durante convenção, em São Paulo. De acordo com secretária-nacional do PMN, Telma Ribeiro, “esta é a segunda tentativa frustrada de união entre as duas siglas”. A primeira
foi em 2006.

TAXA DE SUCESSO

DESRESPEITO

O embaixador da Tailândia,
Tharit Charungvat, em visita ao superintendente da
Suframa, Thomaz Nogueira,
revelou que uma fábrica de
autopeças do seu país vai se
instalar no polo de Manaus.

O PMN reclama que, depois de anunciar aos quatro cantos
a fusão, o PPS passou a postergar o processo de criação do
partido MD.

TÔ NEM AÍ
Procurada pelo PPS, Telma
– que estava em Buenos Aires – mandou o partido tentar
demover os presidentes estaduais de sepultar a fusão

SEM CONCILIAÇÃO
Presidente do PPS, Roberto Freire fez um apelo ao PMN
para esperar a resposta do TSE à consulta sobre portabilidade do tempo de TV.

HORA É AGORA
Segundo Freire, “com ou sem o PMN”, o PPS manterá o
objetivo inicial de fortalecer a oposição para derrotar o PT,
já desgastado, em 2014.

LULA CANDIDATO NÃO
SERIA ELEITO EM 2014
Só um milagre do papa Francisco ou o descolamento do
“criador” da “criatura” elegeriam o ex-presidente Lula
numa possível candidatura
presidencial em 2014, revelam os números da pesquisa
Ibope/CNI mostrando Dilma
com 31% de avaliação positiva. Na comparação do governo do ex com o atual, Lula se equivale a Dilma, com 42%,
chegando a 50% no Ceará, com o governador Cid Gomes
(PSB) bem avaliado. Dilma é melhor que Lula para 10%
dos entrevistados.

ESTAMOS AÍ
O “soçiólogo” petista Emir
Sader teria vaga garantida
num governo de Lindbergh
Farias (PT) no Rio: ele é segundo suplente do senador.

MERCOTOLOS
Além do Brasil, a Bolívia também sofre com alta do preço
do pão, após a Argentina privilegiar o mercado interno do
trigo para repor perdas.

GPS FALHOU
Integrante do recém-formado Brasília Vôlei, Elisângela
chegou à capital e saiu de carro procurando um lugar para
morar. Avistou o que julgou ser um condomínio aprazível,

Inexistente em São Paulo e em vários países desenvolvidos,
o registro Radar da Receita, para exportar e importar, custa
R$12 mil no Rio para expedição em 15 dias, com um despachante cobrando antes 50%.

INVESTIMENTO

O PIOR DOS MUNDOS
O Itamaraty deve R$800 mil em atrasados à ex-vice-cônsul
do Brasil em Cingapura, Aurea Domenech, reintegrada na
Justiça em 2006. Doente, teme ser exonerada após negarem
o atestado para licença.

BOTA FÉ
A diversão ontem no Twitter foi pedir ao papa Francisco
que tranque do lado de fora o prefeito Eduardo Paes e o
governador Sérgio Cabral (PMDB), que lhe entregaram as
chaves do Rio, como é tradição.

FAÇA O QUE DIGO…
Preparado para desembolsar R$ 6,5 milhões em reforma
mobiliária, o TCU lançou uma cartilha para orientar órgãos
e entidades governamentais na contratação e fiscalização de
obras públicas.

PIADA BOLIVIANA
Chanceler da Bolívia, David Choquehuanca reiterou na imprensa local que o governo do cocaleiro Evo Morales não
poderá dar salvo-conduto ao senador de oposição Roger
Pinto para não se prejudicar com uma “ilegalidade”, porque
a Bolívia “cumpre leis internacionais”. Até parece..

PENSANDO BEM…
… Santos Dumont não deve ter gostado do ministro indefeso Amorim presidir os festejos dos 140 anos de seu nascimento.

Poder sem Pudor

SENADOR APARECIDO

Quando Lula se
preparava para ir
embora, ao final
do almoço, o então
senador Aloizio
Mercadante (PT-SP) apressou o
passo para ser um
dos primeiros a
conceder entrevista aos repórteres
concentrados à saída da casa do presidente do Senado. Acabou provocando um
congestionamento, obrigando Lula a aguardar o fim da entrevista. O presidente não perdoou:
- Tá vendo por que não dá para nomear o Mercadante ministro? Ele adora aparecer…
- Bobagem, os senadores continuam mal falados, só que a TV
agora mostra tudo ao vivo!

Fontes para os SALMOS...
1- Em tudo, a primeira.
2- Pela anterior, é certeira.
3- Haverá, sempre, a derradeira.

1 - Fundamentação: Das
Fontes Primárias – § A Bíblia é nossa única regra de
fé, conduta e prática, e, sendo ela a biblioteca sagrada,
num volume, este é nossa
fundamentação e fonte primárias ou primeiras, em
tudo, sobretudo na qualidade. § Pesquisaremos 3 ótimas
traduções, versões e edições (e impressões e volumes):
Primeiramente, as citadas outras vezes tradução do Pr.
João Ferreira de Almeida, versão atualizada, 2ª edição
desta, na impressão de 2011; é a tradução mais vendida
no Brasil, e a versão e edição, a 2ª mais usada... Citaremos a tradução dos 4 volumes do comentário ao Livro
Salmos, de 22/7/1557, de Jean Cauvin, o João Calvino
(10/7/1509-27/5/1564), que é o comentarista que prometemos citar... Referenciaremos, ainda, N.V.I. – Nova
Versão Internacional –, de 2000. § E isso trará um enriquecimento espiritual e de conhecimento para nós.
2 - Confirmação: Das Fontes
Secundárias – § A Bíblia é a única
como fonte primeira, mas, na sua linha, há a fonte certeira, que é a aquela que explica, mais, a Bíblia, não
nos esquecendo que esta se explica
a si mesma. § Consultaremos 3: Primeiramente, o dicionário da tradução
de Almeida, este supracitado, que os
doutores em Teologia e pastores, o
batista Werner Kaschel (+) e o luterano Rudi Zimmer, prepararam, objetivamente, para nós... Veremos tudo
isso – ISTO: Todos os Salmos! – na ordem cronológica
ou histórica, no “A Bíblia em Ordem Cronológica”, de
Edward Reese e Frank Klassen, de 2003!!!... Selecionaremos os dados dados pela Bíblia de Estudos de Genebra, a 1ª do gênero, que era a usufruída por Shakespeare,
ela de 1560, anterior à famosa “King James”, de 1611,
que só tomou o seu lugar 50 anos depois... § Isso é bom
para pessoas de quaisquer religiões e de todas as formações, e, com outras diferenças.
3 - Doutrinação: Das Fontes Terciárias – § A Bíblia, como a única
fonte primeira, além da fonte certeira de explicações e similares que seguem-e-servem a ela – Bíblia! –, tem
a fonte derradeira, que é diversa e diversificada ou vária e variada obra!!
– até de sobra!!! –. § Usufruiremos
de 3: Primeiramente, os comentários
de Calvino, supra-referenciados...
Juntaremos sua obra Institutas (os
2 volumes em Espanhol, ou/e os 4, em Português),
trabalho dedicado ao Rei Francisco I, da França, em
1º/8/1536... Terminaremos com a obra de 3 GRANDES-livros-“pequenos” da assembléia de Westminster, que
começou em 6/7/1643 e durou 5 anos, 6 meses e 22 dias,
reunindo teólogos anglicanos, batistas, congregacionais,
independentes e presbiterianos da Grã-Bretanha – esses
volumes são a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o
Breve Catecismo –. § Independente de religião e denominação, ver o que ensinam esses volumes é sempre maravilhoso! E, sendo preciso e possível, veremos outras
fontes!! Tudo para melhorar para todos nós!!!... Avante!
Amém!! Até!!!...
1- A Bíblia é a Palavra de Deus.
2- Os outros livros são servos seus.
3- Ela, eles e outros sejam, também, teus.
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica.
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Cancelamento de reunião decepciona cafeicultores

O adiamento da reunião
que estava marcada para
quinta-feira, 25 do Conselho Deliberativo da Política
do Café (CDPC), deixou
frustrados os produtores de
café, o cancelamento frustra mais uma vez as expectativas do setor cafeeiro,
que aguardava o anúncio
dos instrumentos que seriam utilizados pelo governo para dar sustentação aos
preços do café.
O Ministério da Agricultura não oficializou, mas
levantou a possibilidade da
reunião do CDPC ser realizada na próxima quinta-feira (1º), inclusive com o
anúncio do ministro Antô-

nio Andrade (PMDB/MG)
sobre as medidas de apoio
à cafeicultura. O próprio
ministro teria dito que o
governo destinaria R$ 390
milhões para dar sustentação aos preços.
Os leilões de opções públicas de venda foi o instrumento de apoio aprovado em reunião técnica na
Confederação Nacional de
Agricultura (CNA) na semana passada. O governo
pagaria R$360,00/saca com
objetivo de tirar do mercado, num primeiro momento, cerca de 4 milhões de
sacas de café, se as cotações não reagirem nos próximos meses.

Lino da Costa e Silva, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu e diretor da Câmara dos Municípios
do Café das Matas e Leste de Minas.

