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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Manhuaçu comemora 136 anos sem
padrinho para patrocinar obras públicas

Vereadores de Manhumirim
recuam e passam a bola para o MP

PÁG.

6

PÁG.
Durante vários dias os vereadores trabalharam na montagem da CPI
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Presidente Maurício Júnior destacou que a Câmara está com a pauta totalmente em dia, com
todos os Projetos devidamente analisados e votados.
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Vereadores aprovam projetos e
reclamam da falta de obras em Manhuaçu
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EDITORIAL

O que todos deveriam saber
Todos deveriam saber e ter noções de primeiros socorros. Saber quais
os alimentos saudáveis e quais fazem mal. Saber a importância de lavar as mãos, saber que tudo que comemos é processado e introduzido
no sangue e que é também o condutor das vitaminas e proteína. Cada
órgão que recebe a mais ou deixa de receber a dosagem de vitaminas e
proteínas que necessitamos, acaba apresentando sinais de problema em
nosso corpo, objetivando a necessidade de uma consulta médica, para
saber o que esta acontecendo. Muitos destes problemas de saúde são
resultados da má alimentação que as pessoas fazem e também da não
informação básica que elas deveriam ter para manter o corpo saudável.
Possivelmente 80% da população não tem informação das proteínas e
vitaminas que cada alimento possui e também das respectivas funções
que cada uma delas exercem no organismo.
A importância deste assunto é tão evidente que tais informações
deveriam ser matéria didática do ensino escolar, desde o ensino fundamental até o último ano do ensino médio, como morfologia e anatomia;
alimentos e nutrientes; claro que de forma básica para os que estão
começando a estudar. Acredito que este tipo de ensino-informativo
começaria a criar um melhor conceito da importância de como o corpo
funciona e como ele deve ser abastecido corretamente para mantê-lo
com perfeita saúde.
É de suma importância as informações contidas em cardápios bem
elaborados, orientando cada pessoa
Fale com a redação
segundo suas necessidades. A internet
contato@jm1.com.br
veio revolucionar a maneira de adquirir
(33)3331-8409
conhecimentos, mas a maioria da população ainda não tem acesso.
A falta de informação tem ceifado vida de muitas pessoas, principalmente as que sofrem de hipertensão e Diabetes e não sabem. Esta
semana fiquei sabendo de uma pessoa que trabalhava em um lavador
de carro e que estava com uma pequena ferida no pé, só que ele não
deu muita importância e continuou trabalhando, até que resolveu ir ao
médico e recebeu a triste notícia que estava com Diabete e que seu pé
deveria ser amputado. Recebeu do médico a orientação que deveria
ter, a partir daquele momento, uma mudança em sua alimentação.
Outros chegam a um estagio tão avançado da doença que pouca coisa
os médicos podem fazer.
“O diabetes é uma doença multissistêmica, que atinge diversas partes do corpo, como os sistemas neurológico, cardiovascular e renal”.
O controle rigoroso da doença ao longo da vida é fundamental para
evitar complicações. A visão pode ser afetada pelo aparecimento da
retinopatia diabética (RD). Ela ocorre, entre outros fatores, pelo excesso
de glicose no sangue, que o torna mais espesso, aumentando o fluido
dentro dos vasos dos olhos e sua permeabilidade, o que pode ocasionar
hemorragias, infartos e inchaços na retina. “A RD é a principal causa
de cegueira em indivíduos em idade produtiva em todo o mundo”. Diz
Dr. André V. Gomes, doutor em oftalmologia pela USP-SP.
Brasileiros estão morrendo por falta de informações sobre hábitos
simples de saúde, entre os 145 países onde existem doenças tropicais,
o Brasil é responsável por 20% da produção de conhecimento na
área de saúde. A informação é do especialista em medicina tropical
Claudio Ribeiro, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O percentual
é considerado por ele como muito bom, mas o avanço na pesquisa
acadêmica está acompanhado da falta de informação da população
sobre hábitos simples.
O povo deveria ser informado todos os dias, pelos jornais, rádio,
TV, nas estações de ônibus, de metrô, sobretudo nas escolas, pois as
crianças chegam em casa e ensinam os pais. Todo canal de televisão
deveria ser obrigado a inserir programas de educação a saúde, no feitio
da programação eleitoral. Ensinar o povo a fazer uma alimentação
saudável bem, como controlar e evitar as doenças. Tem muitas pessoas
morrendo como peixes pela boca, por falta de informação.
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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
Parabéns ao jornal das Montanhas
pela matéria sobre a prefeita de Simonésia. Achei muito interessante e respeitosa a maneira como o jornal abordou o
assunto. A população tem que acordar
para os acontecimentos. Muitas vezes
outros jornais não tem coragem de mostrar a verdade. A prefeita de Simonésia
ainda teve a cara de pau de falar que a
imprensa mostrou demais. Ela até tentou
dar uma escapada, mais a coitada só se
enrolou mais e mais. Parabéns mais
uma vez para toda a equipe do jornal
das montanhas.
Aleixo Pereira Dutra
Agradecimento ao Jornal das
Montanhas
Eu gostaria imensamente de agradecer aos colunistas do Jornal das
Montanhas pelas ótimas informações

que vem passando para os leitores com
a finalidade de se prevenirem melhor
contra as doenças. Posso dizer que fui
salva pela leitura que fiz em um artigo do
jornal sobre como prevenir a Diabetes.
Resolvi fazer um exame, o que foi minha
salvação, pois já estava entrando no
pré-Diabete e tive também muita sorte
de ter encontrado um médico cuidadoso, Dr. Pedro Paulo, que me orientou
bastante e foi muito positivo, eu até na
hora achei que ele estivesse exagerando, me fez tremer de medo. Levei meu
marido também ao consultório, onde ele
também foi informado do problema e
juntos decidimos mudar nossos hábitos
alimentares. Graças a Deus estou livre
da doença! Agora sei me cuidar e estou
muito bem com alimentação que resolvi
adotar. Gente, se as pessoas soubessem
o quanto é prejudicial um pão doce todo
recheado... é delicioso, mas também

