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Distribuição gratuita

Passeio Ciclístico de Manhuaçu 2013

PÁG.

D

ia 18 de agosto, domingo, aconteceu em Manhuaçu o 12º Passeio Ciclístico promovido pelo 11º Batalhão de Polícia Militar, evento que busca fortalecer a integração da polícia com a população, incentivar a prática de esporte saudável e colaborar com entidades sociais.

Aconteceu em Manhuaçu o torneio
Marinho Esporte – SESI de Taekwondo

12

F

oi realizado domingo, no Sesi de Manhuaçu o TORNEIO MARINHO ESPORTE – SESI DE TAEKWONDO. O evento contou com a participação de academias de Manhuaçu, Muriaé, Caratinga e Tarumirim. Estiveram presentes cerca de
100 atletas.

Anitta

Tabela da 3ª Super Taça
Manhuaçu de Futsal 2013
PÁGINAS

6e7

Angelina
Jolie

Sílvio
Santos

PÁG.

DIZEM POR AÍ... 3

2

27 de agosto / 2013

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL

Prefeitura e
segurança pública

Manhuaçu foi palco este mês de muitas reclamações e
manifestações por uma saúde melhor, reclama-se muito da
Saúde Pública. Reclama-se muito da Educação Pública.
Reclama-se muito do trânsito e do Transporte Público e
por fim, reclama-se muito da Segurança Pública. Esse último é o mais fácil para os prefeitos responderem quando
interpelados pelos munícipes com relação à violência e os
crimes. “Segurança Pública é um dever do Estado e não
do Município”. Essa é a resposta mais usual dada pelos
prefeitos de qualquer cidade do Brasil. Já com relação aos
outros temas as cobranças são mais duras e as exigências
municipais são cobradas e muitas vezes sem as respostas.
No entanto, não se pode esquecer de cobrar as exigências
caseiras com relação a segurança pública que uma prefeitura
de boa visão deve observar como a Fale com a redação
iluminação pública, monitoramento contato@jm1.com.br
(33)3331-8409
conjunto por câmeras - mais conhecido como "Olho Vivo", guarda municipal são um dos tópicos de investimento que as prefeituras
podem e devem fazer para garantir a segurança de sua população. As Prefeituras podem e devem trabalhar em conjunto
com as Polícias Civil e Militar na busca de mas segurança.
O governo municipal precisa colocar em pauta a violência e
investir agora evitando maiores problemas no futuro.
Há muitos anos se fala de violência nos grandes centros
como Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Porém, a nossa
cidade tem demonstrado nos últimos meses uma mudança
de comportamento, os estacionamentos rotativos já estão
sendo disputados pelos "flanelinhas" (guardadores de
carros) sendo que a cobrança e a segurança dos veículos
seria por parte das autoridades competentes e não de outras
pessoas. Se a coisa pega, os "flanelinhas" tomam posse
do pedaço, muitos já adultos que vivem nas ruas, ou até
mesmo possuem endereço fixo, mas passam o dia todo
nas ruas, e agora alguns já estão adotando a guarda de
veículos nos estacionamentos rotativo da cidade, sendo
uma maneira de ganhar alguns trocados.
“Sempre estacionei meu carro aqui na Praça 5 de Novembro, para assistir a missa ou para comprar alguma
coisa no comércio local, coisa que não faço mais, depois
do susto que levei, um casal me abordou no intuito de
me ajudar a carregar minhas compras até o meu veículo,
mesmo dispensando a ajuda, eles insistiram e me acompanharam até o meu carro, cobrando por isso dois reais,
dizendo ainda que em minha ausência, eles tomaram conta
de meu veículo” relata Sueli.
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NÓS LEMOS O
JORNAL DAS
MONTANHAS
Luã Antônio Moraes
Filgueiras (Boizinho),
sua esposa Franciele
Aparecida de Souza
Gomes e seu filhinho
Guilherme. Churrasquinho (Baby Boi) Baixada
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas,
Meu nome é Pedro Barbosa - Trabalho
como vendedor na região de Manhuaçu,
mas moro em Aimorés. Gosto muito de
ler as notícias do Jornal das Montanhas,
mas adoro ler as piadas, para descontrair um pouco, levo a sério tudo que
contribui para uma vida saudável. Todo
dia de manhã em jejum eu bebo uma
purinha, me faz um bem danado é uma
coisa de louco, mais é água mesmo, não
confundam com outras coisas. Confesso
que lendo uma matéria sobre prevenção
ajudei muito um amigo, que fez exames e
se livrou de problemas maiores, segundo
ele, o médico informou que caso ele não
tivesse mudado seus hábitos e cortado
o açúcar, refrigerantes poderia ter tido
sérios problemas com a Diabetes, e assim o seu jornal continua trazendo uma
ótima colaboração para os leitores. Vale
a pena seguir este exemplo e tenham uma
vida longa.
Pedro Barbosa

Olá bom dia amigos do jornal
Eu leio sempre o Jornal das Montanhas, até preciso mandar uma foto
minha lendo o jornal para vocês
publicarem aí na página 2 "Eu Leio
o Jornal".
Sou um amante do jornal, nasci
em um tempo que as notícias só tomavamos conhecimento através do
jornal, hoje, tem aí outros meios de
comunicações, até bem mais rápido
que os jornais, mas é aquele negócio
eu acostumei com o jornal e gosto
de folhear as páginas e para mim a
leitura é uma terapia. Uma vantagem
que acho é que as pessoas que tem o
hábito de ler são recompensadas pelo
bem que a leitura faz ao cérebro e
ainda adquirimos o saber. Tem coisa
que não sabemos explicar, outro dia
estava chateado com algumas coisas
e comecei a folhear o jornal li um
texto daquela coluna "Momentos de
Reflexão" e por incrível que pareça o

que li veio de encontro com a minha
necessidade, refleti bastante reli o texto e sai dali e fui ao encontro de minha
filha. Disse a ela, acabei de ler um
texto que abriu minha mente e quero
lhe pedir desculpas, sei agora que
estava equivocado, nesse momento
ganhei um abraço apertado de minha
filha e isso não tem preço.
São estas coisas que me faz gostar
cada vez mais de ler, só mesmo através
da leitura que aprendemos.
Tenho acompanhado o Jornal das
Montanhas, não tenho nenhuma dúvida
sobre o conteúdo das matérias. Basta
colocar em prática os conselhos ali transmitidos para que tenhamos resultados.
Só não tem saúde quem não quer, tenho
lido sempre essa coluna da saúde e, sem
dúvida, muitas doenças serão evitadas e
debeladas. Ler faz bem a saúde.
Obrigado por dicas tão importantes
para a nossa vida.
Eduardo H. da Silva
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Pare e pense a
Ministra da Cultura
Marta Suplicy libera
R$ 2,8 milhões para
desfile de moda em
paris, é brincadeira
e a saúde do Brasil.
Em decisão publicada quinta-feira no Diário Oficial da União,
o Ministério da Cultura autoriza o
estilista Pedro Lourenço a captar
2,830 milhões de reais pela Lei de
Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)
para a realização de dois desfiles
na Semana de Moda em Paris, em
outubro de 2013 e março de 2014.
A Lei Rouanet permite que empresas ou pessoas físicas recebam
isenção fiscal, direcionando parte
do Imposto de Renda devido por
elas a eventos ligados à cultura,
desde que esses eventos tenham
contrapartida para a população, o
que não é o caso de um desfile feito para 300 pessoas em Paris.

Depois dos médicos,
agora é mais
professores

O ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, anunciou dia 21 de
agosto a criação do programa “Mais
Professores”, para reforçar a educação em municípios de baixo IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano) e Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). “Vamos, a exemplo do Mais Médicos,
criar incentivos para levar professores de Matemática, Física, Química
e Inglês para municípios que têm
dificuldades de manter educadores
nessas áreas, principalmente em escolas do Nordeste e da Amazônia”,
explicou o ministro.
O programa “Mais Professores”
está em fase de elaboração, e Mercadante fez questão de explicar que
sua implementação depende da
aprovação do Conselho Nacional
de Secretários de Educação (Consed). Ele destacou também que o
professor tem que ser concursado e
formado na disciplina. A intenção é
já contar com esses profissionais na
escola em 2014.
Este é o mais simples de todos, no
Brasil não há falta de professores. É
só o governo valorizar o professor,
pagar um salário digno que estará
resolvido o problema. Tem cada
coisa em nosso país, que não entendemos. Não dizem que professor é
a profissão mais nobre de todas? É
o professor que ensina, que forma
todas as demais profissões. Precisa
de uma vez por todas ser valorizado.

Este é o Brasil que
não quero

A Federação da Indústria de
São Paulo e o Movimento Brasil
Eficiente divulgaram que, anualmente, R$ 509 bilhões escorrem
pelo ralo da incompetência e corrupção no Brasil.
1.- O excesso de ministérios na
esfera federal e a multiplicação de
secretarias nos governos estaduais
traduzem o inchaço da máquina
pública.
Nos Estados o número de secretarias é extravagante. Em Brasília
são 36, no Maranhão 33, no Paraná 29; Os números se estendem
pela Federação. Em Goiás, 63%
do orçamento é absorvido com
pessoal. Os investimentos na infraestrutura, em saúde, educação,
segurança pública, são sacrificados para atendimento da fisiologia
e do clientelismo político.
2. - O gasto supérfluo do dinheiro é assombroso. Os Estados Unidos têm 17 ministros, já o Brasil
tem 39 que geram despesas de R$
611 bilhões por ano. Acrescentem-se 303 autarquias, fundações
e empresas estatais, que nos EUA
são 62. Nos chamados cargos de
confiança, nomeações políticas e
adjacências, o governo federal tem
22.417 petistas e “aliados” distribuídos pelo território nacional. As
despesas geradas pela inchação da
máquina pública com a contratação de pessoal são fator determinante para a falta de recursos para
investir na melhoria dos serviços
públicos.
Você quer o Brasil de hoje, ou
deseja mudança?