ANSIOSOS OS PRODUTORES AGUARDAM RESPOSTA
A reunião que ocorreu
no dia 16 próximo passado em Brasília, entre os
diretores da Câmara dos
Municípios do Café das
Matas e Leste de Minas e
o secretário de Produção e
Agroenergia do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA),
João Alberto Paixão Lages,
ficou acertado um prazo de
dez dias que infelizmente
não aconteceu, para que
seja apresentada uma posição do Governo Federal
frente às reivindicações dos
produtores rurais da região.
De acordo com alguns diretores da câmara representativa do setor, há um clima
de ceticismo sobre o atendimento às pautas definidas
após as duas manifestações
ocorridas no entroncamento das rodovias BR-262 e
BR-116, no distrito de Rea-

leza. “Ficamos receosos de
que o prazo dado ao MAPA
não seja respeitado por
eles, principalmente após
o adiamento da reunião do
CDPC, onde esperávamos
que o Governo pudesse
demonstrar a sua atenção
às reivindicações propostas em Realeza”, comentou Lino da Costa e Silva,
presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais de Manhuaçu e diretor da Câmara
dos Municípios do Café das
Matas e Leste de Minas.
Lino, porém, destacou
também que o ministro Antônio Andrade ligou para
Roberto Simões, presidente
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais (FAEMG),
informando que a sua pasta
está solidária com os problemas enfrentados pelo
setor e que na próxima se-

mana será apresentada uma
resposta satisfatória para
os produtores. “Recebi um
telefonema do responsável
pelo setor cafeeiro da FAEMG, confirmando o contato entre Antônio Andrade
e Roberto Simões. Resta
agora esperar que o adiamento tenha sido somente
uma decisão técnica e que
de fato o Governo tomará
medidas para socorrer os
cafeicultores”, disse.
De acordo com o sindicalista, uma reunião da
Câmara estava prevista
para acontecer na noite de
quinta-feira (25) na cidade
de Manhumirim, para ser
discutida a resposta dada
pelo MAPA às suas reivindicações. Os produtores
não descartam nova manifestação em Realeza, caso
não sejam atendidos pelas
autoridades federais.

RISCO
Apesar das baixas temperaturas desta semana, com
geadas no norte do Paraná e
parte sul de São Paulo, que
podem ocasionar perdas nos
cafezais, as cotações internacionais e domésticas do café
arábica têm caído fortemente. De 17 a 24 de julho, o Indicador CEPEA/ESALQ do
arábica tipo 6, bebida dura
para melhor, posto na capital
paulista, teve forte recuo de
2,9%, fechando a R$ 281,93/
saca de 60 kg na quarta-feira
(24). Por enquanto, agentes
relatam que apenas algumas
plantas foram queimadas
pelo frio intenso, principalmente no Noroeste do
Paraná, mas esse fato não é
generalizado. De qualquer
forma, cafeicultores seguem
em alerta, já que o risco de
geadas permanece no estado.
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Tradição católica não
tem base bíblica, diz
blog do bispo Macedo
A decisão do Vaticano em
conceder indulgências para
quem acompanhar a Jornada
Mundial da Juventude (JMJ)
foi motivo de críticas em um
texto postado no blog do bispo
Edir Macedo tendo a jornalista Vanessa Lampert como
autora. Ao falar que os participantes, até mesmo os que
acompanharem pela internet,
terão seus pecados perdoados
o Vaticano, representado pelo
papa Francisco, estaria enganando os fiéis segundo a visão
da autora do texto.
Lampert critica a tradição
católica sobre a punição dos
pecados, dizendo que a visão
do purgatório não tem base
bíblica e afirma que este tipo
de ensinamento mostra um
atalho para o céu. A jornalista
entende que a ideia do Vaticano é oferecer indulgências
em troca da popularização do
evento, quanto mais pessoas
assistirem, melhor será para
a JMJ. “Trocando tickets rápidos para salvação por participação online na Jornada,
a igreja católica garante que
o evento terá o sucesso que
a propaganda na mídia promete.”
Em outro ponto do texto
Lampert questiona o direito
que a Igreja Católica teria
em liberar perdão para quem
cometer qualquer injustiça.
“Como um homem ou uma
instituição pode me dar o direito de cometer a injustiça
que eu quiser cometer e me
liberar das consequências

por acompanhar um evento? Talvez por isso os padres
pedófilos não costumam ser
punidos pela igreja (apenas
transferidos para outras paróquias, onde podem fazer
novas vítimas)”, critica.
O texto compartilhado
pelo fundador da Igreja Universal do Reino de Deus afirma que “igreja nenhuma tem
poder para perdoar pecados
ou mesmo para negociar um
lugarzinho no céu” e defende
que tal prática não é realizada na IURD.
“Estou na Universal há treze anos e nunca vi ninguém
comercializar a salvação ou
o perdão de pecados, pelo
contrário, sempre ficou claro
que a salvação depende única e exclusivamente da entrega total ao Senhor Jesus,
já que Ele é o único capaz de
perdoar pecados”.
O dinheiro público gasto
com o evento também é citado no artigo que tenta defender o Estado laico. “Permitir que seja tirado dinheiro
dos cofres públicos de um
país com tantos problemas
quanto o Brasil é atender à
justiça? É defender o direito
do órfão? É pleitear a causa
das viúvas? Um dos pré-requisitos para se obter a tal
indulgência é rezar determinadas “preces” pelo papa…e
eu me pergunto: se o papa
realmente tivesse poder para
perdoar os meus pecados,
por que precisaria de minhas
orações?”
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Papa é recebido por 200 mil fieis em Aparecida
Francisco celebrou uma missa na Basílica da cidade no interior de São Paulo

O Papa Francisco desembarcou pouco depois das 10h
de quarta-feira na Basílica do
Santuário Nacional de Nossa
Senhora Aparecida. Cerca
de 200 mil fieis aplaudiram,
cantaram e saudaram o pontífice com bandeirolas brancas. Do lado de fora, fieis
ainda aguardavam em longas
filas e debaixo de chuva para
entrar na basílica.
O pontífice chegou por
volta das 9h30min em São
José dos Campos. De lá,
seguiu de helicóptero para
Aparecida. A missa deve ser
celebrada às 10h30min e, ao
término, Francisco irá até a
Tribuna Bento XVI, que fica
na parte de fora da basílica,
para dar a bênção aos devotos. Às 12h30min, ele deixa
o Santuário Nacional em direção ao Seminário Bom Jesus, percorrendo as ruas da

Personagens da JMJ: o que fazem, o
que pensam e como se comportam
Entre as centenas de milhares
de pessoas que acompanham
os eventos da primeira visita do
papa Francisco ao Brasil e da
Jornada Mundial da Juventude,
evento que reúne um público
estimado em 1,7 milhão de
pessoas no Rio de Janeiro, uma
multidão de jovens de várias
partes do Brasil e do mundo
“ocupou” o Rio. Só na quinta-feira (26), 865 mil pessoas
passaram foram a Copacabana
participara da Jornada Mundial
da Juventude, segundo o Datafolha.

O

s 20 mil argentinos se encontraram no centro do rio
para ver seu compatriota,
o papa Francisco. “O papa é humilde, bom e sensível”, disse uma
argentina; outra complementou:
“...é argentino!”

O

professor
moçambicano
Crispin Estevão trocou um
ano de salário por passagem
e inscrição da Jornada: “Não há
uma novela em Moçambique que
não apareça o Cristo Redentor”

O

camelô Eduardo Soliss
viajou da Argentina para o
Brasil com quatro amigos,
durante três dias, em uma caminhonete, para vender 5.000 bandeiras durante a Jornada

O

australiano Thai Hong (à esq.)
reclamou de vários aspectos
do Rio: “Sofremos outro dia
para sair porque o metrô estava fechado. Tivemos que pegar um ônibus lotado, até a avenida Rio Branco. A comida é cara, mais cara que
na Austrália. Não consigo de jeito
nenhum comprar um cartão para
celular: Ninguém entende o que eu
falo”

A

francesa Calixte Des Lauriers (à dir.) comentou a falta
de segurança: “Roubaram
uma carteira, um cordão e uma
bolsa de uma amiga minha”

A
R

freira polonesa Monica
Hoffmann disse “É interessante para a gente conhecer a pobreza e a miséria.
Todo mundo sofre por causa da
miséria”

elatou Yu-Chun Hung, de
Taiwan “Ficamos prensados
em uma ponte, no metrô,
sem poder andar”,

N

atural da Indonésia, Ratnasari
Herawati (à dir.) reclamou da
logística para a alimentação:
“Para um evento deste porte, faltam restaurantes 24 horas. Têm
poucos restaurantes credenciados.
Ontem, fiquei quase duas horas na
fila para comer no McDonalds”