um veneno... Cheguei à conclusão
que tanto como eu não sabia uma boa
parte da população também não sabe se
alimentar, gasta muito comendo coisas
que engordam e só faz mal a saúde. Mais
uma vez, muito obrigado ao Jornal das
Montanhas.
NayrItelvina P. de Oliveira
Ao Jornal das Montanhas
Gostaria de mandar um recado, quem
sabe muitas pessoas tomando conhecimento possam ajudar a encontrar minha
irmã que desapareceu em 1999. Já
fomos atrás,mas até hoje não tivemos
resposta. Ela se chama Ivanilda Ferreira
do Prado, ela tem 3 filhos. sendo duas
meninas e um menino. Se alguém souber
de alguma coisa, por favor, me avise
roseprado200947@hotmail.com. Quero
muito encontrá-la.
Rosenilda Ferreira do Prado
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
todos dizem alguma coisa...
De: Maria Aparecida - Para: Prefeitura de Manhuaçu
Feira da Paz - Mais uma vez o dinheiro público, que
já é escasso e que deveria ser utilizado em coisas mais
importantes como a saúde e educação, vai ser gasto
com festa que atende apenas uma pequena parte da
população. Muito que lá irão comparecer para festejar,
se precisar de um atendimento médico de qualidade,
horário noturno ou final semana, não o terá. Acorda
população prejudicada! A respeito da data do encerramento – parece que tudo foi conduzido para coincidir
com a Marcha para Jesus, evento tipicamente evangélico, decisão aparentemente de interesses do Prefeito e
de seus apadrinhados (todos os evangélicos).
De: Rosa Medeiros - Para: Diretora da Escola
Monsenhor Gonzalez
Gostaria de pedir a diretora da escola Monsenhor
Gonzalez que parasse de ‘’ pegar no pé’’ de alguns
pais de alunos. A diretora tem chamado minha atenção
inúmera vezes devido ao atraso para a entrada do meu
filho na escola, porém ela não sabe a dificuldade que
os moradores enfrentam para atravessar a BR. Cada
dia está pior,os carros não param, vai acabar acontecendo algum tipo de acidente, tem hora que acho que
vou perder minha perna atravessando essa Br.
De: Elizabete Ferreira Meira - Para: Vendedores
Ambulantes na porta das escolas
Os vendedores ambulantes que ficam na porta da
escola Monsenhor Gonzalez estão tirando o sossego
dos pais dos alunos que lá estudam. Sei que eles estão
trabalhando, mas eu não tenho condições assim como
outros pais, de comprar bombons, brinquedos que eles
oferecem, nossos filhos veem e querem de qualquer
jeito.
Por favor, vendedores nos ajudem procurando um
outro lugar para vender!
Morador do Coqueiro – para as autoridades de
Manhuaçu
Sugiro que faça uma reportagem sobre as autoridades de Manhuaçu que permitem o uso dos carros
de som perturbando todo mundo a qualquer hora do
dia. Várias cidades, inclusive turísticas, proibiram e
Manhuaçu nada faz. Além disso, tem os bares, principalmente no bairro coqueiro, que disputam os clientes
pelo volume do som onde os moradores não conseguem auxílio de nenhuma autoridade da cidade.
De: Conceição da Silva Rodrigues - Para: Prefeito Nailton Heringer
Que tristeza! Quando chega a feira da paz que é uma
oportunidade da gente ganhar um dinheirinho extra
para o final de ano, vem à prefeitura falando que só
pode ter barraca e trabalhar quem tiver alvará. Se o
terreno é meu, porque não posso trabalhar nele? É por
apenas 4 dias! Ou será que é para proteger pessoas
que vem de fora os ‘‘protegidos’’da prefeitura? E o
estacionamento nem se fala. É um caos para quem
quer estacionar dentro do parque... Somos cidadãos,
pagamos nossos impostos. Deixe trabalhar que quer
trabalhar.
De: Sebastião Honório dos Reis - Para: prefeito
Nailton
Na terça-feira da semana passada durante a noite
estava passando pelo jardim da Matriz e fiquei indignado com a cena que vi, fiz questão de parar para ver
o absurdo, duas mulheres lavando o banheiro dos homens, e chegou um bêbado e começou a esmurrar a
porta de ferro querendo entrar para usar o banheiro
e falando palavrões com as duas mulheres. Sem ter o

mínimo de respeito foi na palmeira e urinou ali mesmo, enquanto isso andarilhos estavam entrando no banheiro feminino.
Agora eu me pergunto quem é esse homem que eu
confiei o meu voto para estar no poder? Só acho que
quem deveria limpar o banheiro masculino deveria ser
homens, ainda mais sendo um banheiro tão movimentado. Se fosse minha mulher ou alguma parente eu não
iria gostar, e se fossea mulher do prefeito ou a do vice?
Será que eles iriam gostar de ver uma cena dessas?
Um absurdo as coisas que estão acontecendo nesse
Manhuaçu e ninguém toma nenhuma providência.

De: Aparecida Moreira - para: Todos
Onde será que vamos parar? Preocupar com seres
humanos, todos nós preocupamos, mas temos que
preocupar com animais também, animais são como as
pessoas, ou melhor, não tem como comparar, porque
os animais valem muito mais do que todos nós. É lamentável ter que ler uma coisa dessas. Hoje vemos
animais ajudando na recuperação de pessoas doentes,
crianças com câncer... O negocio é lutar para melhorar para ambos, porque a situação com a população
tá uma vergonha, mas deixar os animais do jeito que
estão também não dá! Vamos trabalhar administração
da prefeitura! Pelo amor de Deus.
De: Roberta Fagundes de Moura - Para: Órgãos
que sejam Competentes
É uma vergonha manter um canil no lixão, se na verdade o lixão está no canil. Pois há alguns dias atrás
um amigo foi lá e fotografou a imundice que estava, é
uma vergonha para o prefeito deixar aqueles animais
enjaulados no meio de tantas fezes, inclusive tem animais em carne viva, onde está a Lei? Aquilo é um crime! Onde está o prefeito? Porque ele não vai fazer
uma visita ao CANIL LIXO de Manhuaçu?
A deputada nega com
veemência a corrupção
O nome da deputada estadual
Beth Sahão (PT) aparece ao lado
do valor de R$ 149,5 mil na contabilidade secreta do empreiteiro Olívio Scamatti, apontado pelo Ministério Público como chefe da Máfia
do Asfalto – organização que teria
se infiltrado nas administrações de
pelo menos 78 municípios da região noroeste de São Paulo para fraudar licitações com
recursos de emendas parlamentares. Negar, todos negam, é a regra. Lembremos do processo do mensalão,
no início os ladrões negavam com veemência o recebimento de qualquer quantia, quando surgiram as provas
irrefutáveis, mudaram o discurso, eram para pagar gastos de campanhas.

GOVERNO AMERICANO CORTANDO AJUDA
Governo Americano esta em crise feia, enviou ao
congresso uma lei para acabar com a ajuda que dar aos
americanos pobres - tipo bolsa família -, a repercussão
na população carente que votou em Obama é péssima.
MINAS GERAIS TEM MAIS REGISTROS DE
DROGAS DO QUE O ESTADO DE SÃO PAULO
O Estado teve 122,2 registros policiais de venda de
drogas por 100 mil pessoas, mais do que São Paulo.
PROSTITUTAS VÃO ACEITAR CARTÃO
DE CRÉDITO E PARCELAMENTO
Caixa Econômica Federal fechou acordo inédito
com profissionais do sexo de Belo Horizonte que permitirá o pagamento de programa por meio eletrônico.
CUIDADO COM O VIAGRA
VIAGRA que já matou muita gente em Manhuaçu
e no mundo, pode ajudar problema ligado à anemia
falciforme. Ereção dolorosa e prolongada poderia ser
tratada, curiosamente, com remédio contra impotência. Estudos da Unicamp mostra que dosagem especifica da droga atuaria no caso.
CULPA DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES E DO DNIT!
Pesquisa mostra que estradas têm pavimento desgastado, placas ilegíveis, faixas apagadas e pistas simples. Motorista arrisca a vida em 63% das rodovias
brasileiras... E o IPVA que pagamos? Vai pro bolso de
qual autoridade?
PERIGO À VISTA...
Os noticiários brasileiros não falam nada, mas a tensão nos Estados Undos com a economia interna é a pior
de toda a sua existência; os imigrantes então são os mais
pessimistas, pois tem dólares nos bancos e têm medo.
SERA QUE FUNCIONA?
Empresas de Celulares terão que garantir mínimo de 30%
da velocidade de conexão contratada por usuário. Antes limite era de 10%. Será que vai funcionar? Eta Brasil!
SERA QUE FUNCIONA?
Um cidadão sofreu uma acidente de carro ontem as
14h na entrada de São José do Acácio; morto e esticado ao chão ele ficou até as 19h30m quando apareceram as chamadas "autoridades" para retirar o corpo
no asfalto cozinhando num sol de rachar e a família
chorando querendo a liberação e nada... O corpo esticado, o transito desviado... O que anda acontecendo
com os seres humanos hem gente? Cerca de 6 horas
para aparecer peritos para que o corpo fosse retirado
do asfalto? Pelo amor de Deus genteeeeeeeeeeeeeeee
Cadê nossas autoridades?
TODO ANO, MIL HOMENS TÊM
O PÊNIS AMPUTADO POR CAUSA
DE CÂNCER, ISSO SÓ NO BRASIL