Desconforto no
atendimento da
Caixa em Manhuaçu

A Caixa Econômica Federal de
Manhuaçu há muito tempo que já
está pequena para atender a demanda dos seus clientes.
Para completar, o atendimento no
térreo deixa muito a desejar, já que
o espaço físico é pequeno, fechado,
sem ventilação, sem ar condicionado.
Dia 21 de agosto, a agência estava superlotada, uma cliente que esperava para ser atendida desmaiou
caindo ao chão.
Logo após as 15h, o atendimento
foi reduzido, ficaram atendendo só,
05 caixas, mesmo com a agência lotada de clientes.
Manhuaçu Notícia

Divórcios no Brasil
bate recorde,
diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou
pesquisa “Estatística do Registro
Civil 2011”. A pesquisa tem como
objetivo de acompanhar a evolução
da população brasileira, monitorar
o exercício da cidadania e a implementação de políticas públicas. A
pesquisa revela dados importantes para o Direito de Família tais
como, o aumento da taxa de divórcio, o aumento do número de
casamentos e o aumento da guarda
compartilhada.
Em 2011, o Brasil registrou a
maior taxa de divórcios desde
1984, chegando a 351.153, um
crescimento de 45,6% em relação a 2010, quando foram registrados 243.224. Mas, segundo o
IBGE, em 2011 o casamento também aumentou, foram registrados
1.026.736 casamentos, 5% a mais
que no ano anterior. O ano de 2011
foi o primeiro no qual as novas regras foram observadas, revelando
que o número de separações caiu
de 67.623 processos ou escrituras,
em 2010, para 7.774 e a taxa de divórcio aumentou.
De acordo com o IBGE, o aumento do número de divórcios
ocorreu devido à aprovação da
Emenda Constitucional nº 66, proposta pelo IBDFAM, com autoria
do deputado Sérgio Barradas Carneiro. A EC/66 eliminou os prazos
para o divórcio ao extinguir o instituto da separação judicial, evitando
os longos processos em que se buscava quem era o culpado pelo fim
do casamento.
Guarda Compartilhada: Período registrou aumento de 5,4% na
guarda compartilhada, que representa mais que o dobro do verificado em 2001
As mulheres continuam sendo a
maioria na responsabilidade pela
guarda dos filhos. Entretanto, houve um aumento de 5,4% na guarda compartilhada, que representa
mais que o dobro do verificado em
2001. A guarda compartilhada foi
mais frequente no Pará e no Distrito Federal. A Lei 11.698/2008
prevê que, sempre que for possível,
a guarda compartilhada, modelo
de convivência em que pai e mãe
se responsabilizam conjuntamente
pela educação e cuidado com os filhos, deverá ser decretada pelo juiz.

Alguém acredita?
Estão dizendo por aí, e nós trazemos para você. Com todo respeito
a grande maioria dos advogados
de Manhuaçu, nossa cidade passou e esta passando por momentos difíceis de corrupção em que o
prefeito sofreu uma sindicância na

Câmara e a Secretaria de Educação
foi investigada pelos vereadores e
continua sendo investigada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO e agora
surge esse movimento ACORDA
JUSTIÇA...
O presidente da OAB e o tesoureiro e alguns outros dirigentes estão todos ACOMODADOS com
cargo de confiança do Prefeito. O
presidente da OAB ganha mais de
3 mil da Prefeitura, o tesoureiro da
OAB ganha mais de 5 mil......SE A
JUSTIÇA ACORDAR conforme
esse movimento esta propagando,
não vai sobrar pedra sobre pedra e
nem nome sobre nome. A Justiça e
o Ministério Público tem feito sua
parte dentro da medida do possível,
mas, o que a maioria dos advogados
gostariam era de ter sua entidade
isenta da prefeitura para que cada
um possa defender suas bandeiras
propostas em favor da população.

Poderiam importar
juízes e promotores
Pensando
sobre os
vários
tipos de
trabalhos
e a cobrança que são feitas pelos patrões, se o funcionário não produz
é demitido e trocado por outro,
no poder público parece que não
há cobrança, tem funcionário
que acha que lhe presta favor ao
atendê-lo. Mas, e aí, quem cobra

produtividade dos juízes e promotores? Parece que ninguém cobra
nada, lógico que não podemos
generalizar, porque tem muitos
juízes e promotores que mostram
serviços, mas tem uns que correm
do trabalho. Em Lajinha o último
promotor que saiu é um destes,
trabalho não é com ele, e esse eu
posso falar porque tenho prova
do seu desamor pelo trabalho, os
processos entravam no fórum era
dado ciência para o promotor, mas
ele não estava nem aí, muito ruim
de serviço, e o pior, dizem que saiu
de Lajinha porque recebeu uma
promoção. Em Manhuaçu a promotoria tem apresentado um bom
serviço, mas em todas as comarcas
há reclamações principalmente
para os mais necessitados. Bem
que eles poderiam importar juízes
e promotores, a concorrência faz
bem, estão vendo os rumores dos
contras sobre os médicos de Cuba
que estão vindo para o Brasil.
Aqui os médicos só trabalham por
salários altíssimos, e por R$ 10 mil
por mês você lota o Brasil de médicos, e olha que a medicina em
Cuba é de ótima qualidade.
Dizem que em Minas não terão
médicos de Cuba, as autoridades
médicas vão barrar, não sei o que
eles irão fazer para suprir a demanda, faltam médico para todos
os lugares, Manhuaçu mesmo até
hoje o prefeito ainda não contratou médicos que precisamos nos
postos de saúde. O Brasil está se
tornando um país capitalista selvagem, com dinheiro tudo, sem
dinheiro, nada.

Deputado solicita audiência pública para
apurar condições da UPA de Manhuaçu

O Deputado Estadual Sávio Souza
Cruz, enviou requerimento à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que seja realizada audiência publica para apurar

as condições em que vem se efetuando
o atendimento na Unidade de pronto Atendimento de Manhuaçu, onde
ocorreu recentemente a morte de um
paciente.
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Tri-Objetiva - 61
Celso de Medeiros Costa (*)

“Ninguém tem o poder de cercear ministros no voto’”
Celso de Mello manda recado a Barbosa

• TSE AVALIARÁ PODER ILIMITADO
DE MENSALEIRO NO PR
Políticos filiados ao Partido da República decidiram questionar no Tribunal Superior Eleitoral o poder ilimitado
do deputado mensaleiro Valdemar Costa Neto (SP). Ele é
secretário-geral, mas age como dono do PR: os diretórios
regionais são apenas comissões provisórias e os presidentes, nos cargos precariamente, são obrigados a assinar
procuração concedendo-lhe poderes de votar e decidir em
nome deles.
• PARTIDO DE BOLSO
Valdemar Costa Neto é acusado de usar as procurações
para forjar até mesmo reuniões de colegiados como a executiva nacional do PR.
• PARTIDO DO ‘EU SOZINHO’
Dirigente do PR que divirja do dono do PR fica sujeito
a destituição em “decisão coletiva” de um homem só: o
mensaleiro Valdemar.
• SOB AMEAÇA…
Valdemar ameaça quem sair do PR com a filiação do ex-governador do DF José Roberto Arruda, como Garotinho,
líder do partido na Câmara.

quer participar com entidades médicas brasileiras da luta
contra a contratação de médicos cubanos. Ele foi preso e
torturado por denunciar as condições de Saúde na ilha.
• SÓ APLAUSOS
Traumatizada com as vaias recentes, a presidente Dilma
agora decidiu restringir a entrada em eventos públicos a
políticos credenciados, que garantirão os aplausos. Manifestantes, só se for bem atrás das claques.
• MINHA BOLA, MINHA VIDA
Os patrocínios da Caixa a clubes
de futebol atingiram R$ 40 milhões
em seis meses: entre eles o Avaí do
Paraná, terra da ministra Gleisi Hoffman (Casa Civil), o Figueirense, o
Chapecoense e o Bragantino.
• VAI CHEGANDO
A dispensa do exame “Revalida” para os médicos estrangeiros abre a brecha para a contratação dos brasileiros,
dispensados do visto temporário que, apesar de mais ágil
agora, ainda demora um mês.
• MELHOR ASSIM
O governador cearense Cid Gomes (PSB) decidiu não lançar
candidato à sucessão. Após o
escândalo de desperdício de dinheiro público com especiarias e
mordomias, qualquer postulante
evitaria seu apoio.

• …DE PERDER MANDATO
Garotinho, Magno Malta (ES) e Ronaldo Fonseca (DF)
podem sair do PR – tem dito Valdemar – “mas o mandato
deles continua sendo meu”.
• RENAN ALCANÇA META AMBICIOSA
DE ‘DOMAR’ DILMA
O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL),
uma das mais hábeis raposas da política brasileira, conquistou o que nem mesmo aquelas mais experientes, como
o senador José Sarney, conseguiram: “domar” a enfezada
presidenta Dilma. Ele já celebra os primeiros êxitos: Dilma concordou em recebê-lo semanalmente, ao lado ou não
da cúpula do PMDB, e prometeu observar os “conselhos”
do senador.
• OBEDIÊNCIA
Para testar sua nova influência,
Renan sugeriu a Dilma uma visita
ao Congresso. Ela topou na hora: e
marcou para esta terça-feira (27).
• LULA AJUDOU
Aliados dizem que Calheiros convenceu o ex-presidente
Lula, em recente encontro, a ajudá-lo na tarefa de tentar
“domar” a presidenta.
• SINAL VERDE
Ao retribuir a visita de Renan Calheiros, dias atrás no Senado, Lula contou que, conforme prometera, Dilma estava
“pronta”.
• ACORRENTADOS
Sete médicos e um enfermeiro cubanos nos EUA processam Cuba, Venezuela e a estatal PDVSA por “escravidão
moderna” em troca de petróleo, em acordo com o finado
Chávez. Se a moda pegar…
• A LUTA CONTINUA
Ex-prisioneiro de consciência da Anistia Internacional, o
médico cubano exilado político nos EUA, Darsi Ferrer,

• FLERTE
Mal naufragou a sigla MD, que nasceria da fusão com
PMN, o PPS já flerta com o Partido Solidariedade, em
vias de criação pelo deputado Paulinho da Força Sindical
(PDT). Difícil é o novo partido aceitar fusão.
• PLANO DE VIDA
O Superior Tribunal de Justiça garantiu homecare a cliente
da Amil, mesmo sem cobertura, por tratar-se de tratamento
continuado. Se a moda pega, os planos, que aumentaram o
preço, vão chiar de novo.
• PENSANDO BEM…
…o ministro Mercadante (Educação) anunciou a importação de professores cubanos para ensinar espanhol aos clientes dos médicos.