A

chilena
Eleonor
Dabire
aprovou a balada católica,
que tem música eletrônica
gospel e DJ missionário: “eu gosto de dançar”

cidade no papamóvel.
Às 15h30min, ele retorna
à basílica de papamóvel, encerrando a visita por volta
das 16h. Esta é a terceira visita de um Papa a Aparecida.
João Paulo II esteve neste
local, em 1980 e Bento XVI,
em 2007. Nesse mesmo ano,
o cardeal Jorge Mário Bergoglio, hoje Papa Francisco,
participou em Aparecida da
5ª Conferência Episcopal
Latino-Americana.
Desde as 7h dessa terça,
muitos romeiros formavam
longas filas para tentar um lugar dentro da basílica. Há espaço para 15 mil pessoas, mas 3
mil estão reservados para autoridades, convidados e religiosos. Às 4h30min, já não havia
mais vaga nos estacionamentos
de Aparecida. A entrada de carros e ônibus foi controlada para
que a quantidade ficasse em
pouco mais de 2 mil.
Segurança: Comerciantes
de Aparecida devem fechar
as portas para poder ver a
passagem do Papa Francisco pelas ruas da cidade. Os
locais por onde o pontífice
deve andar já estão com reforço na segurança. Foram

destacados 7,7 mil policiais
e agentes das Forças Armadas para o esquema de segurança em Aparecida.
Além de 5 mil homens do
Exército e da Marina, o governo estadual deslocou 1,8
mil policiais militares. Outros 600 agentes da Polícia
Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também
estão na cidade, 300 guardas

municipais e da Defesa Civil engrossam a segurança.
O esquema contará ainda com quatro helicópteros
equipados com câmeras capazes de detectar alvos a um
quilômetro de distância, jipes e equipamentos capazes
de identificar até a presença
de produtos químicos, como
bombas, no perímetro onde
Francisco estiver.
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Prefeitos da região buscam
saida para o baixo FPM
Mais de 20 prefeitos da
região estiveram reunidos
na tarde de sexta-feira 26 na
Câmara Municipal de Manhuaçu para discutirem medidas a serem tomadas em
conjunto para tentar sensibilizar o Governo Federal
para as frequentes quedas
no repasse do FPM – Fundo
de Participação dos Municípios. Os prefeitos reclamam
que o Governo Federal tem
sacrificado os municípios
reduzindo os repasses de recursos, em razão do enfrentamento da crise econômica
que abala países do mundo
inteiro.
“Essas medidas têm comprometido as administrações municipais e inviabilizado muitos investimentos,
trazendo muitos transtornos
aos prefeitos e a suas gestões”. Disse o prefeito Daniel
de Alto Jequitibá
As perdas tem prejudicado seriamente a gestão
principalmente das pequenas cidades, que dependem
desse recurso para pagar
servidores e despesas com
a manutenção dos serviços públicos. Os prefeitos
acostumaram trabalharem
com muito dinheiro e fazer
pouco, basta fazer um levantamento em cada cidade, verificar o dinheiro que
os prefeitos receberam e ver
onde foram apliacados, é assustador. “A verdade é que
a maioria dos prefeitos não
estão preparados para administrar, a Lei deveria exigir
escolaridade para um cidadão candidatar a prefeito,
muitos gestores que aí estão
não passariam num concurso de suas prefeituras mesmo nos cargos mais simples”. Disse César Gusmão,
um jovem que participou de
vários protestos até fora de
sua cidade.
Secundo os prefeitos desde 2009, o Governo Federal
tem sacrificado os municípios, reduzindo os repasses
de recursos, em razão do
enfrentamento da crise econômica que abala países do
mundo inteiro. Essas medidas têm comprometido as
administrações municipais
e inviabilizado muitos investimentos, trazendo muitos
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TORCEDOR DO GALO, FIEL NA TRISTEZA E NA ALEGRIA

V

Prefeito de Manhuaçu Nailton Heringer

Os prefeitos reclamam que o Governo Federal tem sacrificado os
municípios reduzindo os repasses de recursos, em razão do enfrentamento da crise econômica que abala países do mundo inteiro.

transtornos aos prefeitos e a
suas gestões.
É importante ressaltar que
a maioria dos prefeitos não
adapta as receitas a realidade do município, pode ser
pequeno pagar um péssimo
salários aos servidores, mas
o salário, as ajuda de custo, as
diárias e um montão de mordomias para o executivo, isso
eles não mexem, tem município aí muito pobre que
paga salário de 15 mil reais

mais as benécias do cargo. A
verdade que os políticos não
querem dizer é que após as
vozes das ruas nunca ouvidas
por eles estão tirando o sono
de todos. O povo não aceita
mais os políticos brasileiros
ou eles mudam seus atos, ou
o povo muda os políticos, a
preimeira prova será ano que
vem, o político que quiser
continuar vai ter que provar
que ouviu as vozes das ruas
e mudou.

encer , vencer, vencer,
esse é o nosso ideal, este
trecho do hino do Clube
Atlético Mineiro retrata toda paixão de sua torcida pelo galo. Na
noite de quarta feira 24 de Julho
a torcida pôde finalmente dar o
grito de campeão das Américas.
Para traduzir a paixão dessa
torcida, recorremos ao passado
quando bares como do Cobrinha na Melo Viana e do João
The Wall, na Olímpio Vargas,
lotavam por torcedores atleticanos sempre que essa equipe de
futebol estava em campo o que
também acontece até hoje frequentemente. Foram várias vezes de frustração após o final das
partidas, a tristeza se apresentava
no momento, mas no dia seguinte já estavam todos os torcedores
do galo mineiro reativados novamente pensando na partida
seguinte. Este vigor da torcida
eu pude acompanhar bem de
perto através de amigos meus
que torcem pelo Atlético e sendo
eu Cruzeirense sempre os provocava após alguma derrota de
seu clube. Confesso que aguentar provocações de atleticanos
dando o troco tá difícil e tem uns
então que sabem fazer isso muito bem, devido o amor que tem
pelo Clube Atlético Mineiro, torcedores como Maurílio Fernandes , Miracy Filho (Segundinho),
Expedito de Jesus, Alessandro
Santos (Nenem), Valdetário (da
Loja de Alumínios), se fosse
numerar todos seria uma lista
extensa por isso me retenho somente a estes Atleticanos que
sem dúvida são exemplos de
paixão e perseverança em torno
de um Clube de Futebol, nunca
deixaram de gritar GALO, mesmo nos momentos mais tristes
do time e agora merecidamente
estão exaltando de alegria que
parece não acabar e não deixam
de sempre dar aquela pitada de
bom gosto dizendo “Agora em
Marrocos”, passam agora a viver
outro sonho que pode também
virar realidade o de ser Campeão
Mundial. Fico feliz por ver que
todas as comemorações estão
sendo feitas num clima de esportividade e nenhum incidente
entre torcedores ocorreu até agora. O futebol mineiro atravessa
uma fase boa tendo duas equipes que estão na disputa de ponta
do futebol brasileiro, Cruzeiro e
Atlético começam a assustar as
equipes de outros estados, e isso
é bom. Os amigos que acima
citei deixo aqui um abraço sincero e parabéns pela conquista,
não vou dizer que estou feliz por
isso, mais se venceram é porque
mereceram e esta é a máxima do
futebol.

Miracy Filho (Segundinho

Expedito de Jesus

Maurilio Fernandes e sua filha

Alessandro com camisa do galo, João TWE WAL (Bar The Wall)
e Ebinho Rufato Corinthiano já campeão do mundo.
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10 anos de governo: O que foi construído não pode ser esquecido, afirma Lula

A

lembrança de que muito
foi conquistado na última década, inclusive
o direito de reivindicar mais
direitos, marcou o último seminário em comemoração aos dez
anos de governo democrático e
popular no Brasil.
O encontro aconteceu em
Salvador na última quarta-feira
(24) e contou com a presença do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, da presidenta Dilma
Rousseff, do presidente do PT,
Rui Falcão, além de várias autoridades de partidos aliados.
“Tem gente querendo fazer
com que as pessoas esqueçam
o que fizemos nos últimos dez
anos”, afirmou Lula no começo
de seu discurso. “Nós temos o
direito de reivindicar tudo que
falta, mas temos a obrigação de
reconhecer tudo que conquistamos”. O ex-presidente lembrou
que uma das grandes conquistas da última década foi o direito de o Brasil andar de cabeça
erguida no mundo inteiro.
A política foi apontada por
Lula como o único caminho

possível para solucionar os
problemas. O ex-presidente
ressaltou que todas as vezes em
que um discurso anti-político
prosperou, as consequências
foram o nazismo, o fascismo e
a ditadura. “A única coisa que
nós políticos não podemos é
ter vergonha de ser políticos”,
defendeu.
A presidenta Dilma afirmou
que o momento atual do Brasil
não pode ser visto como marco zero das mudanças. “Vejo
gente tentando interpretar a voz
das ruas como a demonstração
de que nada foi feito até aqui”.
Ela afirmou que as mudanças
estão sendo feitas e são apenas
o começo. “Sabemos que democracia gera desejo de mais
democracia”, afirmou.
Antes do ato político, o ex-ministro da Secretaria Geral
da Presidência da República e
atual diretor do Instituto Lula,
Luiz Dulci e representantes de
movimentos sociais falaram
sobre as conquistas dos últimos
dez anos e dos desafios colocados.

Bancada manifesta confiança pela
pronta recuperação de José Genoino
A Bancada do PT na Câmara manifestou solidariedade e desejo
pela pronta recuperação do deputado José Genoino (PT-SP), submetido a uma intervenção cirúrgica no início da madrugada de
ontem, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O procedimento
deu-se para a correção da dissecção da aorta (a artéria estava abrindo em camadas, o que provoca hemorragias).
O líder do PT, deputado José Guimarães (CE), que é irmão de
Genoino, acompanha o parlamentar na sua recuperação em São
Paulo. “A cirurgia, segundo os médicos, foi realizada com muito
sucesso. Ele está bem e estamos confiantes na pronta recuperação do Genoino”, afirmou Guimarães. Segundo boletim médico
divulgado o quadro de saúde de José Genoino é considerado estável.