A República Manhuassu a bandeira
nacional mudou de lugar

Higiene adequada do órgão sexual masculino é a
principal forma de prevenir o câncer de pênis; por
causa disto no Brasil, cerca de mil pênis são amputados por ano. O excesso da secreção branca em volta
do pênis é um dos causadores do câncer.
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Tri-Objetiva - 72
Celso de Medeiros Costa (*)

"Eu levo a secretaria inteira toda. Vai todo mundo comigo.
Eu te dei muito dinheiro."

LUIZ ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES, AUDITOR FISCAL, AMEAÇANDO RONILSON BEZERRA RODRIGUES, EX-SUBSECRETÁRIO
DE FINANÇAS E SUPOSTO CHEFE DA QUADRILHA QUE TERIA DESVIADO R$ 500 MILHÕES DA PREFEITURA DE S. PAULO.

CHEFE DO EXÉRCITO TORRA
R$ 660 MIL EM GABINETE
Ao contrário da tropa, o comandante do Exército Brasileiro, general Enzo Peri, não tem do que se queixar: vai
gastar sem dó nem piedade R$660 mil do dinheiro do contribuinte na reforma, pintura e conserto hidráulico de seu
gabinete em Brasília, que ficará novo em folha em 2014.
Serão R$404 mil na troca de vidros e reparo de janelas, e
R$160 mil na renovação de estofados, incluindo a manutenção das peças.
PINDAÍBA

TUDO É DESCULPA
O PMDB usa a divisão entre Câmara e Senado para reivindicar que o partido mantenha o comando do Ministério do
Turismo, indicado pelos deputados, e fature a pasta da Integração, que contemplará senadores.
EM BAIXA
Vice-líder do Solidariedade, Arthur Maia fracassou na
promessa de filiar no partido dez prefeitos, dos 45 do PMDB
na Bahia. Não conseguiu um só prefeito ou vereadores de
seu pretenso curral, Bom Jesus da Lapa.

O Exército Brasileiro encerra mais cedo o expediente às
quartas-feiras, racionando também o “rancho” por alegada
“falta de verbas”.

MÃOS À OBRA
O governador Anchieta Júnior (PSDB-RR) articulou viagem de uma delegação grande de tucanos na visita de
Aécio Neves (MG), ontem, a Manaus,
onde Arthur Virgílio comemora 25
anos de vida pública.

MOLEZA
A Aeronáutica também só trabalha quatro em cada sete
dias: a semana começa segunda-feira à tarde e termina ao
meio-dia de sexta.
CIÚMES DE VOCÊ

DILMINHA PAZ E AMOR

Lulistas do PT ficaram irritados com a recente rasgação de
seda entre Dilma e o prefeito de Salvador, ACM Neto. Andam falando mal dela.

Em campanha pela reeleição, a presidente Dilma surpreendeu o ex-governador Paulo Hartung e o senador Ricardo
Ferraço, do PMDB-ES, pela conversa “tranquila e suave”
que tiveram com ela na quarta (6).

MOITA

MOLEZA PARA BANDIDO

Tio do tucano Aécio Neves
(MG), o senador governista
Francisco Dornelles (PP-RJ)
foge de comentar as eleições
presidenciais de 2014.

A PF não registra armas em Itajaí (SC) há dez meses, alegando proteção à caça local, prejudicando comerciantes
legalizados, que se preparam para formalizar denúncia ao
Ministério Público Federal.

ANP ADMITE FALHAS NA
FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS
Responsável por regular a produção de etanol, a Agência
Nacional de Petróleo (ANP) admitiu falhas na fiscalização de empresas do ramo no país. Em ofício enviado à
Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, a agência confirmou que 25 empresas de etanol, apontadas como
atuantes pelo Ministério da Agricultura, não têm autorização para operar. Segundo a ANP, algumas sequer enviaram
documentação.
QUEM SE IMPORTA?
De 25 empresas, nove ignoraram autorização para funcionar. Elas atuam em Alagoas, Minas, Goiás, Paraíba, Pernambuco, RN e SP.
GOVERNO DE PAPEL
A Presidência da República reservou quase R$ 700 mil
para renovar o almoxarifado com papéis diversos, inclusive cadernos e cartolina.
JÁ VAI TARDE
O deputado Nazareno Fonteles (PT-PI), que deseja submeter decisões do Supremo
ao Congresso, ameaça desistir
da reeleição em 2014.
PAUTA ELEITORAL
A pesquisa CNT/MDA deu uma pista de campanha para
candidatos à Presidência, revelando que a violência preocupa mais que o custo de vida: são 91,5% contra 73,4%
“muito preocupados” com ambos.

NANICOS
Já tem rival a ex-diretora da Anac Denise Abreu, candidata à
Presidência pelo nanico Partido Ecológico Nacional (PEN). O mineiro Bertolino Ricardo, empresário peso-pesado da antiga Rede, de
Marina Silva, filiou-se ao PEN. E já quer ser candidato a presidente.
PMDB SAIU UNIDO
O representante das teles, Eduardo Levy, participou de
reunião com a bancada do PMDB na quarta (6), na qual
criticou projeto de Marco Civil da Internet, que restringiria
acesso de usuários, a depender do pacote.
PENSANDO BEM…
…imagine se estivesse “descançado” o auditor Amilcar José
Cançado, enrolado em falcatruas de meio bilhão de reais na
prefeitura paulistana.

Poder sem Pudor
A CUÍCA DE VALADARES
Interventor de Minas, Benedito Valadares contratou um
escritor de talento,
Mário Mattos, para
redigir seus discursos. Já na estreia, ele
leu que as reservas
de minério do Estado eram as maiores
do Brasil, “cuíca do mundo”. Cuíca? Ninguém entendeu.
Era “quiçá”, soube-se depois. E inspirou uma marcha de
Carnaval do compositor Rômulo Paes:
- Benedito/branco da alma preta/deixou de tocar
corneta/e aprendeu a tocar cuíca…

A verdadeira Libertação!!!
1- Ela é material?
2- Pois, é terrenal??
3- É, logo, financial???