Poder sem Pudor

NA DÚVIDA, O PAI DECIDE
Traumatizado com
uma derrota para a
prefeitura de Curitiba,
Jaime Lerner hesitava em assumir nova
candidatura, em 1988.
Resolveu consultar o
pai, seu Félix, então
com 83 anos, a quem
jamais desobedeceu.
Discutiram longamente, Lerner contou que outros candidatos desistiram em seu favor,
mas o pai concluiu que havia pouco tempo para a campanha:
“Desista”.
- O que eu vou dizer ao partido?
- Diga que eu não deixei – encerrou seu Félix.
Pela primeira na vida, Lerner não obedeceu ao pai. E venceu
a eleição.

Muitos números;
em suma: Nota 100.
1- Salmo 114 é nota cem!
2- 4ª etapa da História do Bem!!
3- Belas 3 duplas estudar comigo vem!!!
1 - Avaliações – § O
enciclopedista Dr. Russell Norman Champlin
comentou que o Sl 114
“[...] É um escrito original e um dos mais artísticos
de todo o saltério. É tanto conciso quanto vívido”. §
A Bíblia de Estudos de Genebra concordou sobre sua
“sutileza poética sem rival”. § O grande estudioso da
Bíblia João Calvino completou desse Salmo: “Ele não
enumera em sucessão todos os milagres [...] [mas, em
termos breve] numa tensão poética [...] [tem] A descrição [que] não excede os fatos do caso”.
2 - Explicações – § Os
2 1ºs salmos – 90 e 91 –
têm ligações diretas com
Moisés, e indiretas com
Josué; o 1º surgiu pouco depois do envio de Josué
com outros espiões à Canaã – Nm 13.1-24; Dt 1.2124 – (entre 29/6 a 20/8/1461, antes da era cristã), em
outubro de 1461, e o 2º – Salmo 91 –, pouco antes de
Josué assumir a liderança – Dt 34.9 – (4 ou 5/4/1422),
em 1º a 5 ou 6/3/1423. Agora, o 3º grupo de salmos
– 78.12-66; 105.16-45; 106.1-33; e 115.1-20 – e o 4º
– Salmo 114 – tem ligações indiretas com Moisés, e
diretas com Josué; as porções salmódicas supra-referenciadas são de 30 dias após o luto de Moisés – Dt
34.8; 10-12 – (4 ou 5/4/1422) e Josué assumindo o
lugar do falecido – versículo 9 – (mesma data), e, antes de Deus ter instruído Josué – Js 1.1-9 – (4/4/1422),
assim como o “4ª” salmo – o 114 – fala de cousas que
aconteceram sob o comando de Moisés, e foi escrito
depois da travessia do Rio Jordão, sob a direção de
Josué – Js 3.14-17 –, através do memorial das pedras
– 4.1-18 – e antes do acampamento em Gilgal – vers.
19-24 – (tudo isso de 10/4/1422). § Leslie S. M´Caw
aponta que, embora surgidos em datas diferente, o Sl
113 e o 114 fazem par, aquele colocando a verdade, e
este ilustando-a. A Bíblia de Genebra diz que o 114 é
uma “auto-revelação visual [de Deus] (teofania) [...]
(Ex 13.21).”. § João Calvino, que várias vezes usa a
expressão “Em suma”, sumarizou bem sobre esse capítulo bíblico: “[...] Deus, após a passagem do povo
pelo mar Vermelho, forneceu esplêndida manifestação adicional do poder [...] no deserto”.
2 - Invitações –§ A
Bíblia de Genebra anota que “Os montes eram
símbolos de poder, firmeza e constância (Sl 46). O aparecimento de Deus,
entretanto, deixou-os a tremer como se fosse carneiros
assustados.”. Calvino assinala que “É possível encontrar água fluindo das rochas e lugares pedregosos, mas
fazê-las fluir de uma rocha seca, isso era algo que estava inquestionavelmente acima do curso ordinário da
natureza; era algo miraculoso”. Dr. Champlin lembra
que era rocha dura e, sobretudo, a água potável. § O
Salmo 114, pelo que temos visto, não é só um beleza
poética, mas, um escrito que nos invicta ou convoca-nos para seguirmos, maravilharmos e temermos a
Deus. § Calvino ainda nos brinda com a reflexão que a
pergunta é ao mar, ao Jordão, e aos montes, “mas são
mais diretamente mencionadas a nós, para que cada
um de nós, em auto-análise, avalie cuidadosa e imediatamente esta [ sic ] questão”.
1- Já segues-serves a Deus?
2- Viste, no Salmo, milagres Seus??
3- Ao lê-lo diminuo os erros meus???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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MORRE DEPUTADO JOSÉ HENRIQUE
Faleceu foi velado na Assembleia Estadual Legislativa de Minas Gerais o Deputado José Henrique Lisboa
Rosa.
José Henrique lutou bravamente contra um terrível
câncer. O NL, com pesar,
manifesta o sentimento de
perda irreparável a todos os
familiares amigos e eleitores.
O falecimento ocorreu na
madrugada de terça-feira
dia 20 de agosto. O velório
foi realizado na Assembleia
Legislativa (Rua Rodrigues
Caldas, 30 – Belo Horizonte), no Salão Nobre e o sepultamento foi às 16 horas
no Cemitério Parque da Colina, Nova Cintra na capital
mineira.
José Henrique galgou sua
vida política, fazendo o bem
e dedicando-se as causas
mais difíceis de nossa gente, a saúde. Sabemos que a
saúde é um dever do Estado
e um direito de todos, mas
esse direito, muitas vezes
não alcança todos, e é ai que
o deputado José Henrique

fazia a diferença na região.
O Deputado José Henrique, brilhante em sua trajetória saiu-se vitorioso nos
embates travados ao longo
dos anos, onde representou
com dignidade, compromisso, austeridade e dedicação
nossa gente e nosso município. Seus votos vinham
crescendo exponencialmente provando que seu trabalho era o correto: a valorização do cidadão.
DEPUTADO
JOSÉ HENRIQUE
1º Mandato: Deputado
estadual eleito para a 13ª
Legislatura(1995/1998)
com 47.032 votos – Partido
PMDB, 2º Mandato: Deputado estadual eleito para a
14ª Legislatura(1999/2002)
com 69.547 votos – Partido
PMDB, 3º Mandato : Deputado estadual eleito para a
15ª Legislatura (2002/2006)
com 71.032 votos – Partido
PMDB. 4º Mandato: Deputado estadual eleito para

16ª legislatura (2007/2010)
com 90.234 votos – Partido
PMDB, 5º Mandato: Deputado estadual eleito para
17ª legislatura (2011/2015)
com 93.622 votos – Partido
PMDB
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Futebol uma paixão nacional
O futebol é reconhecido como uma manifestação cultural das mais significativas
no Brasil desde as suas origens, no final
o século XIX. Hoje passou a condição de
espetáculo global, que tem potencializado
suas práticas e estudos em vários países, e
especialmente em nossa terra, ainda mais às
vésperas da Copa do Mundo de Futebol que
se realizará no Brasil no próximo ano.
A Taça BH de futebol Júnior (Grupo F),
disputado em Manhuaçu, desperta uma
grande necessidade de Manhuaçu ter uma
equipe profissional de futebol, dado alguns
aspectos, ou seja, estamos estrategicamente localizado em uma cidade polo distante
quase 300 Km de BH, Vitória e Juiz de Fora,
como todos os brasileiros os mineiros do interior também são apaixonados por futebol,
mas faltam apoio e organização.
A prefeitura que poderia fazer um ótimo
trabalho social através do esporte, não tem
uma secretaria de esporte. Se Manhuaçu tivesse uma coesão entre Prefeitura, Câmara
Municipal e empresariado, muitos problemas de Manhuaçu e região poderiam ser
solucionados pelo esporte. Manhuaçu tem
tudo para ter uma equipe profissional, treinando todos os dias, o conjunto é tudo em
uma equipe, não adiantou nada o cata-cata
do MEC conseguiu bons jogadores, mas

não formou um time, houve mais vontade
individual de cada jogador de aparecer, esquecendo que o futebol é um esporte coletivo, e sem entrosamento é impossível obter sucesso. As melhores equipes de futebol
do mundo já provaram que quanto mais
tempo os jogadores atuam juntos, melhor é
o entrosamento.
Muitos municípios brasileiros que apostaram no esporte conseguiram, além de resolverem problemas sociais, ainda alavancaram outros empreendimentos, trazendo
divisas para o município.

Protocolo de Cooperação
Bacia do Rio Doce

O governador de Minas
Gerais, Antonio Anastasia,
o governador do Espírito
Santo, Renato Casagrande,
e o Instituto Bioatlântica
(Ibio) assinaram, sábado
(24/08), às 11h30, em Pedra
Azul, distrito de Domingos
Martins (ES), protocolo de
cooperação mútua para elaboração de um programa de
desenvolvimento sustentável
e revitalização das bacias hidrográficas comuns aos dois
estados, incluindo o entorno
da Serra do Caparaó.
O acordo está inserido no
Projeto Estratégico “Revitalização das bacias do Rio
Doce, Paraopeba e outras
bacias, e desenvolvimento
dos instrumentos de gestão
dos recursos hídricos”. A
meta é viabilizar a revitalização nas bacias dos rios
Doce e Paraopeba, entre
outras, que apresentem condições críticas de qualidade
das águas e desenvolver os
instrumentos estratégicos de
gestão de recursos hídricos.
O projeto estratégico terá
duração até 2015.
Em 2007, o então governador Aécio Neves anunciou em Aimorés, no Vale
do Rio Doce, investimentos
de R$ 5,2 milhões para a revitalização da Bacia do Rio
Doce e de áreas de abrangência de Mata Atlântica.
Os recursos foram aplicados
na elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica do
Rio Doce e dos planos das
bacias dos afluentes do rio

Minas não é só pão de queijo!

Governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, o governador
do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o Instituto Bioatlântica (Ibio) assinaram, em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins (ES), protocolo de cooperação mútua para elaboração de
um programa de desenvolvimento sustentável e revitalização
das bacias hidrográficas comuns aos dois estados, incluindo o
entorno da Serra do Caparaó.

em Minas. Os projetos são
realizados em parceria com
o Governo do Espírito Santo, desde 2005, e o Instituto
Terra, associação civil fundada pelo fotógrafo Sebastião Salgado.
Nos últimos anos, a parceria permitiu a consolidação do Projeto Estratégico
de Revitalização da Bacia
do Rio Doce, que executa
as seguintes ações: elaboração de projetos básicos de
esgotamento sanitário em
localidades fora da área de
concessão da Copasa; contratação de empresas para
elaborar os projetos para os
municípios; elaboração do
Plano para Incremento do
Percentual de Tratamento de
Esgotos Sanitários, e educação ambiental e mobilização
social visando capacitar e
mobilizar gestores municipais, colegiados, produtores

rurais e população residente
nas bacias hidrográficas.
Já foi realizada capacitação na Bacia do Rio Piracicaba com a presença de
representantes de 17 municípios. Por meio do Fundo
de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas
do Estado de Minas Gerais
foram investidos R$ 9,1 milhões, que financiaram projetos com foco em educação
ambiental, gestão de recursos hídricos, recuperação de
áreas degradadas, produção
de mudas, recuperação de
nascentes, entre outros.
Evento: Assinatura de
Protocolo de Cooperação –
Bacia do Rio Doce
Local: Pedra Azul – Distrito de Domingos Martins
(Espírito Santo)
Horário: 11h30
Data: 24/08/13 (Sábado)

Considerado o “Vale da
Eletrônica” a região de Santa Rita do Sapucaí (localizada no sudoeste de Minas
Gerais), que até o Censo
2010 possuía apenas 40.784
habitantes, esbanja tecnologia de ponta e prospera!
Reconhecida
mundialmente como polo tecnológico, suas empresas prestam serviço para gigantes
multinacionais como LG,
Ericsson e Telefónica, o que
garante faturamento anual
na casa dos R$2 bilhões de
reais conseguidos através
das 150 micros e pequenas
empresas de TI que geram
mais de 12.000 empregos,
produzindo cerca de 13.000
produtos diferentes, boa
parte deles exportados.
As estatísticas impressionam e o fato curioso (será?
rs) é que todo este sucesso
só foi possível em função
de um detalhe: investimento
em educação.
No ano de 1959 (eu não
era nem nascido) nascia em
Santa Rita a primeira escola técnica em eletrônica de
toda América Latina e logo
depois a FAI (Faculdade de
Administração e Informática) e o INATEL, voltado
para as telecomunicações.
Caminhando na direção

Sede da FOXCONN em Santa Rita do Sapucaí, companhia que
fabrica componentes para empresas como Apple, Intel, Dell,
Motorola, Sony e Nintendo (Imagem / Divulgação).

certa a prefeitura local ofereceu e oferece incentivos
de toda ordem, que vão desde doação de terreno para
sede até redução na tarifa do
IPTU (por tempo limitado)
o que seduz ainda mais as
empresas para que se instalem na região.
A renda per capta de
R$16.146,00 (uma das
maiores do Brasil) aliada a
qualidade de vida de uma
“cidade do interior” (IDH
elevado de 0,810 acima do
brasileiro que é 0,730) garante ao cidadão santa-ritense notável felicidade facilmente identificada quando
se chega a cidade.
Para quem achava que

mineiro só faz pão de queijo
(rs) fica a dica!
Sem sombra de dúvida a
educação é e sempre será o
melhor e maior recurso para
qualquer tipo de desenvolvimento e erradicação da pobreza, no sentido amplo da
palavra.
Casos como este de Santa Rita devem servir de
exemplos para nós e nossos
governantes no tangente a
modo de gestão inteligente,
onde todos sem exceção,
saem ganhando!
Grande abraço!
Por Tomé Ferreira
Colunista - Belo Horizonte
(jferreira3009@gmail.com)
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3ª SUPER TAÇA MANHUAÇU DE FUTSAL 2013
ORGANIZAÇÃO : MARCELO FERNANDES

“Esporte , forma de praticar cidadania’’

Aconteceu em Manhuaçu o torneio
Marinho Esporte – SESI de Taekwondo
Foi realizado domingo, no Sesi de Manhuaçu o TORNEIO MARINHO ESPORTE – SESI DE TAEKWONDO. O evento
contou com a participação de academias
de Manhuaçu, Muriaé, Caratinga e Tarumirim. Estiveram presentes cerca de 100
atletas.
Este foi um evento com o intuito de integração da região para um projeto que está
sendo feito para o desenvolvimento esportivo desta modalidade que, hoje, já rende
grandes resultados com o atleta Bruno Rocha. Atleta este que estava presente na arbitragem e como técnico dos professores
Reginaldo Garcia e Fabiano Reis.
“Foi muito bom ver a alegria da partici-

pação dos atletas de Manhuaçu. Estávamos
carentes disso e eles puderam sentir como é
um campeonato reala, por isso montamos o
evento com toda a estrutura oficial. Trouxemos inclusive academias de outras cidades
para ter um ambiente real de competição”
diz Walace Rocha, organizador do evento,
e completa “observamos muitos atletas com
condições de crescimento. Se continuarem
nos treinos poderemos ter muitas alegrias de
resultados no Taekwondo local.”
O evento teve a realização por parte da
Marinho Esportes, Sesi/Manhuaçu, e patrocínio da Frawolks Multimarcas, Sintracom e
Drogahemil e apoio da Secretaria de Esportes de Manhuaçu e APEF.

GRUPO “A”

GRUPO “B”

1 – ATILLA F.C
2 – MARQUIM NET GAMES
3 – FACULDADE DOCTUM
4 – SPORTS JUNIOR

1 – JUVENTUS\MARVE STO AMARO\SÃO JOÃO
2 – IGREJA BATISTA DA LIBERTAÇÃO
3 – DUCK F,C
4 – SESI

GRUPO “C”

GRUPO “D”

1 – HAVAIANOS\SÃO PEDRO
2 – BAIRRO SANTANA
3 – BORRACHARIA DO RAIMUNDO\S. CLARA
4 – IBERIA\VILA NOVA

1 – CHALÉ
2 – VIDRAÇARIA REAL
3 – REALEZA
4 – PONTUAL VIDRAÇARIA\ LALA CAR

TABELA 1ª FASE - RODADA

O resultado por equipes foi:
1° LUGAR..............................................ACADEMIA TUBARÕES - TARUMIRM/MG
2° LUGAR...................................................... EQUIPE ENIRAK LEE - MURIAÉ/MG
3° LUGAR........................................ ACADEMIA TOP FITNESS - CARATINGA/MG
4° LUGAR........................................................................... SESI - MANHUAÇU/MG
5° LUGAR....................................ACADEMIA PERFORMANCE - MANHUAÇU/MG
6° LUGAR............................................. ESCOLA NOVO TIGRE - MANHUAÇU/MG
7° LUGAR...................................................................REIS TKD - MANHUAÇU/MG

CONTINUA PÁGINA 7
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CDL Manhuaçu e SEBRAE

A CDL Manhuaçu em parceria com o SEBRAE, realizou em
sua sede no dia 22 de agosto,
a Palestra: A Arte de liderar e
motivar equipe.
O evento contou com a
presença de representantes
Lojistas de diversos segui-

mentos do comércio deixando todos motivados a dar
continuidade no processo de
qualificação de suas equipes
de trabalho.
A consultora do SEBRAE
de Juiz de Fora, Carmem
Rossana, conduziu a palestra

de forma clara e participativa
ressaltando a necessidade de
se treinar novas lideranças e
habilidades, pois, uma equipe
de trabalho motivada e comprometida certamente produzirá resultados positivos.
Rosângela Labanca

PL que limita espera em
supermercados pronto para Plenário
Comissão de Fiscalização Financeira dá aval a proposição que
fixa máximo de 20 minutos para atendimento nos caixas.

Vinte minutos, entre o dia 30
de um mês e o dia 10 do mês
subsequente, e dez minutos,
nos demais dias. Esse é o tempo
máximo de espera em supermercados e estabelecimentos
congêneres fixado pelo Projeto
de Lei (PL) 3.248/12, de autoria do deputado Arlen Santiago
(PTB). A proposição recebeu
nesta quarta-feira (21/8/13)
parecer pela aprovação, em sua
forma original, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG). Desta forma, o projeto está pronto para ser votado
no Plenário em 1º turno.
O texto do projeto estabelece
que os estabelecimentos comerciais ficam obrigados a manter,
na linha de caixas, funcionários
suficientes para permitir que os
consumidores sejam atendidos
em “tempo razoável”, fixando
os limites de espera. A marcação desse tempo seria delimitada pela marcação dos horários
de ingresso e saída deste setor,
devendo os comerciantes afixar
avisos informando o número
e a determinação da futura lei,
bem como o telefone do órgão
responsável pela fiscalização.
Em caso de descumprimento, o estabelecimento pode ser
multado ou até mesmo fechado
até que comprove que aumentou o número de funcionários
nos caixas. O relator da proposição foi o deputado Zé Maia
(PSDB), presidente da FFO.
A FFO também aprovou parecer favorável ao PL 1.346/11,
dos deputados André Quintão
e Durval Ângelo, ambos do PT,
que estabelece diretrizes para as
políticas públicas de combate à
discriminação racial. O relator,
Lafayette de Andrada (PSDB),
opinou aprovação da proposição na forma do substitutivo
nº 2, da Comissão de Direitos
Humanos, com a emenda nº 1,
da Comissão de Administração
Pública, e ainda com a emenda
nº 2, da própria FFO. O projeto
agora já pode ser votado em 1º
turno pelo Plenário.
O substitutivo nº 2 manteve