Dilma veta fim da multa de 10% sobre saldo
do FGTS para demissões sem justa causa

A presidenta Dilma Rousseff
vetou o Projeto de Lei Complementar (PLP 200/12) que
extinguia a multa de 10% sobre
o saldo do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)
de trabalhadores, em casos de
demissão sem justa causa. A
decisão está na edição do dia
25 do Diário Oficial da União.
O texto foi aprovado no dia 3
pela Câmara dos Deputados.
De acordo com as explicações publicadas no Diário Oficial, os ministérios do Trabalho
e Emprego, do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Fazenda manifestaram-se em favor do veto. Um dos motivos
é que a extinção da cobrança
geraria impacto superior a R$ 3
bilhões ao FGTS.
Para o deputado Pedro Eugênio (PT-PE), a adoção da me-

dida preserva a capacidade de
investimentos do governo em
serviços essenciais à população.
“O governo já vem adotando
uma política planejada de incentivo à economia com as desonerações para aliviar a carga
tributária das empresas. Dentro
desta política planejada acredito
que retirar recursos do FGTS,
que por sua vez financiam importantes projetos habitacionais
e de infraestrutura, é totalmente
indesejável”, destacou.
A presidenta destaca ainda
no seu veto que a proposta não
está acompanhada das estimativas de impacto orçamentário-financeiro e da indicação das
devidas medidas compensatórias, o que contaria a Lei de
Responsabilidade Fiscal. “A
sanção do texto levaria à redução de investimentos em

importantes programas sociais
e em ações estratégicas de
infraestrutura,
notadamente
naquelas realizadas por meio
do Fundo de Investimento do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço”, argumenta.
Segundo a presidenta, a medida, se posta em vigor, impactaria
“o desenvolvimento do Programa Minha Casa, Minha Vida,
cujos beneficiários são majoritariamente os próprios correntistas
do FGTS”, acrescentou.
Histórico- Em sua tramitação, a bancada do PT votou
contra o projeto aprovado. O
partido defendeu à época um
texto alternativo que, em vez
de acabar com a contribuição
de 10% paga pelo empresário,
criava um fundo para destinar
esses recursos para o Programa
Minha Casa, Minha Vida.

Concurso em Minas Gerais elege os melhores queijos do Brasil

Queijo A Lenda - ganhador na categoria destaque especial

J

uiz de Fora: Os melhores queijos de sete tipos diferentes, a melhor
manteiga, o melhor doce de
leite e o melhor requeijão foram premiados no ‘Concurso
Nacional de Produtos Lácteos’
realizado em Juiz de Fora, MG.
A disputa envolveu 54 indústrias de oito estados (MG, SP,
SC, BA, PR, GO, RS e RJ).
Os vencedores de cada uma
das onze categorias são os seguintes: o doce de leite do laticínio Funarbe de Viçosa, MG; a
manteiga fabricada pela Cooperativa Mista dos Produtores de
Leite de Morrinhos (Complem)
de Goiás; o provolone, o queijo
prato e o queijo gouda do laticínio Queijos Lucca, de Luminárias, Minas Gerais; o queijo
reino do latícinio Tirolez de
Carmo da Paraíba em Minas, e
o requeijão do Tirolez de Monte Aprazível em São Paulo; o
queijo parmezão do Frimesa de
Marechal Cândido Rondon no

Paraná; o gongonzola do laticínios Dannita LTDA de Lavras,
Minas Gerais; o queijo padrão
da Coopervap de Paracatu,
Minas Gerais; e na categoria
destaque especial que premia
um produto inovador e de alta
qualidade, o vencedor foi o
queijo “A Lenda”, do laticínio
Cruziliense, de Cruzília, Minas
Gerais. Os segundos e terceiros
lugares de cada categoria também foram premiados. O resultado completo está em http://
goo.gl/6a5S3S.
O concurso é promovido há
40 anos pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes, ligado à
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG). “Para os laticinistas é
uma vitrine com credibilidade
nacional. A avaliação é criteriosa, feita por 25 juízes especializados, vindos de universidades,
serviços de inspeção e instituições de pesquisa, que podem
apontar com segurança qual o

melhor produto. Temos credibilidade e isso é um aval para a
indústria se fortalecer no mercado”, afirma o coordenador do
concurso Paulo Henrique Costa
Paiva.
Quem ganha faz questão de
exibir a vitória na embalagem
do produto. É o caso do Laticínios Funarbe, de Viçosa, que
já venceu por sete vezes a categoria doce de leite inclusive
este ano. “Nosso produto tem
valor agregado. Vencer significa que oferecemos qualidade
ao consumidor e isso faz toda
a diferença”, afirma o gerente
administrativo Aristides Fialho
Dias. Segundo ele, a equipe
trabalha mais motivada quando
o doce de leite vence.
O fundamental é o reconhe-

Fotos: Erasmo Pereira – EPAMIG

Vencedores do Concurso Nacional de Produtos Lácteos com o presidente da EPAMIG ao centro

Concurso Nacional de Produtos Lácteos 2013

cimento da qualidade, mas vencer o concurso também tem reflexo direto nas vendas. “Temos
compromisso com a qualidade
dos produtos e a participação
no concurso é balizadora dessa
estratégia. Divulgamos os produtos vencedores nos pontos
de venda e, além de garantir
segurança ao cliente, temos
ampliado as vendas em 20% ao
ano”, diz Darci Otto, gerente
administrativo da Frimesa Cooperativa Central, de Marechal
Cândido Rondon, no Paraná. O
laticínio distribui seus produtos para as regiões Sul, Norte e
Sudeste do país, com presença
forte nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas.
Participante há 15 anos da
disputa, o laticínios Cruziliense, da cidade de Cruzília, no
Sul de Minas, já venceu pelo

menos 30 vezes nas categorias
queijo gouda, gorgonzola, prato, Minas padrão, provolone e
destaque especial. “A premiação faz aumentar a carteira de
clientes e permite o lançamento de novos produtos no mercado, com grande aceitação
pelo consumidor mais exigente”, aponta o gerente de produção do Laticínio Leandro Furtado. “A partir do concurso,
lançamos dois novos produtos
no mercado há poucos meses
que já vendem 4 toneladas por
mês”, comemora.
No ano que vem o Concurso
Nacional de Produtos Lácteos
será entre os dias 28 a 31 de
julho durante o Minas Láctea,
evento que reúne máquinas,
produtos, insumos, embalagens
e palestras, tudo relacionado ao
setor lácteo.
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REDE SINDIJORI DE COMUNICAÇÃO
Superfaturamento no lixo
O conselheiro do Tribunal
de Contas de Minas Gerais,
Sebastião Helvécio, relator
do processo n° 879.618,
determinou ao prefeito
de Pouso Alegre, Agnaldo Perugini e à secretária
de Planejamento , Sandra
Maria Coutinho do Amaral
Matos, nova licitação para
a limpeza pública na cidade. Segundo o conselheiro,
na licitação homologada no
final de 2011 foi detectada
restrição e direcionamento
da licitação, dentre outras
irregularidades. O contrato
da Prefeitura de Pouso Alegre com a KTM Administração e Engenharia Ltda,
ainda de acordo com o conselheiro, apresenta superfaturamento no valor de R$
2.237.000,00 ao ano. Além
de estarem proibidos de renovar o contrato com a empresa sem nova licitação,
o prefeito e o secretário de
Planejamento à época foram multados por não atenderem decisão anterior do
TCE que apontou os erros
ainda durante a licitação.
Comprovadas as denúncias
do relator e do Ministério
Público de Contas, o prefeito Agnaldo Perugini poderá
sofrer mais um processo de
improbidade administrativa. Desta vez, com o agravante de ter que devolver o
dinheiro superfaturado com
o lixo para ressarcir os prejuízos ao erário público.
(TV Uai – Pouso Alegre
– MG)
Propinoduto em São
Paulo
Ao assinar um acordo

com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a multinacional
alemã Siemens lançou luz
sobre um milionário propinoduto mantido há quase 20
anos por sucessivos governos do PSDB em São Paulo para desviar dinheiro das
obras do Metrô e dos trens
metropolitanos. Em troca de
imunidade civil e criminal
para si e seus executivos, a
empresa revelou como ela
e outras companhias se articularam na formação de
cartéis para avançar sobre
licitações públicas na área
de transporte sobre trilhos.
(Revista Isto É – Rio de
Janeiro - RJ)
Sobrevivência
Minas Gerais é o estado
que apresenta maior taxa
de sobrevivência de micro e
pequenas empresas no País.,
conforme estudo do Sebrae.
Dos negócios abertos nos últimos dois anos, 81,5% continuam no mercado. Betim,
na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, foi a cidade
brasileira com melhor índice no período : 88%.
(Jornal Diário do Comércio – Belo Horizonte
– MG)
Ameaça a vereador
Dois policiais compareceram a reunião da Câmara
Municipal de Formiga, na
segunda-feira (15), a pedido
dos vereadores Mauro César
e Manoel Messias – Pastor
Manoel para registrarem
um Boletim de Ocorrência
de ameaça. De acordo com
Mauro César, foi dito pelo
vereador Pastor Manoel,

que ele, Mauro César, havia
sido ameaçado de morte e
que levaria um tiro do empresário Marco Sallum. O
Pastor Manoel confirmou a
informação dizendo que, somente em juízo, faria questão de denunciar como essa
ameaça chegou até ele.
(Jornal Nova Imprensa
– Formiga – MG)

Consultores da Secretaria de Planejamento
de Minas visitam cidades para realização
de diagnóstico da gestão municipal

Bloqueio de bens
A Globopar, empresa ligada à TV Globo, está com
parte de suas contas bancárias e bens bloqueados, devido a um dívida ativa de R$
178 milhões com o Tesouro
Nacional. De acordo com
documentos
conseguidos
pelo Hoje em Dia na Justiça
Federal do Rio de Janeiro, a
divida inscrita no cadastro
de inadimplentes federais
foi originada por várias sonegações de impostos federais.
(Jornal Hoje em Dia Belo Horizonte - MG)