1 - Conceituando – § As cousas materiais têm o seu valor.
Não sou irracional ao ponto de
dizer que a matéria é só má...
téria. O problema dela é quando vista como máximo, tudo, e,
logo, suficiente. Mas, isso não é
problema da matéria; tal o é do
materialista e do materialismo.
Temos de nos libertar do mal...terialismo, e não sermos
mau...terialistas. § O problema da matéria é quando a
tornam como um espírito, querendo substituir até a O Espírito Santo. § A verdadeira libertação é a espiritual, pois
o que nos prende é o espiritual, mesmo que em forma de
matéria, ou, através, dela. Essa libertação espiritual não
é, apenas, religiosa. Jesus falou a muitos religiosos judeus, Seus contemporâneos e conterrâneos, dizendo que
eles eram escravos do diabo, que era o pai deles, e que
eles deveriam se libertar, e que só Ele, Jesus, poderia dar
libertação, através de Sua Palavra, ouvida e aceitada. Há
a belíssima descrição sobre a pior escravidão e, melhor,
sobre a Melhor Libertação, saída dos lábios sacrossantos
de Jesus, registrada por João – o que é a 4ª Narrativa do
Evangelho –, no capítulo 8, do versículo 21 ao 59. Anote
essa referência bíblica e suba à citação bíblica, e constate outras cousas belas desse Texto Sagrado.
2 - Confirmando – § As coisas
terrenais, ou do Terra, planeta,
e da terra, chão, têm seu valor.
Não sou inconseqüente ao ponto
de dizer que tudo do Planeta e da
poeira não prestam. O problema
do terrenal é quando se pensa que
tudo se resume e terminará nas cousas do chão que pisamos e do Planeta que nos acolhe. § A questão é achar
a terra nossa mãe espiritual e não querermos deixá-la,
até por que nela estamos, só, de passagem, e não deixaremos semente, mas, frutos através dos filhos, ou, espinhos, mesmo. § A verdadeira libertação é celestial, e
desceu/desce/descerá dos céus. Jesus, ainda de Sua Palavra sempre sacra, mostrou que Seu reino não é deste
mundo, e que devemos pedir para que o Reino do Pai
venha, e que a Sua vontade seja feita na terra como ela
é feita nos céus; e, que, quem busca em 1º lugar o Reino
de Deus e Sua justiça, as demais cousas serão acrescentadas. – O modelo para o Terra, planeta aqui de baixo, é
os Céus, lá de cima.
3 - Consumando – § O vil
metal não é só vil, viu?! Ele tem
o seu valor!!!? Não sou insano,
ao ponto de dizer que o financeiro é só mal, ou de gente má. §
O ruim é quando a finança passa
a ser o item mais importante na
vida, deixando que o amor ao
dinheiro se torne a raiz de todos os males. § Sim, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas, o amor a ele,
sim (1 Tm 6.10a). Dinheiro, riqueza e similares não são
males em si, mas, podem se tornar, quando são colocados em primeiro lugar. Podemos dizer de muitas cousas
em nossa vida que são ótimas servas, mas, péssimas senhoras – finança está nessa lista!... Enfim, é melhor não
brincar!! E, todo o cuidado é pouco!!!...
1- É mais: Espiritual!
2- Pois, ela é celestial!!
3- Logo, ela supera o geral!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia
e pós em História Eclesiástica.
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C.P.I. dos contratos é arquivada pela Câmara de Manhumirim

Por Devair G. Oliveira e
Jornal Boca do Povo

Na reunião extraordinária realizada sexta-feira, dia
08 de novembro de 2013,
os vereadores de Manhumirim recuaram na votação
da CPI, tudo o que eles disseram e apuraram contra a
prefeita não houve consenso. A maioria votou pelo
arquivamento da CPI, mas
isso não significa que a prefeita foi inocentada, cabe
agora a justiça de fato que é
o MP, julgar.
O Ministério Público
toma por base os autos do
processo e sua decisão não
é política, lá não há negociação e é baseada nos fatos,
mas como em nosso país a
justiça também não anda em
alta, resta à população de
Manhumirim esperar, mas

dificilmente ele tomará decisão, vai certamente passar
a bola para a 2ª instância em
BH e como nossa justiça
anda com passos de tartaruga certamente não sairá tão
cedo uma decisão.
O povo de Manhumirim
pode ficar tranquilo, os vereadores fizeram um ótimo
trabalho de investigação
onde não levará dúvida nenhuma para o Ministério
Público, cada ato da prefeita
está bem detalhado, testemunhado e provado.
A defesa da prefeita, feita pelo advogado Dr. Luiz
Gonzaga Amorim encontrou erros processuais na
montagem da Comissão
Parlamentar de Inquérito, o
que motivou o arquivamento de toda a tramitação da
C.P.I. e C.P.
Para todo o processo que

Durante vários dias os vereadores
trabalharam na montagem da CPI

envolve investigação de
improbidade administrativa
existe uma série de normas
e leis, que segundo os próprios vereadores que assinaram a denuncia, não foram
seguidas na montagem do
processo.
Portanto, a C.P.I. dos
contratos que investigava
as possíveis irregularidades
contra a prefeita Darci Ma-

ria Braga da Cruz, foi arquivada e não existe mais a
partir dessa sexta-feira.
Os vereadores Roberto Belarmino (Bob) e Ivan
Caetano foram os únicos
que votaram desde o início
contra a C.P.I., pois segundo
fala deles na câmara, achavam que não tinham conhecimento o bastante para
julgar o volumoso processo

Prefeita Manhumirim, Darci Maria Braga da Cruz
comemora arquivamento do processo

que estava sendo montado, e
muito menos conhecimento
jurídico para votar em um
fato tão sério como a cassação de um mandato eletivo.
No final, confirmou-se a fala
deles, pois nem os doutores
que estavam montando a

C.P.I. tinham o tal conhecimento.
No processo jurídico a
coisa funciona assim: quem
sabe mais, vence o outro,
ou melhor, quem tem o conhecimento, tem o poder na
mão.

GOVERNO DE MANHUAÇU NÃO
ESTÁ BOM NEM PRA CACHORRO
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Rosa de Saron “Latitude
Longitude”em Manhuaçu

Por Devair
G. Oliveira

A banda Rosa de Saron, uma das mais importantes do cenário
cristão nacional, trouxe
para Manhuaçu a turnê
do seu novo trabalho,
DVD “Latitude Longitude” na 36ª edição
da Feira da Paz dia 07
de novembro de 2013,
abrindo as comemora-

ções da semana do 136º
aniversário de emancipação do município.
O evento aconteceu
no espaço do Parque de
Exposições da Ponte da
Aldeia, localizado na
Rua Leopoldo Pacine,
s/n.
O show começou
pouco depois das 22
horas com chuva, mas
para muitos não foi
problema.