A proposição foi relatada
pelo deputado deputado
Sebastião Costa (PPS)

o teor do substitutivo anterior,
apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, agregando elementos da antropologia
e da genética contemporânea
para aprimorar a proposição,
mesmo objetivo da emenda n°
1. O parecer da FFO aponta
que, com a supressão do artigo
23 do projeto original, que tratava da criação de um fundo,
dentre outros que dispunham
sobre a realização de ações e a
criação de políticas específicas,
não há mais dispositivos que
causem impacto financeiro-orçamentário. A emenda nº 2
desta comissão, aponta o parecer, determina como objetivo
da política de que trata o projeto o estímulo a adoção de ações
afirmativas, sem, entretanto,
abranger matéria relativa a regulamento e cair em uma concepção racialista.
Capacitação profissional - Já
o PL 1.794/2011, da deputada
Rosângela Reis (PV), que institui o Programa Estadual de
Capacitação e Qualificação Social e Profissional (PEQ-MG),
também teve parecer favorável,
mas na forma do substitutivo nº
2, da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, e
com a emenda nº 1, que o pa-

recer traz. O parecer, também
de Lafayette de Andrada, opina
ainda pela rejeição do substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
O substitutivo n° 2 conferiu
maior abrangência e generalidade à política estadual, excluindo dispositivos relativos
à capacitação de servidores
públicos, entre outras mudanças. Já a emenda da FFO visa
a suprimir o artigo 6°, excluindo a possibilidade de parcerias
público-privadas (PPPs) para a
promoção de formação inicial,
já que os serviços públicos em
educação já contemplariam tal
iniciativa. Com essas mudanças, o projeto já pode ir a Plenário em 1º turno.
Transporte coletivo – Outros dois projetos apreciados
pela FFO tratam do transporte
coletivo de passageiros. O PL
1.568/11, do deputado Leonardo Moreira (PSDB), obriga as
empresas permissionárias ou
concessionárias do transporte
intermunicipal e interestadual
a instalar lixeiras nos veículos,
que viriam acompanhadas de
mensagens educativas sobre
preservação ambiental. A proposição foi relatada pelo deputado deputado Sebastião Costa
(PPS), que opinou pela aprovação na forma do substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição
e Justiça, que visou apenas aprimorar o texto original. Com
isso, o projeto já pode ser votado em 1º turno no Plenário.
Por fim, o PL 2.338/11, do
deputado Bonifácio Mourão
(PSDB), que tramita em 1º turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de que, em 60% de toda
a frota de veículos do Poder
Executivo ou que a ele preste serviços, sejam utilizados
pneus reformados. O relator,
novamente Lafayette de Andrada, teve requerimento aprovado para que a proposição seja
encaminhada em diligência à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). O
objetivo é estimar o impacto
financeiro antes que ele emita o
seu parecer.
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POLÍCIA

PM de Reduto durante Operação Blitz
recupera motocicleta furtada
Reduto/MG. Uma equipe PM composta pelo Sargento Luiz Narcizo e Soldado
Duarte, realizaram uma Operação denominda "Parada Obrigatória de Motocicletas".
Uma Blitz de Trânsito que tem por objetivo
coibir a prática de furtos e assaltos em nossa
região. Bandidos que se utilizam de motocicletas para tais práticas.
Durante operação, além de conferência da
documentação e demais procedimentos padrão a todos abordados - foi dada ordem de
parada ao condutor Alessandro dos Santos
Freitas de 32 anos, que obedeceu e estacionou a motocicleta. Ao ser solicitado a documentação de porte obrigatório o condutor
informou aos militares que possui habilitação e, que a motocicleta era alienada e que
não portava o CRLV da mesma.
No momento em que os PMs consultavam
via rede/rádio COPOM/11º BPM, Alessandro disse que iria beber água em um comércio em frente à blitz, mas de repente embrenhou-se em desabalada carreira correndo
pelo meio da Avenida principal de Reduto.
Imediatamente os militares perseguiram
o indivíduo e, já informados pelo COPOM
que a motocicleta era produto de furto, deram voz de prisão ao indivíduo.
Segundo o suspeito, ele comprou a motocicleta do cidadão Edson Lourenço Marques, vulgo: Edinho de São João do Manhuaçu e região, no valor de R$1.000,00
(hum mil reais) e não sabia que a motocicleta era furtada ou roubada, apesar de não ter
explicado por que correu já que não sabia
que a motocicleta era furtada.
Alegou ainda ser usuário de drogas. A
motocicleta foi apreendida e encaminhada
ao pátio credenciado de plantão.

Os militares ressaltam quanto à necessidade de se manter alertas quanto a ofertas
aparentemente muito vantajosas, vale lembrar o ditado popular: “quando a oferta é
demais o santo desconfia”.
Orientam também que adquirir produtos
provenientes de furto, pode fazer com que o
adquirente incorra no crime de receptação,
tipificado no Artigo 180 Código Penal Brasileiro.

Alessandro dos Santos Freitas

Homem é morto em lanchonete
PONTE NOVA (MG) - Mauro Sergio Barreto, 39 anos, foi assassinado numa lanchonete na região da Vila Centenário, em Ponte
Nova, na noite de sexta-feira, 23/08. Fabio
Conegundes França, 30 anos, também foi
baleado.
Segundo informações apuradas pelo PORTAL CAPARAÓ, dois homens chegaram em
uma motocicleta, pararam próximo da lanchonete e efetuaram vários disparos em dire-

ção às vitimas. Logo em seguida fugiram.
As vitimas foram socorridas até o Hospital
Arnaldo Gavazza. Mauro Sérgio chegou sem
vida. Fabio encontra-se internado em estado
grave com uma perfuração no pulmão correndo risco de morte.
Polícia Militar de Ponte Nova levantou algumas informações sobre a possível autoria e
segue em rastreamento.
Carlos Henrique Cruz

Uma pessoa morre e outra fica ferida
em acidente na BR-116 em Divino
Um pessoa morreu e outra ficou ferida em
um grave acidente na manhã de sábado, 17,
envolvendo uma motocicleta e um automóvel no km 634 da rodovia BR-116, em Divino.
Após a colisão dos veículos, os dois ocupantes da motocicleta foram jogados ao chão.
O condutor, não resistiu aos ferimentos

e acabou falecendo ainda no local e sua esposa que estava na garupa, teve ferimentos
no maxilar e na perna. No automóvel, um
Celta, estavam duas mulheres que também
sofreram alguns ferimentos e junto com a
garupa da motocicleta foram encaminhadas
para o PAM de Divino.

POLÍCIA

Polícia militar apreende
arma e drogas na zona
rural de Iúna

Na sexta-feira, 23, no Córrego Tia Velha, Zona Rural de Iúna, por volta das
19h30min o Grupo de Apoio Operacional (GAO) do 14° BPM, depois de muito
esforço e comprometimento, conseguiu
surpreender Roni Lourenço da Cunha, 18
anos; seu irmão Dione Lourenço Purcino,
21 anos e C. B. da S., 16 anos, apreendendo
arma e drogas.
Roni, vulgo Roninho, é muito conhecido na região de Iúna por ter envolvimento
com o tráfico de drogas, diversos roubos e
tentativa de homicídio.
Após levantamentos realizados pela Polícia Militar, concluiu - se que Roni, vulgo
Roninho, além de armado, estaria efetuando disparos de arma de fogo. O mesmo es-

tava com mandado de apreensão, relativo
à época em que ainda era menor de idade.
Duas equipes do GAO estiveram no local e por duas vezes Roninho empreendeu
fuga, vindo a ser detido posteriormente
juntamente com seu irmão Dione e uma
menor. As equipes estiveram empenhadas
desde as 13h00min.
Foram apreendidos: 112 pedras de crack;
01 pedra de crack de tamanho maior (daria
umas 10 pedras pequenas); 05 papelotes de
cocaína; 01 carabina .38, marca Puma de
cor preta; 02 munições cal.38 e R$202,00
em espécie.
Os três indivíduos juntamente com o material apreendido foram encaminhados à
DP de Venda Nova do Imigrante.

São João do Manhuaçu - A soma de uma
chuva mansa incapaz de lavar o excesso de
óleo do asfalto com a curva mais perigosa
da região, localizada no km 596 da rodovia
BR-116 e conhecida pela população como
‘Curva da Morte’, teve como resultado a destruição de 12 veículos que foram totalmente
consumidos pelas chamas do incêndio que
começou após a colisão de um automóvel e
três carretas, sendo uma delas uma cegonheira que transportava onze automóveis. O acidente aconteceu às 15h20 de domingo (18) e
apesar da violência, apenas duas pessoas se
feriram sem gravidade, sendo encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Manhuaçu.
De acordo com testemunhas que se envolveram no acidente, o condutor da carreta baú
placa APC-3501 de João Pessoa (PB) seguia
sentido São João do Manhuaçu a Realeza
quando perdeu o controle ao entrar na curva.
Seu veículo invadiu a outra pista e se chocou
contra a carreta cegonheira placa DBC-3338
de São Bernardo do Campo, que seguia em
sentido contrário. Após a colisão, a carreta
de João Pessoa saiu da pista e despencou por
uma ribanceira de aproximadamente 30 metros de altura. O baú ficou destruído e toda a
carga de artigos diversos ficou espalhada pelo
local. A carreta começou a pegar fogo momentos após o seu condutor sair da cabine.
Após a colisão a carreta cegonheira invadiu a pista contrária e se chocou contra o automóvel VW Gol placa HAK-7615 de Santa
Margarida (MG), que vinha logo atrás da
carreta baú. O automóvel e a carreta também
começaram a pegar fogo após o choque e as
chamas se estenderam para os automóveis
que estavam sendo transportados no semirreboque. As chamas consumiram nove dos
11 veículos que estavam na carreta.
O condutor da carreta Scania placa HDB7928 de Contagem (MG) que seguia atrás
da cegonheira, não conseguiu parar seu
veículo, que colidiu contra a traseira do
semirreboque. Para evitar que seu caminhão
também fosse consumido pelas chamas, o
condutor realizou uma manobra de marchaa-ré e se distanciou dos demais veículos.
“Foi feito o combate ao incêndio que foi
debelado entre 20 e 30 minutos. Houve duas
vítimas, sendo uma conduzida por terceiros

e a outra com cortes na região frontal da
face foi conduzida para Manhuaçu pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. À
medida que os guinchos estão retirando os
veículos, nós iremos fazer o resfriamento
e ficar de prontidão até que o serviço seja
executado”, informou o sargento Cruz do
Corpo de Bombeiros, durante os trabalhos
de combate às chamas no local do acidente.
A ‘Curva da Morte’, como a população
da região chama esta curva no km 596 é a
campeã de registros de acidentes em toda a
região. Apesar do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
manter aquele trecho bastante sinalizado,
seu traçado acentuado continua a provocar
sucessivos acidentes. A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) de Realeza tem alertado os
condutores para redobrarem a atenção ao
transitarem pelo local.
“Um grave acidente que causou a perda
total de vários veículos envolvidos, felizmente não houve vítimas graves. Estava
chovendo no momento e as causas estão
sendo apuradas para elaboração do boletim
de ocorrência e recomendamos que durante
a chuva diminua a velocidade, obedecendo
à sinalização, porque a pista está sinalizada,
devendo o motorista acatar esta sinalização”,
alertou o agente federal Vasconcelos.
Um grande número de curiosos esteve no
local e parte da carga que estava no baú da
carreta acidentada foi saqueada. A pista ficou
totalmente bloqueada por quase três horas,
causando um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros nos dois sentidos da rodovia. Esta ocorrência foi registrada
pelos agentes federais Kildare e Vasconcelos.
Com informações TEMPO+
(tempomais.com)