Consultores
treinados
pela Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão
(Seplag) começaram a visitar na segunda (22/7), os
60 municípios que estão
participando da etapa do
diagnóstico presencial do
Programa Mineiro de Empreendedorismo e Gestão
para Resultados Municipais. O Programa destacou
20 consultores para essa
visita in loco nas cidades,
onde irão avaliar a realidade da gestão pública local
e as oportunidades de melhorias em diferentes áreas.
A partir desse diagnóstico,
os consultores, juntamente com os gestores de cada
município, irão escolher
até três práticas de gestão
a serem implantadas nessas
cidades, com monitoramento da Seplag. A realização
desse diagnóstico vai até 2
de agosto.
A realização do diagnóstico presencial constitui uma
das etapas do Programa
Mineiro de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais, iniciativa
do Governo de Minas, por
meio Seplag, que consiste em compartilhar com
os gestores municipais as
boas práticas implantadas
pela administração estadual a partir de 2003. Desta
forma, o programa busca
contribuir com os gestores
municipais para a realização
de uma administração com
foco em resultados e na melhoria da prestação de serviços ao cidadão, com respos-

tas efetivas às demandas da
população.
O programa definiu alguns critérios para os municípios que estão participando do diagnóstico presencial
e da implantação das práticas de gestão. Entre eles
estão o atendimento a todas
as 10 macrorregiões do Estado, municípios com maior
expressão econômica na
região; desempenho acima
do nível satisfatório na fase
de capacitação referente aos
quatro módulos de Gestão
Pública e a capacidade de
absorver e disseminar os
conhecimentos para outros
municípios.
Capacitação
abrange
mais da metade dos municípios mineiros: Além
do diagnóstico presencial, o
programa possui outra frente de trabalho, iniciada em
25 de abril, que consiste na
capacitação de servidores
em áreas estratégicas das
prefeituras. Mais da metade dos municípios mineiros participa dessa capacitação, que é feita por meio
da plataforma de Educação
a Distância (EaD) do Canal
Minas Saúde, da Secretaria
de Estado de Saúde (SES).
Essa capacitação abrange o
tema gestão em sete áreas,
incluindo finanças, saúde e
recursos humanos, entre outras. Nesta etapa, os servidores também realizam um
diagnóstico virtual da situação do seu município, ferramenta que ajudará os gestores municipais na busca por
melhorias na administração

Uma boa notícia para a
melhor idade do Estado de
São Paulo. O governador Geraldo Alckmin anunciou na
terça-feira, 23, medida que
garante duas passagens gratuitas para idosos em 2.800
ônibus intermunicipais. Para
assegurar seu direito nos 670
itinerários, pessoas com mais
de 60 anos devem realizar a
reserva com ao menos 24 horas de antecedência e comprovar a idade com a apresentação de um documento
de identidade.
O projeto de lei, que é uma
iniciativa da Artesp (Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), atinge ao menos cerca de
3,4 milhões de passageiros
com mais de 65 anos que já
utilizam transporte rodoviário. “As pessoas acima de
60 anos vão poder conhecer
melhor o estado, aproveitar
a baixa temporada. Isto vai
movimentar as nossas ci-

dades, ajudar no turismo e
melhorar a saúde mental das
pessoas”, explicou Alckmin.
A ação, que passa a integrar o Programa São Paulo
Amigo do Idoso, prevê multa de R$ 3.874,00 para as
empresas que se negarem a
conceder o benefício. O valor pode dobrar em caso de
reincidência.
SOLENIDADE – Dezenas de autoridades políticas
presenciaram a iniciativa do
governador, que atendeu um
pedido da COBAP, feito pelo
diretor de relações nacionais
e internacionais, José Aureliano Ribeiro de Vasconcelos, que foi convidado a fazer
pronunciamento no evento.
Dirigentes da filiada FAPESP também comemoram
essa grande conquista coletiva.
A cidade de Catanduva
foi representada por Marco
Vinholi, presidente do Fundo Social de Solidariedade e
ferrenho defensor dos aposentados.

Pedro Justo Ribeiro. Parabéns pelo seu aniversário dia
24 de julho, muitas felicidades é o que desejam Maria
de Lourdes, filhos e netos.

Indenização da Vale
vale?
Moradores do bairro General Carneiro, em Sabará,
denunciam a Vale por se
sentirem pressionados a
deixar suas casas a troco de
indenizações muito abaixo
do valor de mercado. Há
mais de dois anos a Vale
deu início a um processo
de desapropriação visando
a modernização da linha
férrea que liga Sabará a
Belo Horizonte e, segundo
a população local, o valor
oferecido pela Vale “dá até
vergonha”.
Jornal Folha de Sabará
– Sabará – MG)

Governo de SP anuncia transporte rodoviário
estadual gratuito para o idoso

Projeto de lei prevê assentos
reservados para pessoas com mais de
60 anos em 670 itinerários

O governador Geraldo Alckmin anunciou na terça-feira,
23, medida que garante duas passagens gratuitas para
idosos em 2.800 ônibus intermunicipais.
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das cidades.
Prêmios: O programa irá
premiar em setembro deste ano as prefeituras que
obtiverem alto nível de desempenho durante a capacitação. Em março de 2014
serão premiadas as prefeituras que implantarem,
com sucesso, ao menos uma
prática de gestão pública.
As duas premiações serão
realizadas em parceria com
o Instituto Qualidade Minas
(IQM).
Municípios que participam do diagnóstico presencial: Aimorés, Além
Paraíba, Alfenas, Almenara, Barão de Cocais, Barbacena, Bom Despacho,
Brasília de Minas, Caeté,
Carangola, Carlos Chagas,
Carmo do Rio Claro, Conceição do Mato Dentro,
Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Ervália, Esmeraldas, Extrema, Formiga,
Guanhães, Guaxupé, Ibirité, Itabirito, Itaúna, Ituitutaba, Janaúba, Januária,
Jequitinhonha, João Monlevade, João Pinheiro, Lagoa da Prata, Lagoa Santa,
Lavras, Manhuaçu, Mantena, Mariana, Muriaé,
Muzambinho, Ouro Fino,
Ouro Preto, Passos, Patrocínio, Pirapora, Poços de
Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Santos Dumont, São
Domingos do Prata, São
Francisco, São João del
Rei, São Lourenço, Sete
Lagoas, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Três Corações,
Turmalina, Ubá, Unaí e
Viçosa.
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Polícia Civil de Espera Feliz desvenda crime bárbaro

Em janeiro deste ano, o
pai da Sra. Vanilda Ribeiro
Gonçalves procurou a polícia e registrou ocorrência
alegando que sua filha tinha desaparecido. Vanilda
residia no Córrego Palmeiras, na cidade de Caiana,
pertencente a Comarca de
Espera Feliz.
A Polícia Civil através de
sua Delegada Titular Paula
Franco Gonçalves com o
auxílio dos investigadores
Rogério da Silva Ribeiro
e Glaucimar Borges Gripp conseguiram levantar
dados sobre o suposto desaparecimento e chegaram
até o ex amásio da vítima,
o Sr. David da Silva Ribeiro, que era o principal suspeito.
Ouviu várias testemu-

nhas e até mesmo o suspeito, tendo este negado a
autoria de qualquer delito
e alegou ainda desconhecer
os fatos.
A Polícia Civil conseguiu obter informação de
que a vítima havia sido
morta e enterrada na propriedade rural onde residia. Foi feito um pedido de
busca e apreensão para o
local, bem como pedido de
autorização para escavação, tendo sido prontamente atendidos pelo Promotor
de Justiça bem como pelo
novo Juiz da Comarca de
Espera Feliz.
Assim procedendo, logo
após a prisão do principal
suspeito ser decretada pela
justiça, começou uma caçada atrás do mesmo, ten-

do a Polícia Civil, através
de seu serviço de inteligência, descobrindo seu paradeiro na cidade de Volta
Redonda no Estado do Rio
de Janeiro. Deslocaram-se
pra lá com a finalidade de
prendê-lo e contaram com
o apoio dos militares Tenente Rodrigo Daniel Torres, Sargento Moisés Carolino Ferreira e Cabo Keiton
Monteiro.
Após dias tentando localizar David, a Polícia o encontrou e efetuou sua prisão,
pois este não tinha paradeiro
certo.
O suspeito confessou o crime e disse ter matado a vítima
com uma marretada na região
dos olhos por ter tido um desentendimento amoroso.
Em viagem de retorno a

Empresário Divinense morre
em acidente na MG 265

Na noite desta sexta-feira
dia 19 de julho, por volta das
23:30, aconteceu um grave
acidente na Rodovia MG 265,
próximo a entrada da Vila Teodorico e do Residencial Vale
Verde, na Barra do Taquaraçu
em Divino-MG.
Populares acionaram o socorro por volta das 23:40 e a
ambulância logo em seguida
chegou ao local, removendo
a vítima ainda com vida. Mas
ao dar entrada no PAM, o empresário Ronilto Valério já não
apresentava mais os sinais vitais. O Dr. Carlos Garcia Filho,
médico de plantão informou o
óbito por volta das 23:57. O policial militar Vander e cabo Renato estão no local aguardando
a chegada da Pericia Técnica,
para averiguar os motivos do
acidente. O carro, um Corolla
placa de Divino-MG LPV –
8351 que o empresário dirigia, parece ter capotado várias
vezes e o corpo da vítima foi
lançado pra fora do veículo. Os
air bags foram acionados, mas
pelas imagens, percebemos que
o motorista não usava o cinto
de segurança.
Uma movimentação muito
grandeaconteceu em frente ao
ProntoAtendimento Médico,
vários amigos e familiares foram ao local, a Polícia Rodoviária Estadual também esteve no
PAM e se dirigiu para o local
do acidente para substituir os
policiais militares e auxiliarem
o trânsito até a chegada da Perícia Técnica.
Seu corpo foi enterrado no
Cemitério de Divino no sábado.
Ronilton era conhecido por
muitos como Ronilto da Garra
Veículos, por ser sócio em uma
empresa decompra e venda de
veículos.