Banda Rosa de Saron –
Guilherme Sá
O vocalista da Banda
Rosa de Saron Guilherme
Sá recebeu a imprensa às
21 horas, uma hora antes de
começar o show de abertura da Feira da Paz pelos
136 anos de Manhuaçu, o
cantor foi muito gentil e
atendeu a todos com carinho e atenção. “Para nós
é um prazer muito grande,
estarmos vindo com esse
show. Estar aqui com amigos de Manhuaçu é muito
bom, estamos tendo a oportunidade de trazer uma estrutura nova e completa do
show e isso é uma sensação
boa, agente sabe que quanto mais pessoas gostam do
nosso trabalho mais responsabilidade a gente tem.
Então qualquer coisa que se
fale fora do esperado, quebra um trabalho de vinte e
cinco anos que temos. Curtimos muito esse momento,
mas sempre com sabedoria” Diz o vocalista
Retorno a Manhuaçu:
Segundo José Aguiar, a
primeira vez que a Banda Rosa de Saron esteve
em Manhuaçu foi também
em novembro e caia uma
tremenda chuva e o show

foi feito em uma garagem.
“Nós viemos da última vez
com uma estrutura bem
menor, com menos trabalhos lançados, e poder voltar aqui hoje, com o trabalho que temos agora e com
o nível de profissionalismo
que alcançamos para nós é
algo muito bacana, porque
você começa a fazer preparações, ter crescimento. O
DVD Latitude Longitude
é um projeto que temos de
músicas elétricas, já que as
pessoas nos conheceram
no acústico, a leitura boa
da banda é que somos uma
banda de rock que toca elétrico. O segundo DVD é
elétrico, continuação do
Horizonte Distante e é um
show de uma energia muito
grande, onde procuramos
emocionar as pessoas.
Comunidade Rosariana e o Social: A galera
quando abraça o Rosa de
Saron abraça também uma
causa. As pessoas gostam
da nossa ideologia, por isso
vão meio de encontro com
o crescimento desse ramo
de música, inclusive os rosarianos, é um negócio que
tem que ser pensado seria-

banda Rosa de Saron, uma das mais importantes do cenário cristão nacional, trouxe para Manhuaçu a turnê do
seu novo trabalho, DVD “Latitude Longitude” na 36ª edição da Feira da Paz

mente, curtimos bastante, mas
também
levamos a
sério o nosso trabalho,
porque qualquer coisa
que
você
fizer errado
acaba destruindo o sonho de outras pessoas.
Recebemos
um
convite do
Hospital do
Câncer do
Paraná, visitamos e acabamos abraçando a causa, na
verdade é uma coisa que
queríamos, foi um meio
de engajarmos em projetos
sociais. Esse convite, nos
fez abrir os olhos, a galera do fã clube fez o dia da
doação de sangue, o que foi
um belo inicio para o Rosa
começar a se engajar nessas
campanhas. “O ser humano
acha tudo muito bonito sen-

O vocalista
da Banda
Rosa de
Saron Guilherme Sá

tado em seu sofá e não é assim que deve ser”. Explica
Guilherme
Movimento Carismático de ontem e de hoje:
Hoje o movimento carismático é um movimento
com os pés no chão, houve um ‘’bum’’ em meados
de 98 a 2000 onde a igreja
construiu um momento
muito bonito, depois disso
nós começamos a colher os

frutos. Hoje o movimento
é um pouco mais fraco em
termos de números, mas
acho que as pessoas estão
um pouco mais abertas e
com a fé mais consolidada.
Em termos de qualidade,
melhorou bastante, as hoje
conseguem conversar diversos assuntos e com diferentes pessoas. A partir do
momento que você consegue ultrapassar a barreira da
religião, o diálogo melhora,
a igreja cresceu bastante,
não só de renovação, mas

também de movimentos
que começaram a se encaixar mais. A prova viva disso foi à visita do papa Francisco ao Brasil, onde vimos
milhares de pessoas de todos os movimentos juntas.
“Nós fizemos um evento há
dois anos que foi o JMJ (A
Jornada Mundial da Juventude) e a renovação era um
dos movimentos que estavam lá, então quando esses
muros caírem, a igreja será
vista com mais seriedade”
Finaliza Guilherme.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Nailton Heringer recebeu medalha
do Mérito Legislativo de Minas

N

a tarde de quinta-feira,
10 de outubro, o prefeito
de Manhuaçu, Nailton
Heringer, compareceu na Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, para receber a
Medalha do Mérito Legislativo
de Minas Gerais.
Segundo o artigo 1º da resolução 2.778, que criou a homenagem, no ano de 1982, essa
horaria é concedida a pessoas
ou instituições que se destacaram por seus serviços excepcionais em suas funções.
Para o Prefeito Nailton Heringer essa é uma forma de reconhecimento do seu trabalho
e da sua equipe, ao longo dos
últimos dez meses, na direção
do município de Manhuaçu.
“Recebi a notícia com muita felicidade. Nós não governamos

pensando em receber medalhas,
mas é bom ser reconhecido pelo
esforço que temos tido a frente
da Prefeitura. Em meio a tanta
dificuldade e problemas que estamos enfrentando para conseguir organizar o serviço público
em Manhuaçu e conquistar benefícios para nossa gente, essa
homenagem da Assembleia de
Minas serve de estímulo para
continuarmos lutando. Essa é
uma demonstração de que estamos no caminho certo e as
pessoas estão percebendo nosso
propósito de melhorar esse município” – declarou.
O evento de agraciamento
acontecerá dia sete de novembro, no Expominas, em
Belo Horizonte, e reunirá
personalidades mineiras e
nacionais.

7

G

alera, dia 7 de novembro foi o lançamento do CD da SILLENCE:”O Dia
vence a Noite”. O Show foi um sucesso, agora é só escutar as canções e louvar a
Deus através delas...
Paz e Bem
O CD já está à venda!!! Não perca!!! —
com Thayronne Matos e outras 11 pessoas.
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Vereadores aprovam projetos e reclamam
da falta de obras no município

N

a tarde desta Quar- população contra a Câmara”,
ta-feira, 06, a Câ- afirmou Eli de Abreu.
O Presidente Maurício Júmara Municipal de
Manhuaçu, sob a presidên- nior esclareceu que o Projecia de Maurício de Oliveira to de Lei encaminhado pelo
Júnior, reuniu-se em duas Executivo Municipal somente
sessões distintas, em caráter chegou à Câmara na Quintaextraordinário e ordinário, -feira, 31, ao meio dia. Conpara a votação de diversos forme o Regimento Interno, o
Projetos de Lei, Resoluções prazo mínimo para a marcae Requerimentos. Também ção de sessão legislativa extrana pauta, o Projeto de Lei ordinária é de três dias. Maurelacionado ao pagamento rício Júnior também afirmou
dos salários dos servidores que a Casa Legislativa está
com a pauta em
do
SAMAL
dia e que ne(Serviço Autônhum Projeto
nomo Munide Lei, enviado
cipal de Limpelo Executivo,
peza Urbana).
está retido ou
Uma iniciativa
“travado” pedos vereadolos vereadores.
res para dar
Ainda em seu
continuidade
pronunciamenaos esforços
to, o Presidente
iniciado na semais uma vez
mana passada
reclamou do
(Sexta-feira,
posicionamen1º), quando
houve
reu- O 1º Secretário da Mesa Di- to da Prefeitura
nião na Casa retora, Eli de Abreu Gomes, em encaminhar
de
L e g i s l a t i v a , relatou sua perplexidade Projetos
tomado Lei na “última
e n v o l v e n d o com o procedimento
pelo SAMAL.
hora”, o que ditambém a presença de servidores e sindi- ficulta o trabalho de análise
cato para tratar do assunto. das comissões legislativas e
A Prefeitura alegava aos ser- do próprio plenário.
O Projeto de Lei solicitava
vidores do SAMAL o risco
de atraso nos pagamentos abertura de crédito suplementar para pagamento de salário
deste mês.
Na reunião desta Quarta- aos servidores do SAMAL, no
-feira, 06, os vereadores re- valor de R$ 910 mil. A justifilataram que servidores do cativa gerou questionamento
SAMAL os procuraram, dos vereadores, consideraninformando a preocupação do que pagamento de salário
com o atraso na liberação faz parte do planejamento de
dos salários e as consequên- gastos do município, não se
cias disto para o orçamento trata de gastos extras emerfamiliar de cada um. Neste genciais – como quando
contexto, o 1º Secretário da ocorre uma calamidade, por
Mesa Diretora, Vereador Eli exemplo. Assim, marcoude Abreu Gomes, relatou sua -se a sessão extraordinária
perplexidade ao constatar, para esta Quarta-feira, imepessoalmente, via ligação te- diatamente após os feriados.
lefônica, que o próprio SA- Além disto, recentemente, a
MAL comunicava falsamente Câmara aprovou Projetos de
aos servidores que o iminente Lei enviados pela Prefeitura
atraso de pagamentos ocorria relacionados a créditos suplepor culpa dos vereadores, que mentares da ordem de aproestariam “prendendo o Proje- ximadamente R$ 4 milhões.
Para esta reunião era aguarto na Câmara”. “Isto é mentira. É uma tentativa de jogar a dada a presença do Diretor do