KM 596: Fogo destrói 12 veículos
em acidente na BR-116
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
"A única alma
que um homem pode
salvar é a sua"
William O. Douglas
"O homem que a dor
não educou será sempre uma criança"
N. Tommaseo
"O homem vive de
razão e sobrevive de
sonhos"
La Rochefoucauld
"Meço o valor de um
homem pela medida
em que ele se liberta
de seu próprio eu"
Albert Einstein
"Tempo difícil esse
em que estamos, onde
é mais fácil quebrar
um átomo do que um
preconceito"
Albert Einstein
"A maior recompensa
para o trabalho do
homem não é o que se
ganha, mas o que ele
nos torna"
John Ruskin
"Não há ninguém que
não seja estranho a si
mesmo"
Nietzsche
"O homem é a única
criatura que se recusa
a ser o que é"
Albert Camus
"Todo homem tem três
pesonalidades: a que
exibe, a que possui e a
que julga possuir"
Alphonse Karr
"Somos francos com
os outros quando não
dependemos deles"
Carlos Drumond de
Andrade

Novidades sobre o sono
Novas pesquisas revelam o que o período
da noite representa para a saúde
Sono e aprendizado
Muitas pessoas ficam acordadas até tarde
antes de uma prova ou de um evento importante. Mas há cada vez mais evidências de que o
sono faz parte do processo de armazenamento
de novas informações. Dois especialistas em
sono americanos que examinaram a questão
recentemente na revista Nature Neuroscience
chamaram o processo de organização e codificação que ocorre no cérebro de “triagem de
memória dependente do sono”. É claro que a
maior parte do aprendizado acontece quando
estamos acordados, mas alguns tipos de processamento da memória só podem ocorrer
quando estamos dormindo.
Sono e barulho

concluiu: “Na população urbana da Europa,
perde-se pelo menos um milhão de anos de
vida saudável por causa do barulho.”
Sono e álcool
É comum as pessoas acharem que um
drinque antes de dormir ajuda a dar sono. Os
pesquisadores do Centro do Sono de Londres, no Reino Unido, revisaram 38 experiências envolvendo álcool e sono com mais
de 500 pessoas nas últimas cinco décadas e
constataram que, de fato, um drinque pode
dar sono, mas este não é tão duradouro e
restaurador quanto o que se obtém quando
se vai dormir sóbrio.
Não tem prova amanhã e mora num bairro
silencioso? Invente uma desculpa para ir para
a cama mais cedo – e terá um bom dia amanhã.
Por Beth Weinhouse

Não é novidade que um dos fatores que
mais influenciam o sono é o barulho. Mas
os tipos de barulho que afetam o sono nem
sempre são tão óbvios quanto os cachorros
ou os filhos adolescentes do vizinho.
O barulho – na maioria dos casos, o barulho do trânsito – só fica atrás da poluição
do ar como fator ambiental que afeta negativamente a saúde, de acordo com um relatório recente da Organização Mundial da
Saúde e do Centro de Pesquisa Conjunta da
Comissão Europeia. A publicação de 2011

Bolo de cenoura
INGREDIENTES
1/2 xícara (chá) de óleo
3 cenouras médias raladas
4 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Cobertura:
1 colher (sopa) de manteiga
3 colheres (sopa) de chocolate em pó ou
achocolatado
1 xícara (chá) de açúcar
Se desejar uma cobertura molinha coloque
5 colheres de leite
MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador primeiro a cenoura
com os ovos e o óleo, acrescente o açúcar e
bata por uns 5 minutos
Depois numa tigela ou na batedeira, coloque

o restante dos ingredientes misturando tudo,
menos o fermento
Esse é misturado lentamente com uma colher
Asse em forno pré-aquecido (180ºC) por 40
minutos
Para a Cobertura: Misture todos os ingredientes, leve ao fogo, faça uma calda e coloque
por cima do bolo
Se o seu liquidificador for bem potente, o bolo
todo pode ser feito nele

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

A começar em mim

Haja fôlego para apagar 129 velas! Mas esta igreja está apagando 129 velas de um bolo abençoado. Com Israel, podemos
dizer: "Grandes coisas fez o SENHOR por nós, e por isso estamos alegres" (Sl 126.3).
Para celebrar data assim vitoriosa, a Comissão incumbida
de coordenar as atividades do 129º aniversário escolheu por
tema a frase "A começar em mim". A ideia principal é que a
igreja não é o templo, mas sim um projeto de Cristo que conta
comigo para a sua eficaz implantação.
A começar em mim, que haja mais gente orando ao Deus
vivo nesta Igreja, em total submissão a Ele e na dependência
do Seu poder!
A começar em mim, que esta igreja continue visceralmente
comprometida com a Palavra de Deus e sempre desejosa de em
tudo agradar ao seu Senhor!
A começar em mim, que haja respeito, solidariedade, paciência e amor entre os membros desta igreja, unidos aos pés da
cruz de Cristo, segundo ensinou o Cabeça da Igreja!
A começar em mim, que o evangelho seja levado a todos
os apartamentos de todos os edifícios desta cidade, a todas as
casas, simples ou suntuosas!
A começar em mim, que outras terras também conheçam a
luz do Evangelho por meio da Obra missionária! Basta lembrar
que esta igreja nasceu justamente como resultado do amor de
muitos irmãos de outras terras. O próprio templo atual testemunha esse amor, construído que foi, em grande parte, com
generosas ofertas de irmãos estrangeiros.
A começar em mim, que haja mantimento na casa do Senhor!
A começar em mim, haja adoração sincera ao Rei dos reis e
Senhor dos senhores!
A começar em mim, haja mais envolvimento voluntário na
Causa daquele que tudo deu pela nossa redenção!
Que a bela letra do hino composto por Dilon Jr. seja não apenas um cântico temporário, mas programa de vida: "Não posso
mais me omitir / pro chamado que Deus tem pra mim. / Para
isso vou me dedicar, / os meus braços não vou mais cruzar, /
vou me envolver, me comprometer"!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 23 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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ENTRETENIMENTO
Quanto custa o casamento?
O garoto chega para o pai e pergunta: Paiê, quanto custa para casar? O pai responde: Não sei, filho, ainda não
terminei de pagar!

O número 5
- Mas eu sou um cara com muita coincidência. Nasci
no dia 5 de maio ás 5 da manhã. No meu aniversário de
55 anos, fui na loteria e apostei no número 55.555 e ganhei 5 milhões. Aí peguei a bolada toda e apostei num
cavalo número 5 no quinto páreo.
- Legal. E quanto você ganhou?
- Nada.
- Nada?
- O maldito chegou em quinto.

Tentativa de suicídio..
Aquela velhinha era sozinha, coitadinha, nem visita recebia, sem saúde, sem dinheiro, sem amigos…
Um dia resolveu suicidar, tirar sua vida e ligou para o
seu médico para saber qual era a posição exata do coração!
O médico explicou: – Dois dedos abaixo do seio esquerdo.
No dia seguinte sai a notícia no jornal: “Mulher idosa
tenta o suicídio com um tiro no joelho”.

Sem medo do Diabo..
No meio da missa, todos ouvindo o padre e nesse instante o Diabo aparece no altar…
Todos saem correndo, até o Padre.. mas fica um velhinho..
- E o senhor? – o Diabo pergunta – O senhor não tem
medo de mim?
- Imagina! – responde o velhinho – Eu já fiquei 40 anos
casado com sua irmã!

Joãozinho levanta e grita..
Joãozinho levanta de manhã e grita:
— Mãe, que cheiro forte é esse de chifre queimado?
— Não é nada demais, filho! Foi seu pai que amanheceu com febre…

CURIOSIDADES
Sensação de fome tem origem no esôfago - A
sensação de fome provém de fibras nervosas situadas na porção
superior do esôfago e não do estômago, como geralmente se supõe.
Quando a região é anestesiada, a fome desaparece por completo. É
a razão porque quem cheirar cocaína ou fuma "crack" não se sente
fome e emagrecem muito rapidamente.
Por que sentimos cócegas? Sentir cócegas é uma reação de pânico que o homem adquiriu para defender-se, respondendo
rapidamente ao perigo. Por isso, gera sempre uma risada nervosa e
desconfortável. Quando uma aranha tentava escalar as pernas de um
de nossos antepassados, eram as cócegas que o faziam perceber e
expulsar o bicho sem precisar entender exatamente o que acontecia.
De certa forma, podemos dizer então que as aranhas, escorpiões e
insetos em geral são os responsáveis pelos ataques de histeria que
alguns de nós sentem hoje ao ser cutucados pelos outros.
Primeira lei de trânsito limitava a velocidade em 10 km/h - A primeira lei de trânsito chamava-se Lei
da Bandeira Vermelha e foi promulgada em 1836, na Inglaterra.
Além de limitar em dez quilômetros por hora a velocidade máxima,
obrigava a que o carro fosse precedido por um homem portando
uma bandeira vermelha para alertar os pedestres, a no mínimo 60
metros de distância.