O carro, um Corolla placa de Divino-MG LPV – 8351 que o
empresário dirigia, parece ter capotado várias vezes e o corpo
da vítima foi lançado pra fora do veículo

Espera Feliz, foram diretamente ao local do crime
e o acusado os levou onde
se encontrava a ossada da
vítima, sendo um local de
difícil acesso. Lá foram recolhidos os restos mortais
da vítima e encaminhado
para posterior necropsia.
Parabéns aos Policiais
Civis da cidade de Espera
Feliz que realizaram um
brilhante trabalho desvendando um crime misterioso
ocorrido na Comarca e de
difícil elucidação. Sem dados, sem testemunhas, bem
como sem elementos de
prova, mesmo assim com
o trabalho incansável dos
agentes, conseguiram chegar ao acusado do delito e
colocá-lo atrás das grades
à disposição da justiça.

O suspeito confessou o crime e disse ter matado a vítima
com uma marretada na região dos olhos por ter tido um
desentendimento amoroso.

Polícia Civil prende falsos médicos
presos em Espera Feliz e Carangola

ESPERA FELIZ / CARANGOLA (MG) - A Polícia Civil, em operação na
manhã de sexta feira, 27/07,
prendeu duas pessoas acusadas de exercício ilegal da medicina. Segundo as primeiras
informações, estudantes de
Medicina estariam dando
plantões em Espera Feliz e
Carangola. De acordo com o
site Eocombante.com.br, os
estudantes atuavam em uma
quadrilha de falsos médicos
que davam plantões em hospitais nas duas cidades da região. No total, seriam quatro
falsos médicos. Um deles foi
preso em Espera Feliz e se
identificava como Dr. João
Batista. O outro preso em Carangola, dava plantão como
Dr. Maxuel. Eles foram conduzidos para as delegacias
das duas cidades. A Polícia
Civil ainda colhe depoimentos e apura se os nomes também eram falsos, justamente
para conferir com o CRM
de profissionais médicos de
outras regiões do país. Vários prontuários e fichas dos
hospitais foram recolhidos. A
ocorrência ainda está em andamento e testemunhas e acusados estão sendo ouvidos.
Polícia e Cia

Azenclever usava o nome e
CRM do médico João Batista

Maxwel utilizava o CRM e o
nome de outro Maxwel

Os passageiros da moto morreram no local. A reportagem
do Portal Caparaó apurou que
os dois estavam sem documentos e, devido aos ferimentos,
não era possível também uma
identificação visual.
A Polícia Militar Rodoviária
informou que são dois homens

com idades entre 20 e 30 anos.
A moto é emplacada em Durandé.
Os corpos foram liberados
para o serviço funerário para
um posterior identificação. A
perícia da Polícia Civil esteve
no local.
Carlos Henrique Cruz

Dois homens morrem em acidente na MG-111

SANTANA DO MANHUAÇU (MG) - Dois homens morreram num acidente no km 38
da MG-111, zona rural de Santana do Manhuaçu. A colisão
entre a moto em que estavam e
um caminhão foi por volta de
23 horas de sexta-feira, 26/07.
Segundo o condutor do ca-

minhão, saiu do distrito de
Alegria com sentido a Matipó
para descarregar uma carga de
café. Ele contou aos policiais
militares rodoviários que, próximo a entrada do distrito de
Santa Quitéria, visualizou a
motocicleta vindo em sentido
contrário na contramão de di-

reção.
“O motorista disse que piscou o farol diversas vezes tentando alertar o motociclista
e ainda tentou desviar saindo
da pista para o acostamento,
contudo não conseguiu evitar
a colisão com a motocicleta”,
relatou um dos policiais.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
“Busque oportunidade e não segurança.
Um barco no porto
está seguro, mas
com o tempo o fundo
vai apodrecer.”
S. Brown
“A maior habilidade
de um líder é desenvolver habilidades
extraordinárias em
pessoas comuns.”
Abraham Lincoln
“Eduquem as crianças e não será necessário castigar os
homens.”
Pitágoras
“Nós somos o que
fazemos repetidas
vezes. Portanto, a excelência não é um ato,
mas um hábito.”
Aristóteles
“Seja lá o que você
fizer, seja bom nisso.”
Abraham Lincoln

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

5 passos para resultados confiáveis Onde está a vossa fé?
Fique atento à medição
da glicemia!

Os sistemas de monitoração de glicose
precisam ser exatos, mas é ainda mais importante que sejam consistentes. (Mesmo que
suas leituras estejam fora de padrão, se você
sabe disso e o grau de erro é sempre o mesmo, ainda poderá ter uma boa ideia de seus
níveis de açúcar no sangue.) Para ter certeza
de que está obtendo resultados confiáveis,
faça o seguinte:
1 – Calibração. Cada lote de tiras de teste
pode ter ligeiras variações químicas que afetam as leituras; por isso, é preciso ajustar
o medidor para cada lote de tiras antes de
usá-las. Alguns medidores fazem isso automaticamente, mas outros requerem um procedimento de calibração a cada nova caixa de
tiras. Leia o manual de instruções do medidor
ou das tiras para saber como proceder.
2 – Verifique as tiras. Se suas leituras parecem inconsistentes de um dia para o outro,
ou em desacordo com o modo como você
está se sentindo, talvez as tiras não sejam de
boa qualidade. Verifique o prazo de validade
e examine a embalagem, para certificar-se de
que não estejam danificadas.
3 – Teste o medidor. Para saber se o seu
medidor fornece valores precisos, teste-o periodicamente com uma solução com nível de
glicose predeterminado. Se ele estiver bem
calibrado, as leituras estarão de acordo com o
resultado esperado. (Os medidores vêm com

uma solução de controle como essa, mas você
também pode encontrá-la em drogarias.)
4 – Compare suas medições com a do laboratório. Leve o seu medidor na próxima vez
que for fazer um exame de glicose plasmática em jejum. A variação entre a leitura no
sangue total em seu medidor e a plasmática
não deve ser maior do que cerca de 15%.
5 – Verifique o medidor. Pode ser que o seu
medidor precise de manutenção. Siga as instruções quanto aos materiais a serem utilizados (ou que não devem ser usados) para limpar
o aparelho, prestando atenção à fenda onde se
encaixa a tira de teste. Em seguida, verifique se
as pilhas ou baterias ainda têm carga.
Adaptado de Detenha o Diabetes
Seleções do Reader’s Digest

Cansado dos afazeres do seu dia a dia, Jesus entrou no barco
com os discípulos e foi para a outra margem do grande lago de
Genezaré (Lc 8.25), tão grande que é também conhecido como
“Mar da Galileia”, no Norte de Israel.
O movimento monótono do barco balançando com as marolas fez Jesus adormecer. Subitamente houve uma tempestade.
No princípio, os próprios discípulos tentaram resolver o seu
mais novo problema, poupando a Jesus alguns minutos mais de
sono. Vendo, porém, que eram inúteis os seus esforços, acordaram o Senhor aos gritos: “Mestre, mestre, estamos perecendo!”
(Lc 8.24).
Tendo acalmado a tempestade, Jesus fez-lhes a seguinte indagação: “Onde está a vossa fé?” (Lc 8.25). Onde? Em que lugar
a puseram? Em que canto a deixaram? Como se a fé fosse uma
coisa a que a gente pudesse dar sumiço.
Onde está a vossa fé? Estaria nas somas incontáveis de dinheiro amontoadas num banco?
Onde está a vossa fé? Estaria na estrutura organizacional de
uma igreja?
Onde está a vossa fé? Estaria no líder de uma igreja ou grupo
religioso, como se ele próprio fosse Deus conosco, com o poder de nos defender espiritualmente?
Onde está a vossa fé? Estaria no conhecimento humano,
aquilatado nos livros e nos bancos escolares e agora também
na Internet?
Onde está a vossa fé? Estaria no prestígio alcançado à força
de vivência dedicada e disciplinada?
Onde está a vossa fé? Estaria nos méritos supostamente adquiridos pela prática das boas obras? Estaria na crença de que
para ser salvo basta ser bom?
Onde está a vossa fé? Estaria fixada nos bens desta vida “que
a ferrugem consome e os ladrões minam e roubam”?
Se a nossa fé estiver em pessoas, coisas, crenças, cultos e
comportamentos, então preparemo-nos para gritar muito na
hora da tempestade.
Amigo, onde está a sua fé? A Bíblia ensina que o melhor lugar para você deixá-la é aos pés do verdadeiro Cristo Redentor.
Deposite-a neste instante na pessoa de Jesus.

“Os miseráveis não
têm outro remédio a
não ser a esperança.”
William Shakespeare
“O apego é cheio de
parcialidade. O amor
e a compaixão são
imparciais.”
Dalai Lama
“Quanto mais suor
derramado em treinamento, menos sangue
será derramado em
batalha.”
Dale Carnagie
“Às vezes, vencer é
saber esperar.”
Getúlio Vargas

Coxa Creme
INGREDIENTES
1 lata de creme de leite
50 g de manteiga
Sal a gosto
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
3 gemas
3 colheres de sopa de salsinha
6 coxas de frango cozido
Temperos a gosto (cebola, alho etc)
3 claras do ovos ligeiramente batidas para
empanar
Farinha de rosca para empanar
Óleo para fritar
MODO DE PREPARO
Coloque as 6 coxas de frango para cozinhar
com sal e temperos a gosto (cebola, alho,
salsinha), após cozidas reserve uma xícara de
chá do caldo coado do cozimento das coxas
Coloque para ferver o caldo das coxas, o

creme de leite
e a manteiga
Quando ferver acrescente a
farinha e mexa
sem parar por
2 minutos para
que a massa cozinhe
Coloque
as gemas, a
salsinha e mexa rapidamente
Deixe esfriar um pouco, divida a massa em 6
pedaços e abra cada pedaço na palma das mãos
Coloque uma coxa e modele, de tal modo
que a coxa fique coberta, deixando a ponta do
osso de fora
Passe pela clara, pela farinha de rosca, aperte
bem e frite em óleo quente sob imersão
Escorra, coloque em papel absorvente e sirva
ainda quente

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO
Amigo de Confiança
De partida para a guerra, um soldado muito ciumento
resolveu colocar um cinto de castidade na esposa, temendo ser traído.
- Não é justo, posso morrer na guerra e minha mulher
é muito jovem. já sei, darei a chave ao meu amigo de
confiança, e se algo acontecer comigo, ele poderá solta-la.
Mo dia da partida, mal tinha cavalgado 200 metros,
ouviu a voz do amigo, que corria desesperadamente em
seu encalco.
- Que aconteceu amigo, o que houve?
- Companheiro! - disse o outro, totalmente sem folego. - você deixou a chave errada!