Os vereadores votaram diversos Projetos e Requerimentos.

Presidente Maurício Júnior destacou que a Câmara está com
a pauta totalmente em dia, com todos os Projetos devidamente analisados e votados.

SAMAL, Wellen Mendonça,
para responder aos questionamentos dos vereadores.
Em razão do não comparecimento do mesmo e do fato
de que a Prefeitura procedeu
ao pagamento dos servidores ainda na Sexta-feira (1º),
foi dada ciência ao plenário
quanto ao Projeto, devendo o
mesmo ser votado na próxima reunião.
Os vereadores aprovaram
ainda Requerimento convocando o Diretor do Samal ao
plenário na próxima reunião
para os devidos esclarecimentos.
Também foi rejeitado por
unanimidade no plenário o
Projeto de abertura de crédito
suplementar (nº 086/2013).
Vereador diz que Prefeito
deve renunciar

Desapontado com a falta
de obras e serviços para a
comunidade, Vereador Paulo
Altino disse que o Prefeito
fará um bem para Manhuaçu
renunciando.

O Vereador Paulo César
Altino fez um desabafo em
plenário, relatando a dificuldade pelas quais passam moradores de diversos
pontos da cidade, em razão
da falta de obras e serviços
essenciais como calçamento, operação tapa-buracos e
abastecimento de água. “Em
cada semana, um bairro é
‘premiado’ na cidade com a
falta de água. É um absurdo!
Em muitas ruas há buracos
e falta calçamento, como é o
caso do B. Matinha, nas proximidades da caixa d’água.
No B. Bela Vista, animais
soltos geram carrapatos. O
B. Bom Jardim está esquecido, em frente ao Supermercado Pais e Filhos o rio
está assoreado. O acesso ao
B. Santa Terezinha está um
caos, de tão perigoso. Veículos de transporte escolar não
conseguem subir a rua principal, colocando em risco as
crianças. Evitar é melhor do
que remediar. São mais de
400 Indicações feitas nesta Casa pedindo melhorias
e até hoje, muito pouco foi
feito. Nós estamos dando
conta do recado, mas, pelo
visto, quem não está dando
conta do recado é o senhor
Prefeito. É preciso ter mais
carinho com nossa cidade. Nosso povo é honesto e
acreditou nesse moço para
uma Manhuaçu melhor, e,
nada disso tem acontecido.

Ele tem sido uma decepção
para o município. São onze
meses de Governo e nada
acontece. Gostaria de estar
aqui, elogiando o Prefeito,
mas infelizmente não dá.
Neste pé que está, em quatro
anos, Manhuaçu vai ao caos.
Hoje, se ele quiser fazer um
bem enorme para a cidade,
ele deve renunciar, para que
outra pessoa leve o município à frente”, desabafou o
Vereador.

cipais e outros órgãos que realizem convênio com o município” visa assegurar aos
vereadores meios para uma
fiscalização eficaz nos setores
públicos, zelando pelo bem-estar da população.
No plenário, Linhares
mencionou a recente ocorrência em que os vereadores tiveram dificuldade de
acesso ao canil municipal,
durante visita ao local para
averiguação de denúncias.

Santo Amaro

Homenagens

A Vereadora Aponísia dos
Reis, moradora de Santo
Amaro de Minas, mencionou a indignação dos moradores da comunidade com
a concessionária de energia
elétrica em razão da cobrança da taxa de iluminação
pública. As famílias não têm
acesso a este serviço nas
ruas onde moram. A escuridão das vias traz diversos
transtornos e riscos.

De autoria do 2º Sec. da
Mesa Diretora, Vereador
Francisco de Assis Dutra
(Chico do Juquinha), o
Projeto de Resolução (nº
036/2013) que concede Diploma de Honra ao Mérito
ao AA (Alcoólicos Anônimos) do Distrito de São Pedro do Avaí.
Vereador Jorge Augusto
Pereira apresentou Proj. de
Resolução (nº 039/2013)
que concede o Título de Cidadã Honorária a Senhora
Eila Márcia Efigênia de Oliveira.
O Presidente Maurício de Oliveira Júnior teve
aprovadas duas Moções de
Congratulação. Uma delas
(nº 077/2013) direcionada
ao Desembargador Edison
Feital Leite, empossado no
último dia 31, no Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais. E, a outra (nº
078/2013), dirigida ao Juiz
de Direito Vinícius Dias
Paes Ristori, condecorado
com o “Grande Colar do
Mérito Legislativo”, a mais
importante honraria concedida pelo Parlamento Municipal de Belo Horizonte,
em cerimônia realizada esta
semana, na capital mineira.
No encerramento da reunião, os vereadores congratularam com o colega Paulo
Cesar Altino a passagem de
seu aniversário (05 de Novembro).
(Ass. de Comunicação)

Acesso às repartições

Projeto que assegura o acesso de vereadores à repartições públicas foi apresentado pelo Vereador Juninho
Linhares.

O Projeto de Lei (nº
084/2013) do Vereador João
Gonçalves Linhares Júnior
(Inspetor Linhares) teve
ciência dada ao plenário, e
deverá ser votado em breve.
O Projeto que “dispõe sobre
o acesso dos vereadores às
repartições públicas muni-

12 de novembro / 2013

acesse: www.jm1.com.br

9

Emenda de Paulo Abi-Ackel garante
Paulo Abi-Ackel providencia nova UBS
patrulha mecanizada para Pedra Bonita e pavimentação de ruas para Lajinha

O

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento empenhou
na aprovação da Emenda que
o deputado federal Paulo Abi-Ackel fez ao Orçamento Geral da União de 2013 em prol
de Pedra Bonita. Os recursos,
cerca de R$ 97 mil, servirão
para a aquisição de patrulha
mecanizada.
“É muito bom conseguirmos estes investimentos

para o município. Incluímos
o pedido na Lei Orçamentária e acabamos contemplados. Agora, é aguardar a
liberação do dinheiro para
comprarmos o novo veículo”, declarou o deputado
Paulo Abi-Ackel.
De acordo com ele, o repasse das verbas é resultado
de um esforço empreendido
em conjunto com o Prefeito
Trovão. “A administração

que ele está fazendo é excelente, buscando todos os
meios possíveis de resolver
o problema”.
Já o Prefeito Trovão agradeceu a Paulo Abi-Ackel
pela conquista. “A patrulha
vai ser muito importante
para nós. Temos uma grande demanda para os serviços aqui no município e que
agora vamos conseguir dar
vazão”.