SETE ERROS

HORÓSCOPO

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
É bom se preparar para algumas exigências
da pessoa amada. Desde a semana passada
suas ideias podem sofrer oposições, incluindo de
pessoas de sua família. Pense que é importante focar no problema para
resolver o que for preciso.
Saúde: desde a entrada de Mercúrio no signo de Leão, seria bem interessante para sua saúde realizar algumas mudanças em rotinas para aliviar
as tensões do dia-a-dia. Mexa-se. Ora, pense bem, se você pode mudar,
por que não fazer?
TOURO – de 21/4 a 20/5
Não adianta querer adiar responsabilidades e nem querer tampar o sol com
a peneira. Você está com energia para encarar as questões criadas por si.
Não deixe os pensamentos negativos levarem sua força. Vá em frente que
os resultados virão.
Saúde: de uma forma geral, com o regente de seu signo na casa da saúde, sua energia está boa, mas deve cuidar da pele, incluindo as questões
de estética, se for o caso. Outro detalhe importante é quanto à ingestão de
líquidos que devem ser bem controlados.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Atire a primeira pedra quem não tem seus problemas? Pois bem, caras
geminianas, chegou o momento neste finalzinho de mês, para aproveitar
no sentido de resolver pendências e até questões financeiras que podem
atrapalhá-la em planos futuros.
Saúde: é bom se prevenir com questões relacionadas às vias aéreas. O
importante, com o trânsito de seu regente em Leão, é procurar manter o
equilíbrio mental para se evitar intoxicações alimentares, medicamentosa e
até doenças imaginárias.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Se estiver interessada em resolver pequenos problemas dentro de casa;
fazer um ajuste ou outro na decoração, então deve verificar se realmente o
momento é este, pois neste finalzinho de mês, é possível alguma confusão
mental para decidir. Tente racionalizar.
Saúde: não adianta cruzar os braços para ver tudo passar em sua frente.
É importante, neste momento, ser um pouco mais proativa e adquirir um pensamento mais altruísta. Ser individualista agora poderá não será muito bom.
LEÃO – de 23/7 a 22/8
Não desperdice as oportunidades, pois elas podem ser fundamentais para
seu crescimento pessoal e para enfrentar futuras dificuldades. Você lida
bem com as responsabilidades e o momento é de reconhecimento de seu
esforço. O resto é sorte.
Saúde: é bom procurar maneirar um pouco com as atividades físicas em
demasia. O momento requer cautela e resguardo de sua energia. Aproveite
para cuidar um pouco mais de sua alimentação e evite, se possível, tantos
remédios.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Parabéns às virginianas de aniversário a partir de hoje. As mudanças tendem a ser mais suaves no lado mais pessoal, inclusive se estiver pensando
em mudar o visual, vá em frente. Seu progresso pessoal é fato. Reconhecimento de seu valor.
Saúde: sua condição física, de uma maneira geral está boa. Para quem
estiver enferma ou necessitando de cuidados especiais, aproveite o momento
para se recuperar. Tal recuperação inicia com os pensamentos positivos, com
a fé e com a paixão de viver.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
A energia do momento que, por sinal, ficará certo tempo, é um estimulante
para seu lado mais criativo. Novas ideias e novas técnicas podem surgir a
partir de agora. Aproveite para canalizar suas energias para atingir resultados. Foque.
Saúde: sempre é bom procurar adquirir o equilíbrio entre corpo e mente,
algo, até certo ponto, fácil às librianas. O período requer alguma precaução
quanto à ingestão de líquidos e controle efetivo dos percentuais de gordura
no sangue.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Você tende a se relacionar melhor com as pessoas. Para isso é preciso
estar disposto a conversar, ouvir mais do que falar e ser mais ameno diante
dos problemas da vida. A resposta para tudo isso será de fato o reconhecimento de sua pessoa.
Saúde: nem todo dia o humor estará cem por cento bom. O importante é
estar preparada para algumas oscilações que podem atrapalhar até suas
relações familiares. Procure agir com bom senso e, se der, participe mais
da vida de seus coletivos.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11
Uma das dicas para o momento é se tornar menos ditador e tirânico na
hora de vender suas ideias ao coletivo. Evite problemas legais, mas se for
inevitável, não deixe para amanhã. Aproveite para superar conflitos e dar
novos rumos às ações de seu trabalho.
Saúde: com o regente de Touro em oposição à Lua com Netuno, sempre é
bom se preocupar com a boa ingestão de líquidos saudáveis no organismo.
Aproveite para controlar a pressão arterial e aja com prudência diante das
dificuldades.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
Sempre é bom para manter a segurança dos pensamentos, realizar algum
curso de especialização ou técnico em alguma área de seu interesse. Isso não
impede de se realizar boas leituras e de fomentar sua cultura em atividades
artísticas. Cresça intelectualmente.
Saúde: uma energia extra de recuperação e de predisposição para enfrentar
as dificuldades da saúde está na ordem do dia a partir de agora. Procure
nutrir bons pensamentos e controle um pouco mais as gordurinhas.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Chega a hora de observar bem suas atividades, incluindo todas as frentes
de trabalhão para quem tiver mais de uma, e realizar uma triagem sob o
ponto de vista de sua força e, de fato, de resultados concretos. Agora é oito
ou oitenta, não há meio termo.
Saúde: evidentemente com o quadro acima exposto que você deve
procurar se poupar um pouco mais, incluindo as atividades físicas, que por
sinal, devem ser moderadas. A dica é pensar um pouco mais no presente e
especialmente em você.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Se for acontecer alguma proposta de viagem, principalmente com a pessoa
amada, é bom investir nisso. Servirá para dar aquela aquecida no relacionamento. Sua intenção é buscar novos caminhos e interagir com outros grupos
sociais. O momento favorece.
Saúde: tudo bem que às vezes bate aquela preguiça na hora de colocar
a roupa de malhação, mas não esqueça também dos hormônios corporais
pós-exercícios, que também fazem um bem incrível, sobretudo se o objetivo
for equilibrar as forças.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Ousada! Selena Gomez afirma que repetiria beijo lésbico que marcou o VMA
Após dez anos, Selena Gomez relembrou o beijo
protagonizado por Britney Spears, Madonna e Christina Aguilera no Video Music Awards (VMA) de 2003.
'Foi incrível! Acho que tinha 11 anos na época.
Sou obcecada por Britney e amo tudo o que ela faz.
Aquilo foi demais!', afirmou nos bastidores do VMA
deste ano, que aconteceu domingo (25). Questionada
se repetiria a cena, a cantora foi direta: 'Hum... sim!
Sinceramente, sim!'.

Kamyla Simioni vai participar do show
do É o Tchan, mas descarta virar a
nova morena do grupo
A novela entre Kamyla Simioni e Scheila Carvalho ganhou mais um capítulo! Compadre Washington chamou a ex-amante de Tony Salles para
participar de um show do É o Tchan na próxima
quinta-feira (29), em Salvador.
'Sou fã incondicional do grupo desde novinha
e aceitei na hora', afirmou ao jornal “Extra”. Mas
Kamyla garantiu que não tem intenção de se tornar
a nova morena do grupo: 'Isso não passa de uma
brincadeira. Não largaria minha vida em BH. Só vou segurar o
Tchan por uma noite.'
Vale lembrar que Compadre Washington é ex-namorado de
Scheila. O líder da banda teria feito o convite apenas para provocar a ex-dançarina, segundo informou o blog da jornalista Fabíola
Reipert.
Kamyla ganhou notoriedade após publicar fotos em momentos
íntimos com Tony enquanto sua esposa, Scheila, estava confinada
no reality “A Fazenda”. Após deixar o reality, a morena revelou
que já havia perdoado a traição e que vai entrar com medidas judiciais contra a empresária.

'É difícil entenderem que eu sou de
verdade', diz Deborah Secco
Aos 33 anos e prestes a inserir um novo personagem em seu extenso currículo, Deborah Secco contou que a fama não atrapalha na hora de encontrar
um companheiro.
“Não é difícil encontrar homem de verdade', contou ao site da Globo. E continuou: 'Difícil é entenderem que eu sou de verdade'.
A atriz, que terminou seu casamento com o ex-jogador Roger Flores e logo engatou romance
com o cantor Allyson Castro, ainda comentou: 'Sou
muito diferente do que a mídia me faz parecer. Sou real, não sou
superpoderosa”.
Por fim, a bonitona se defendeu: “No início, a pessoa fica um
pouco assustada. Mas, convivendo comigo, percebe que sou uma
menina normal, com as mesmas necessidades e as mesmas carências de qualquer outra”.
Em breve, Deborah volta ao ar como Bianca, uma assediada
diva da TV, em 'A Grande Família'. A personagem vai ficar amiga
de Betty Dávila - a identidade secreta de Tuco (Lúcio Mauro Filho)-, a quem vai confessar estar frustrada no amor por causa da
imagem que fazem dela.
Sem se preocupar com a semelhança de sua vida pessoal, a morena contou, procurando se distanciar da personagem: 'Não fico
nessa neurose'.

Amor à distância! Neymar faz declaração
a Bruna Marquezine
Há quase um mês, Neymar mudou-se definitivamente para Barcelona, na Espanha, e deixou Bruna Marquezine no Brasil. Agora,
os pombinhos estão sentindo a dor da distância.
Na noite da última sexta-feira (23), o jogador de futebol fez uma
declaração de amor à namorada pelo Instagram.
O craque postou uma montagem de fotos da bela fazendo carinhas fofas, e legendou em castelhano: "Te estraño ["sinto sua
falta", em português]".

Solteira, Tici Pinheiro tem mais tempo
para si e uma meta: 'Arranjar um gato'
Recém-separada de Roberto Justus, Ticiane Pinheiro está se
sentindo mais livre com a rotina de solteira e revelou que suas
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atenções estão mais voltadas para si mesma.
'Hoje tenho mais tempo para cuidar de mim. Ficar um dia no
salão é um luxo que eu não tinha desde que a Rafa tinha nascido.
Agora que estou solteira, aproveito os finais de semana que ela está
com o pai para me dedicar a mim. Faço cabelo, unha, depilo, vou
ao shopping comprar alguma coisa', contou à revista “Glamour”.
Após o divórcio, a apresentadora resolveu fazer mudanças e revelou por onde elas começaram: 'Pelos dentes. Acabei de clareá-los. A última vez que isso aconteceu foi quando casei, em 2006.
Dentes brancos chamam a atenção, né?',
Com toda essa dedicação à beleza, Tici tem uma meta: 'Estou
solteira, tenho que arranjar um gato'.

Silvio Santos causa ciúmes no SBT ao
promover a filha em anúncio
Um anúncio estrelado por Silvio Santos com a filha Patrícia Abravanel teria causado muita ciumeira
no SBT. Na propaganda, os dois apareceram cercados por Carlos de Nóbrega, Eliana e Celso Portioli.
A propaganda não teria agradado às estrelas da
emissora, que se sentiram “desprestigiadas” após o
“Homem do Baú” promover a herdeira e não serem
convidados para participarem, segundo informação
do jornal “Folha de S. Paulo”.
Mas a crise não teria ficado apenas no canal, uma das irmãs de
Patrícia também não teria ficado nada feliz pela “preferência” do
pai pela apresentadora.