Os Reis do Gado
Dois amigos fazendeiros se encontram depois de
muito tempo e, a certa altura da conversa, o primeiro
pergunta:
- E aí, Durval? Com quantos alqueires está a sua fazenda?
- Já tá com quase cem alqueires e a sua?
- Só pra você ter uma idéia, pela manhã eu saio de
casa, ligo meu Jeep e ao meio-dia ainda não percorri
nem a metade da minha propriedade.
- Entendo... eu também já tive um carro desses! É
uma merda...

Bafo Cruel
Era uma vez um cidadão com um bafo de onça tremendamente horrível.
Certa vez foi acampar com dois amigos e os três dormiriam juntos na mesma barraca. Os amigos, sabendo
do famoso bafo, disseram:
- Se você for falar algo, nos cutuque para enfiarmos
a cabeça embaixo da coberta, assim evitamos esse seu
bafo cruel...
Ele concordou e os três foram dormir.
Certa hora da madrugada ele cutucou os amigos e esses esconderam-se embaixo das cobertas. O camarada
do bafo fedido disse:
-Peidei!

CURIOSIDADES
A Coca-Cola foi inventada em Atlanta, Georgia nos EUA
pelo Dr. John S. Pemberton em 1886; a Pepsi Cola foi inventada por Caleb Bradham 12 anos mais tarde. A 7Up foi inventada por Charles Leiper Grigg em 1929. A bebida mais popular
do mundo, o chá, foi inventado por um imperador chinês no
ano 2737 antes de Cristo!
A doença conhecida mais antiga do mundo é a lepra, cujos primeiros registros datam de 1350 a.C.. Apesar da idade,
um tratamento rápido e eficaz contra ela só foi descoberto
no início dos anos 80, com o desenvolvimento da quimioterapia. A moléstia é causada pela bactéria Mycrobacterium
Leprae, e ataca principalmente os nervos e a pele, podendo
causar deformações em estágios mais avançados. Devido ao
preconceito com o qual a doença é encarada, o seu nome foi
mudado em alguns países para hanseníase.
A maior obra-prima da pintura de todos os tempos, Mona
Lisa, de Leonardo da Vinci, foi um dos primeiros retratos da
história da arte ocidental a incluir as mãos do modelo. Até então,
os retratos mostravam as mulheres apenas do busto para cima.
A maioria dos relâmpagos tem um comprimento médio
de 3 a 5 Km e têm uma corrente de 10.000 ampéres a 100
milhões de volts.

SETE ERROS

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Suas atitudes e
seu humor têm tudo para resolver seus problemas e dos outros também. O importante é
não entrar em discussões banais que podem
acarretar em brigas e até ofensas com rupturas de longas amizades.
Relacionamentos: pode ser que você seja contestada por algum
familiar ou por alguém que faça parte de seu convívio mais particular.
O aviso é procurar manter o famoso fair play para não desperdiçar
energias com algo natural e salutar – a crítica.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Um pouco de motivação sempre é bom
para manter o trem nos trilhos, sobretudo de ações desenvolvidas há
pouco tempo e que já trouxe boas alegrias. Mudanças aos taurinos
podem até desmotivar, mas depois trazem alegrias além da conta.
Relacionamentos: neste finzinho de mês e início de agosto você
está mais apta a encarar um relacionamento. Outro detalhe é que
sua sexualidade está favorecida e nunca é tarde para lembrar das
precauções básicas da arte da paixão e do contato físico.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Novos ares e novidades estão prestes
a acontecer, se é que não já aconteceram. Bem, a boa notícia é que
as curtas viagens e o contato com novas ideias podem lhe favorecer
bastante se souber separar o joio do trigo e aprofundar o que servirá
no futuro.
Relacionamentos: para quem tem filhos, sua atenção deverá ser
redobrada neste final de mês, pois as exigências serão muitas. Às
solteiras, preparem-se que as atenções recaem agora sobre vocês e
daí pode surgir não apenas uma possibilidade, mas várias.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Você está com esperanças em seus
planos e melhor, isso aumentará sua autoestima e servirá de foco para
seus projetos. Nunca é tarde também para ler um bom livro e se preparar com informações de vários meios antes do pontapé de uma ação.
Relacionamentos: seus pensamentos estão em seus grupos de
amizades e em sua família. Ambos ganham durante este período.
Sua energia atrai diversos tipos de pessoas, desde as normais até
as complicadinhas.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: É preciso dar cabo de pendências que se
arrastam há algum tempo, por isso saiba que nesta semana e até
na semana que vem, o momento será bem oportuno para resolver
isso. Procure controlar a ansiedade e cuidado para não entrar em
discussões ruins.
Relacionamentos: procure entender que às vezes é bom ficar um
pouco só para encontrar respostas em sua mente que normalmente
não vem dos outros. Há coisas que somente você poderá trazer de
bom para sua vida.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Sempre é bom pensar de maneira crítica
sobre os últimos acontecimentos em sua vida. Um exemplo disso
são as decisões que implicaram em gastos financeiros em casa ou
no trabalho. Então reflita bem neste final de semana e se programe.
Relacionamentos: as solteiras que se preparem, pois há uma forte
energia de sensualidade que faz com que chame atenção das pessoas. Pode até ser o início de um romance. Para as mães é possível
restabelecer ou alterar o cotidiano de seus filhos.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Inevitavelmente os pensamentos voltados
a sua família farão parte de seu cotidiano durante este período. Se
você tem condições de desenvolver ou trabalhar em algum hobbie,
será bem interessante equilibrar tanta energia.
Relacionamentos: neste final de férias escolares de julho, há um
clima maior de confraternização e necessidade de se doar um pouco
mais às reuniões e encontros sociais. Aproveite o momento e aumente
sua rede social.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Mesmo que não queira, neste
período se acentua uma visão mais social da vida e ao mesmo tempo
na velha luta interna para adquirir maior independência em seu cotidiano. É verdade também que esse cotidiano é formado por gente
que precisa de gente.
Relacionamentos: é interessante que alguns pensamentos no
passado e nas experiências que ficaram para trás, permeiem seus
pensamentos a partir desta semana. Nunca é tarde para saber separar
o que será bom para você e para os outros, não é?
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: Sua vitalidade está mais forte.
Até mesmo aqueles que passam por algum problema sério de saúde
sentem a resistência do organismo. Acontece que algumas emoções e
falta de foco podem trazer decepções se não souber separar as coisas.
Relacionamentos: para quem estiver com suas famílias, principalmente que sejam pais, o momento está interessante para estreitar
os vínculos. Para quem estiver solteira, o período favorece, pois sua
energia, vitalidade e sentimento de liberdade atrai a galera.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Não adianta ter medo de enfrentar a realidade e, principalmente, as pessoas com anseios e
necessidades. É preciso entender que o mundo precisa de mentes
mais abertas para transformar seu coração a partir do bem que pode
causar nos outros.
Relacionamentos: as pressões para que participe de eventos
sociais e de grandes encontros serão inevitáveis. É bom pensar se
isso contribuirá para sua formação; para seus interesses e para o
bem do coletivo.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Vez por outra as tensões e a ansiedade recaem em seu cotidiano corrido. Também, pudera, agora suas
atividades estão mais consistentes e ainda podem sofrer mudanças
por conta de Urano e Plutão. Não se afobe, haja com tranquilidade e
tudo se resolverá.
Relacionamentos: é possível que alguns apontem o dedo e digam
que você está passando dos limites com seu autoritarismo. É preciso
saber vender o peixe para não acontecer decepção daqui a algum
tempo.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Você precisa de respostas para seus
anseios, para suas dúvidas intelectuais e até espirituais. Deve tomar
cuidado para não se envolver com ideias mais radicais do tipo resolve
tudo por um trocado. Suas respostas estão em você mesmo.
Relacionamentos: você constantemente tem realizado reflexões
salutares a respeito de seus relacionamentos e é bem possível alguma
dificuldade de se fazer entender, principalmente se rolar a famosa
discussão da relação. Pense bem antes de falar.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Sasha comemorou seus 15 anos apenas
com um jantar em família
Sasha, 14, completou 15 anos. Mas, ao invés de uma tradicional
e luxuosa festa de debutante, a filha de Xuxa, 50, e Luciano Szafir,
44, comemorou a data apenas com um jantar familiar. Em entrevista à coluna “Diário da Fama”, do jornal “Diário de São Paulo”,
o pai da adolescente garantiu que, no aniversário dela domingo
(28), aconteceu apenas um simples encontro. “Fazemos algo bem
discreto”, disse ele. Sasha estava viajando pela Europa ao lado da
Rainha dos Baixinhos, que estava de folga do seu programa na
Globo, o “TV Xuxa”. Quem acompanhou as duas foi a atriz Bruna
Marquezine.