O

município de Lajinha
receberá, em breve,
recursos estaduais e
federais para investimentos na
saúde e na infraestrutura urbana. Os repasses estão sendo
intermediado pelo deputado
federal Paulo Abi-Ackel.
A nova Unidade Básica de
Saúde (UBS) foi confirmada nesta semana, em reunião
entre o parlamentar e o Secretário de Estado de Saúde,
Antônio Jorge. A intervenção
será realizada no Bairro Nova
Horizonte, o valor estimado é
de R$ 1 milhão.
Já o Ministério das Cidades irá repassar R$ 245 mil
à Prefeitura de Lajinha para
pavimentação de ruas do município. A emenda, inscrita por

Paulo Abi-Ackel no Orçamento Geral da União de 2013, já
foi empenhada. Resta apenas
a autorização do pagamento
para a definição do cronograma das obras.
“Para nós é uma satisfação
enorme dar estas notícias à população, que é o resultado do
trabalho em conjunto que fazemos com o Prefeito Lúcio”,
declarou Paulo Abi-Ackel.
O parlamentar conta que
reservou parte da receita da
Lei Orçamentária para Lajinha a pedido do Prefeito. “O
Lúcio está fazendo uma administração excelente, atenta
aos problemas de todos. E nós
procuramos contribuir no que
é possível”.
No encontro na Secretaria

de Saúde, Abi-Ackel também
tratou sobre o convênio com o
governo estadual que garantiu
cerca de R$ 120 mil ao Hospital Belizário Miranda, para
aquisição de materiais de consumo.
Para o Prefeito Lúcio, a
parceria com Paulo Abi-Ackel tem sido fundamental
para o desenvolvimento de
Lajinha. “A nossa integração
é muito boa. E quem ganha é
a população de Lajinha, que
pode contar com os benefícios que o deputado consegue
em Brasília e em Belo Horizonte”.
Na foto além do Prefeito
Lúcio, também estão os vereadores Saulo, João Miranda e
Paulo Miranda.

Listagem de Projetos, Requerimentos e Indicações das
sessões legislativas desta Quarta-feira:
Projetos de Lei:
Executivo Municipal
*REJEITADO – (nº 086/2013) - Autoriza o Executivo Municipal
abrir Créditos Suplementares e dá outras providências;
*CIÊNCIA – (nº 087/2013) - Institui o Programa de Recuperação
Fiscal do Município de Manhuaçu e dá outras providências;
*CIÊNCIA – (nº 088/2013) - Autoriza a Abertura de Créditos Suplementares ao Orçamento Geral do Município, em favor SAMAL:
Aponísia dos Reis
*APROVADO – (nº 082/2013) - Dispõe sobre denominação de
R. Beira Rio, em Santo Amaro de Minas, e contém outras providências;
*APROVADO – (nº 083/2013) - Dispõe sobre denominação de
R. José Camilo Dutra, em Santo Amaro de Minas, e contém outras
providências;
João Gonçalves Linhares Júnior
*CIÊNCIA – (nº 084/2013) - Dispõe sobre o acesso dos vereadores às repartições públicas municipais e outros órgãos que realizem convênio com o município e dá outras providências;
Eli de Abreu Gomes
*APROVADO – (nº 089/2013) - Dispõe sobre denominação de
R. Antônio Maximiliano de Amorim, o logradouro no B. Lajinha, e
contém outras providências;
Projetos de Resolução:
Francisco de Assis Dutra
*Honra ao Mérito – (nº 036/2013) - Concede o Diploma de Honra ao
Mérito ao AA (Alcoólicos Anônimos) do Distrito de São Pedro do Avaí;
Mesa Diretora
*(nº 037/2013) - Autoriza o reajuste do vencimento dos servidores do Legislativo Municipal de Manhuaçu e dá outras providências;

*(nº 038/2013) Dispõe sobre o estágio remunerado na Câmara
Municipal de Manhuaçu;
Jorge Augusto Pereira
*Cidadania Honorária - (nº 039/2013) - Concede o Título de Cidadã Honorária a Senhora Eila Márcia Efigênia de Oliveira.
MOÇÕES
Maurício de Oliveira Júnior
*Moção de Congratulações - (nº 077/2013) - Ao Desembargador
Edison Feital Leite, empossado no último dia 31 de outubro, no
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
*Moção de Congratulações – (nº 078/2013) - Ao Juiz de Direito
Vinícius Dias Paes Ristori, que recebeu o Grande Colar do Mérito Legislativo, a mais importante honraria concedida pelo parlamento municipal de Belo Horizonte, na última segunda-feira, 04 de novembro.
Requerimentos:
Fernando Gonçalves Lacerda
*Nº 060/2013 - Requer envio de Ofício ao Executivo Municipal,
solicitando informações e providências sobre as alterações recentes ocorridas no transporte escolar relacionado às crianças atendidas diariamente pela APAE/Manhuaçu, no distrito de Vilanova;
*Nº 061/2013 - Requer envio de ofício a Secretaria de Saúde e ao
Executivo Municipal, solicitando informações sobre a realização de licitação para conserto e manutenção de veículos da Secretaria de Municipal
de Saúde, bem como licitação para compra de peças para tais veículos.
Gilson Cesar da Costa
*Nº 062/2013 - Requer envio de ofício ao Executivo Municipal
solicitando providência sobre a contratação de vigia e da reforma
da Escola Municipal de Vilanova.
Indicações:
João Gonçalves Linhares Júnior