SBT volta atrás e decide reprisar
“Carrossel” em 2 de setembro
O sucesso de “Carrossel” fez o SBT
voltar atrás na decisão de cancelar a reprise da novela. A emissora anunciou
que colocará a novela no ar em 2 de
setembro.
A ideia é que Cirilo e sua turma voltem às telinhas às 18h30, substituindo
“Clube do Carrossel”, segundo o colunista Fernando Oliveira.
Coincidentemente, no mesmo dia da
reprise o SBT exibirá a reestreia da versão original de “Rebelde”, às 21h15. A
novela mexicana competirá diretamente
com “Amor à Vida”, da TV Globo.

Kamyla Simioni posa ao lado de Mister
Catra e diz: “Minha versão masculina”
Na noite da última sexta-feira (23), Kamyla
Simioni encontrou Mister Catra e fez questão
de tirar uma foto ao lado do funkeiro.
Na legenda da imagem, a mineira escreveu:
“Uh, papai chegou! Mister Catra! Minha versão masculina. Risos. Sou fã demais'.
Atualmente, a morena vive um affair com
Victor Ramos, o ex-namorado de Nicole
Bahls. Vale lembrar que ela se tornou uma
personalidade da mídia após tornar pública uma traição com Tony
Salles, marido de Scheila Carvalho.

Sucesso por onde passa,
Anitta fecha contrato com quatro
campanhas publicitárias
Colhendo os frutos de seu sucesso gigantesco, Anitta agora está faturando fora dos
palcos. A cantora, que já viaja o Brasil inteiro
fazendo shows, arrumou espaço na agenda e
fechou contrato para quatro campanhas publicitárias.
Em um dos comerciais, já gravados inclusive, a bonitona vai adaptar o hit “Show das
Poderosas” para o jingle de um supermercado
popular. Segundo o jornal “Extra”, a própria
produção de Anitta foi responsável em levar
o microfone e as roupas da artista para ficar o
mais perto possível do clipe.
O resultado deve ser visto nas telinhas a partir de 12 de setembro. Além do supermercado, a funkeira ainda estrela uma marca de
preservativos, que assinou por um ano, outra de roupas, no Nordeste, e vai fazer, em breve, uma quarta de um título de capitalização.
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Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie será
dama de honra no casamento dos pais
O casamento de Angelina Jolie e Brad Pitt
já está sendo organizado. E se você pensa que
os seis filhos do casal vão apenas assistir à cerimônia está muito enganado. Afinal, os herdeiros
vão colocar a mão na massa durante a oficialização do romance dos pais. Zahara, de oito anos,
por exemplo, já foi encarregada de ser dama de
honra.''Shiloh quer recepcionar os convidados
e Pax e Maddox parece que vão ajudar o irmão
de Brad, Doug, a se arrumar para ser padrinho.
O casamento é principalmente para as crianças
e eles querem que aconteça na casa deles, em Los Angeles'', contou uma fonte à revista “Ok!”.Sendo assim, a união acontecerá na
propriedade em Los Angeles para que todos os amigos e a família
possam comparecer. ''Angie disse que um casamento distante poderia ser difícil para a maioria das pessoas. Um casamento na casa
deles em Los Angeles tornaria tudo mais divertido e fácil para os
convidados'', afirmou a fonte.

Celine Dion coloca mansão
à venda por R$ 180 milhões
Parece que Celine Dion se
cansou de morar na Flórida e
está à procura de novos ares.
Afinal, a cantora está vendendo sua mansão por R$ 180
milhões. A residência de 13
cômodos fica de frente para o
mar e ainda possui seu próprio
parque aquático.
Quem fechar contrato com a
imobiliária terá como vizinhos
o ex-astro do basquete norte-americano, Michael Jordan, e o roqueiro Kid Rock, de acordo
com o jornal “Daily Mail”. Celine comprou o terreno antes do nascimento dos filhos gêmeos, Nelson e Eddie, hoje com três anos.
Com 10 mil m², 5 quartos, 5 suítes, sala de estar formal, varanda,
sala de multimídia, elevador e ala de hóspedes, a mansão foi anunciada em uma imobiliária local. Só para se ter ideia do luxo interno
da casa, a suíte máster possui um closet inteiro automatizado, com
até um carrossel para os sapatos. A propriedade ainda inclui uma
casa de hóspedes com 8 quartos, quadra de tênis, campo de golfe,
um loft reservado, casa de massagem e uma piscina interna. No
total, são três complexos aquáticos e 7 vagas na garagem.

Fã quer clonar John Lennon a partir de
DNA presente no dente do músico
Um fã dos Beatles anunciou o plano de criar um clone de John
Lennon, morto em 1980, usando o DNA que se encontra em um
de seus dentes. Michael Zuk é cientista e comprou um dente do
ídolo em um leilão, em 2011, por cerca de R$ 73 mil.
Zuk mora no Canadá e revelou seu plano ao jornal britânico
“The Sun”: 'Se os cientistas acreditam
que podem clonar mamutes, então John
Lennon pode ser o próximo. Imaginar
que eu tive um papel pequeno no retorno de um dos maiores astros do rock
seria maravilhoso'.
Em seguida, ele contou: 'Estou nervoso e empolgado com a possibilidade
de sequenciar totalmente o DNA de
John Lennon, e espero que isso aconteça muito em breve. Muitos fãs dos Beatles se lembram de onde
estavam quando ouviram a notícia de que Lennon havia sido baleado. Eu espero que eles também vivam para ver o dia em que
ele ganhou outra chance'.
John Lennon morreu aos 40 anos em Nova York, em dezembro
de 1980, alvo de cinco tiros disparados por Mark David Chapman.

Henri Castelli tem carro “protegido” por orixás
Religioso, Henri Castelli procurou proteção de São Jorge e dos
Orixás. Prova disso são os adesivos que o ator tem em seu carro:
a imagem do santo guerreiro e dois adesivos de tridentes.
O pai de santo Paulo de Oxalá contou que o desenhos são símbolos de Exu na umbanda, responsável pela fecundação e o afastamento de energias negativas, de acordo com o jornal “Extra”.
O Exu ainda protege a retenção do sangue, para que não expulse o feto do organismo. Vale lembrar que Juliana Despirito,
namorada do ator, está grávida de uma menina.
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Passeio ciclístico de Manhuaçu 2013

Por Devair G. Oliveira

D

ia 18 de agosto domingo,
aconteceu
em Manhuaçu o 12º
Passeio Ciclístico promovido pelo 11º Batalhão de
Polícia Militar, evento que
busca fortalecer a integração
da polícia com a população,
incentivar a prática de esporte saudável e colaborar com
entidades sociais.
Mais de três mil e quinhentas pessoas marcaram
presença no passeio, proporcionando um momento de confraternização das
famílias. Crianças, jovens
e adultos fizeram um passeio de bicicletas pelas
principais ruas e avenidas
de Manhuaçu, num trajeto
de aproximadamente 3 Km,
com saída da Praça 5 de
Novembro, passando pela
Baixada, Engenho da Serra, Bom Pastor, Coqueiro,
Santa Luzia, Ponte dos Arcos e retornando ao Centro
na Praça 5 de Novembro.
O tradicional evento que
é uma festa das famílias,
recebeu pessoas de vários
bairros e até de outras cidades vizinhas, Daniel Souza
ciclista de Manhumirim não
perde uma, todos os anos
está presente. “Não podia
deixar de participar deste
momento. São doze anos de
passeio de bicicleta que virou realmente uma tradição
aqui em Manhuaçu”, disse.
A satisfação dos participantes representa um dos
propósitos do passeio. De
acordo com o assessor de
comunicação organizacional do 11º BPM, Capitão

Giovane, Dr. Valteir, Prefeito Nailton Heringer, Comandante do
11º BPM Ten. Cel Santiago e sua esposa Eliane Santiago

Os personagens Esperança, Sonhador e Amigo Legal além de
realizarem um excelente trabalho social, estiveram presentes
animando a todos no 12º Passeio Ciclístico de Manhuaçu

A ganhadora da bicicleta, Dona Elizabeth Marques,
doou seu prêmio para a DAREI.

Capitão Jeferson Vitor, a ideia do passeio ciclístico surgiu
para incentivar orientações sobre o trânsito

Ao final do trajeto, ciclistas de todas as idades participaram
de sorteio de vários prêmios.

Ganhador da bicicleta mais enfeitada

A tradicional parada no Coqueiro, momento em que todos levantam as bicicletas

Jeferson Vitor, a ideia do
passeio ciclístico surgiu
para incentivar orientações
sobre o trânsito, ganhou
um cunho social na arrecadação de alimentos, neste
ano, ainda teve como proposta comemorar o aniversário de cinquenta anos do
11º BPM.
“Vivemos um momento
de policiamento comunitário, próximo da população,
e o batalhão faz questão de
inseri-la em todas as nossas
atividades. O passeio é uma
tradição, cresce a cada ano
e o resultado foi essa participação maciça de pessoas
mais uma vez”, destaca.
O passeio ciclístico tem
como lema “A favor da
vida” e promove saúde enquanto valoriza e fortalece
a cidadania. Para se ter uma
ideia, a arrecadação de alimentos superou a marca de
dez toneladas. Na tarde de
sexta-feira, as três mil camisas já haviam acabado.
Mesmo assim, muitos participantes ainda trocaram
alimentos por cupons para
concorrer ao sorteio. Explica Capitão Vitor
Ao final do trajeto, ciclistas de todas as idades participaram dos sorteios de vários prêmios. A ganhadora
da bicicleta, Dona Elizabeth
Marques, doou seu prêmio
para a DAREI. Ela já havia
dado as duas camisas que
ganhou na troca por alimentos e decidiu doar a bicicleta. “Eu me sinto muito feliz
em poder participar, ajudando de alguma forma nesse
projeto”, destacou Dona
Elizabeth Marques

O passeio ciclístico tem como lema “a favor da vida” e promove
saúde enquanto valoriza e fortalece a cidadania.