Michel Teló afirma que estava na fossa
antes de conhecer Thaís
Michel Teló, 32, resolveu abrir o coração e revelou que estava na fossa antes de conhecer a sua atual namorada, a atriz Thaís
Fersoza, 29. Em entrevista à revista “Sexy”, o cantor admitiu que
aproveitou pouco a vida de solteiro. Depois que se separou de Ana
Carolina Lago, logo engatou um romance com a atriz da TV Record. “Eu tinha acabado de me separar e estava naquela fossa. Ao
mesmo tempo, minha música era aquela coisa maior do mundo.
Foi um contraste”, contou. Michel ainda relembrou como conheceu a amada e conquistou o coração dela. “A Thaís eu conheci por
coincidência. Fiz um show no Carnaval no interior de São Paulo.

Ratinho quer ver Rafinha Bastos no SBT
Longe dos canais da TV aberta desde o fim de “Saturday Night
Live Brasil”, transmitido pela RedeTV!, parece que Rafinha Bastos
está contando com o apoio de um
apresentador para que esse retorno
se torne possível.
Ratinho, grande admirador do
humorista, tem feito lobbys constantes para que o humorista seja
contratado por Silvio Santos.
O apresentador gostaria de ver o companheiro em um programa
aos moldes do “Agora é Tarde”, apresentado por Danilo Gentili
na Band.

Biografia de Edir Macedo é
o livro mais vendido do ano
Mesmo com a Record em crise, o sucesso de
Edir Macedo continua. A biografia do dono da
emissora da Barra Funda está com tudo.
Lançado há cerca de um ano, o livro do pastor, “Nada a Perder”, está em primeiro lugar nos
rankings de livros mais vendidos de 2013.
Além da primeira colocação na categoria de não-ficção, ele sai
ganhando também na sessão de ficção.

Para se proteger, Kim Kardashian e
Kanye West estariam usando sósias
Parece até brincadeira, mas Kim Kardashian
e Kayne West estão tão incomodados com o
assédio dos paparazzi e com medo de que lhe
aconteçam algo de ruim que contrataram até
sósias para despistar a todos.
Segundo o site “Gossip Cop”, a ideia foi de
Kris Jenner, a mãe da socialite. A matriarca inclusive usou um bebê sósia durante a participação em um programa de TV, dizendo que era
a pequena North West, filha de Kim e Kanye.
“Pode parecer um pouco paranoico, mas ele
está muito certo disso. Kanye tem muito medo
da possibilidade de serem alvos de sequestro
ou até algo pior. Há muitas pessoas loucas e ele sempre diz que
fará de tudo para proteger sua família”, afirmou uma fonte à publicação.

Affair de Tony Salles fala sobre caso
com marido de Scheila Carvalho em
programas da Record
A polêmica envolvendo o marido de Scheila Carvalho, Tony
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Salles, está longe de ter fim.
Decidida a seguir em frente
com suas declarações polêmicas, Kamyla Simioni gravou,
na manhã da última sexta-feira (26), uma reportagem para
o “Domingo Espetacular”, da
Record.
Na semana que vem, Kamyla já deixou marcado presença em todos os programas
da emissora da Barra Funda,
de acordo com o jornalista
Léo Dias. Nas atrações, a morena vai falar tudo sobre seu caso
com Tony Salles.
Traição: Kamyla Simioni divulgou imagens em seu Facebook
em que aparece tendo um suposto affair com o marido da ex-morena do Tchan, que está confinada em “A Fazenda 6”. Na última
quinta-feira (25), o cantor assumiu a traição e disse ter sido um
“caso isolado”. Não contente, a mineira se ofendeu ao ser chamada
de “oportunista” pelo cantor e ainda o ameaçou.

Ex de Neymar evita Bruna Marquezine
em eventos da família
Parece que o ciúme pegou de
vez a ex-namorada de Neymar,
Carolina Dantas. A loira, que tem
um filho do craque, Davi Lucca,
deixa de participar de eventos em
que Bruna Marquezine, atual romance do jogador, está.
Apesar de a atriz aparecer frequentemente ao lado da irmã do
atacante, Rafaella Beckran, e outros amigos próximos ao namorado, Bruna não conseguiu agradar
a todos. Tanto que, de acordo com o jornal “Extra”, na festa de
despedida de Rafaella, que aconteceu na última sexta-feira (26),
Carolina foi a única amiga próxima que não esteve presente. O
motivo? Bruna.
Vale lembrar que a ex de Neymar, que é vizinha e amiga íntima
da família do jogador do Barcelona há anos, também não deixa o
filho na casa do pai quando ele está acompanhado da amada.

Espantando boatos de término,
Daniela Mercury e esposa comemoram
aniversário juntas
No sábado (27), Daniela Mercury e Malu Verçosa estavam em
clima de comemoração. Afinal, as amadas comemoraram seus respectivos aniversários juntas. Enquanto a cantora completou mais
um ano de vida no domingo (28), Malu passou mais uma primavera na última terça-feira (23).
Quem deu a notícia foi a própria jornalista ao postar a foto
acima em seu Instagram. Na legenda, a morena escreveu: “Estamos voltando de Garanhuns,
mais tarde festejaremos os nossos aniversários pela primeira
vez, em uma mesma festa. Vai
ser muito gostoso. O público de
Pernambuco cantou parabéns
para ela durante o show, foi
emocionante. Bom dia a todos”.
A paixão entre elas é tanta que vai virar até história. Recentemente, Dani e Malu fecharam contrato com uma editora para contar o romance e ainda abordar relacionamentos homossexuais. A
obra está prevista para ser lançada no segundo semestre deste ano.

Harry brinca que ensinará
sobrinho a se divertir
Príncipe Harry finalmente se
pronunciou sobre o nascimento do sobrinho, o filho de Kate
Middleton e William, Príncipe
George.
Na última quinta-feira (25),
Harry deu uma coletiva durante
a exposição “Sentebale – Stories of Hope”, em Londres, na
Inglaterra, e aproveitou para falar do nascimento do bebê real.
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“Quando eu o vi, ele estava chorando muito, como todos os bebês”, afirmou o príncipe. Ele ainda brincou e disse que espera, de
verdade, que o irmão “saiba como são caros seus custos para se
tornar babá”.
Quanto a quem parece o pequeno George, Harry não soube o
que dizer: “Acho que vocês mesmos podem julgar. Eu não tenho
a menor ideia”.
“Meu papel como tio é ter certeza que ele terá uma boa educação, para mantê-lo fora do mau caminho, e me certificar que ele se
divirta. O resto eu deixo para os pais”, finalizou Harry.

Saiba como será o batizado do filho de
Kate Middleton e William
Assim como exige a realeza, George Alexander Louis, filho de
Kate Middleton e William, terá um batizado com todas as pompas
e tradições.
De acordo com a revista “US Weekly”, os pais do bebê real deverão esperar o pequeno completar um mês de vida para fazer o
batizado. George vestirá uma roupinha branca e, em seguida, terá
uma recepção para convidados.
O batismo do Príncipe de Cambridge será um evento reservado
e contará com cerca de 60 convidados, sendo parentes e amigos
dos pais da criança.
Agora as casas de apostas britânicas deverão investir para saber
quem serão os padrinhos do pequeno George.

Ticiane Pinheiro mostra convite de
aniversário de Rafaella Justus
O aniversário de Rafaella Justus já
passou - ela completou 4 anos no último domingo (21) -, mas sua grande festa ainda está para acontecer.
Organizada pelos pais, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a celebração
vai ocorrer depois do período de férias
e terá como tema o desenho animado ‘A
Bela e a Fera’, da Disney.
Segundo o empresário, a ocasião será
na verdade um ‘festão’ e, ao que parece,
promete mesmo ser um evento grandioso.
A apresentadora da Record, por sua vez, mostrou o convite do
encontro em sua página no Instagram e provou que caprichou nos
detalhes.
‘Ficou pronto o convite da festa da Rafa. Eba!’, comemorou na
rede social, exibindo o mimo embrulhado e lacrado com um laço
nas cores azul e amarelo, além de uma pequena flor - um dos símbolos da história infantil.

Affair de Tony Salles insinua que cantor
estava com ela quando filho Bryan morreu
A polêmica traição de Tony
Salles, marido de Scheila Carvalho, com Kamyla Simioni está
longe de ter fim. Nas redes sociais, a mineira iniciou mais um
round do escândalo e ameaçou
parceiro da ex-morena do É o
Tchan.
Tudo começou porque a moça
se sentiu ofendida por ter sido
chamada de “oportunista” e por
ser considerada um “caso isolado” pelo cantor. Por esse motivo,
ameaçou o artista com um segredo e fez uma grave insinuação.
“Oportunista? Caso isolado?
Ah, para né, Tony Salles? Será
que eu conto o que você estava fazendo na semana em que a
Scheila perdeu o Bryan? Se prepara porque agora vai ficar feio’,
avisou Kamyla, fazendo menção ao filho falecido do casal, que
morreu em janeiro de 2008 prestes a completar dois meses de
vida.
Antes disso, Salles admitiu o affair com a morena e publicou
um grande texto em seu Facebook. Na declaração, chegou a fazer algumas perguntas sugestivas como: “Qual o casal que tem
mais de 10 anos junto e que nunca teve um momento de crise?”
e “Qual família já não passou por um caso como esse ou parecido?”.
Em outro trecho, o artista comentou a traição e ainda criticou a
atitude de Kamyla: “[As pessoas] vão ficar julgando por um ato
isolado, pessoal e familiar, que não sabem quando aconteceu e
por que aconteceu, mas que uma pessoa oportunista está tentando
[usar para] destruir uma família ou se aproveitar do momento”.
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