*nº 439/2013 - Solicita a implantação de redes pluvial e de esgoto por toda extensão da R. José Coelhos Vasconcelos, B. Bom
Pastor;
*Nº 441/2013 - Solicita o calçamento de toda extensão da Av.
Tancredo Neves, próximo ao Mercadão das Tintas, do nº 135 até
a Eletroserv (ref. lado esquerdo), no B. Santana;
Hélio Ferreira
*Nº 440/2013 - Reivindica a reforma do campo de futebol da
Vila Formosa;
*Nº 444/2013 - Indica operação tapa-buraco na R. dos Andrades, no B. Ponte da Aldeia;
*Nº 445/2013 - Solicita a colocação de faixa de pedestre em
frente à escola do B. Ponte da Aldeia.
Rogério Filgueiras Gomes
*Nº 442/2013 - Reivindica a construção de bacia para contenção das enchentes entre Ponte do Silva e Córrego dos Hott; Ponte do Silva e Gameleira; e Ponte da Aldeia de Realeza;
Gilson César da Costa, Jorge Augusto Pereira, Fernando
Gonçalves Lacerda e Hélio Ferreira
*Nº 443/2013 - Indicam a criação de núcleo de atendimento médico ao servidor municipal;
Paulo César Altino e João Gonçalves Linhares Júnior
*Nº 446/2013 - Reivindicam estacionamento de veículos em
apenas um lado da R. Serafim Tibúrcio, no B. Coqueiro.
Moções de Pesar:
Gilson, Maurício e Eli de Abreu e Cb. Anízio - Moção de Pesar
pelo falecimento do Sr. Gilmar Neves Dutra;
Paulo Altino - Pelo falecimento do Sr. Edgar de Souza;
Legislativo - Pelo falecimento do Sr. Wellington de Almeida;
Jânio Garcia Mendes - Pelo falecimento do Sr. José Pimentel
(Manhuaçuzinho).
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Entre um homem moço e uma
mulher bonita, a
amizade pura, a
amizade intelectual é impossível.
O homem e a
mulher são, fundamentalmente,
irredutivelmente,
inimigos. Só se
aproximam para
se amar - ou para
se devorar.
Júlio Dantas
A mocidade é a estação da felicidade
sensual, a velhice,
a da moral e
intelectual.
Marquês de
Maricá
Eu sou um intelectual que não
tem medo de ser
amoroso, eu amo
as gentes e amo o
mundo. E é porque
amo as pessoas e
amo o mundo, que
eu brigo para que
a justiça social se
implante antes da
caridade.
Paulo Freire
Louco(adjetivo):
afetado por um
alto grau de
independência
intelectual.
Ambrose Bierce
Um intelectual é
um homem que diz
uma coisa simples
de uma maneira
difícil; um artista é
um homem que diz
uma coisa difícil
de uma maneira
simples.
Charles Bukowski
Os grandes intelectuais são céticos.
Friedrich
Nietzsche

Pr. João Soares
da Fonseca

Novembro Azul alerta para diagnóstico
precoce do câncer de próstata

No Brasil, câncer de próstata é o segundo mais comum
entre os homens, atrás do câncer de pele
Para alertar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de
próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), em parceria com Instituto Lado
a Lado pela Vida, vão iluminar pontos turísticos em várias cidades e distribuir panfletos explicativos no movimento chamado
Novembro Azul. O tema da campanha Um Toque, um Drible - pretende conscientizar os homens sobre a necessidade de se
submeter a exames preventivos.
Dados do Instituto Nacional do Câncer
(Inca) informam que no ano passado foram
identificados mais de 60 mil novos casos
da doença. O instituto considera câncer de
próstata uma doença da terceira idade, porque cerca de três quartos dos casos no mundo surgem a partir dos 65 anos. De acordo
com Eduardo Ribeiro, uro-oncologista do
Hospital Santa Lúcia, em Brasília, os homens estão mais conscientes, “não tanto
quanto as mulheres, que vão ao ginecologista desde adolescentes, mas a gente não
vê mais tanta resistência”, contou Ribeiro.
A próstata é uma glândula presente nos
homens, localizada abaixo da bexiga e à
frente do reto. O câncer pode ser descoberto inicialmente no exame clínico, um toque
retal, exame que enfrenta a resistência de
muitos homens, combinado com o resultado de um exame no sangue. Se detectado
o tumor, só a biópsia é capaz de confirmar
a presença de um câncer. Segundo a SBU,
quando descoberto no início, 90% dos casos de câncer de próstata são curáveis. De
acordo com Ribeiro, pessoas que têm casos

de câncer de próstata na família, obesas,
e negras têm mais risco de desenvolver a
doença.
Segundo o Inca, no Brasil, o câncer de
próstata é o segundo mais comum entre os
homens, atrás do câncer de pele. Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no
mundo e o mais prevalente em homens, representando 10% do total de cânceres. A taxa
de incidência do câncer de próstata é seis vezes maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento.
Na fase inicial, o câncer da próstata não
costuma apresentar sintomas. Quando surgem são parecidos com os do crescimento
benigno da próstata: dificuldade de urinar
e necessidade de urinar mais vezes durante
o dia ou a noite. Na fase avançada, a doença pode provocar dor nos ossos, problemas
para urinar e, quando mais grave, infecção
generalizada ou insuficiência renal.
O tratamento vai depender do estágio da
doença, e pode ser feito com cirurgia, radioterapia, tratamento hormonal e algumas
vezes apenas observação médica.
As ações do Novembro Azul preveem,
além de uma iluminação azul em pontos turísticos, como o Cristo Redentor, no Rio de
Janeiro, e o Congresso Nacional, em Brasília, a distribuição de panfletos em estádios
de futebol durante o campeonato brasileiro.
A SBU vai entregar uma lista de sugestões
aos parlamentares, entre elas a criação de
centros de Referência em Saúde do Homem, para melhorar seu acesso ao SUS,
assim como acontece com as mulheres.

Bolo mesclado de liquidificador
Ingredientes:
4 ovos
1 xícara de leite
2 colheres cheia de margarina
1 xícara de açúcar
2 xícara de trigo
1 colher de fermento em pó
3 colheres de Nescau

Deus precisa de gente fraca
Kathy e Joni Eareckson eram jovens, cheias da
alegria de viver. No dia 30 de julho de 1967, foram
à praia de Cheasapeake Bay, em Baltimore, EUA.
Ao mergulhar, Joni, 17 anos, bateu a cabeça numa
pedra, e foi levada às pressas para um hospital. Os
médicos nada puderam fazer: Joni ficaria paralisada do pescoço para baixo para o resto da vida.
Levada a uma pequena igreja, vários pastores a
ungiram com óleo e fizeram comoventes súplicas
a Deus por ela. Despediram-na dizendo que ficasse
atenta, pois dentro de alguns dias estaria curada.
Semanas e semanas se passaram, e nada de cura.
Dúvidas tomaram conta da mente de Joni: Será o
Deus de hoje o mesmo de ontem? Seria falta de fé?
Não era ela digna da graça da cura? Haveria pecado
não confessado?
Joni conta que levou seis anos, estudando a Palavra de Deus, procurando algum sentido para a sua
tragédia pessoal. Só então entendeu que o Senhor é
soberano e faz o que convém à Sua vontade.
Deus não devolveu os movimentos ao seu corpo, mas desde então Ele tem usado poderosamente
o seu testemunho em todo lugar. Muita gente tem
sido edificada ao entrar em contato com a história
da jovem de Baltimore, história que ela fez publicar
em 1976.
Em 1979, ela iniciou um ministério próprio, visando à evangelização de pessoas portadoras de deficiência física.
Já contam mais de 30 os livros por ela publicados, e que tanto bem têm feito a tanta gente.
Joni apresenta um programa de rádio em 850 estações repetidoras.
Já distribuiu 14 mil cadeiras de rodas em diversos
países.
Ela financia um retiro anual para 500 famílias de
deficientes.
Com sua atuação, contribuiu decisivamente para
a mudança das leis norte-americanas em benefício
dos portadores de deficiência física.
Se você se sente debilitado, então você é o elemento ideal para o exército de Deus. Nesse exército, os soldados são fracos, mas o general é invencível.

ACADEMIA
KOMEIKAN

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

MODO DE FAZER
Bata no liquidificador primeiro os
ovos, açúcar, margarina e o leite por 2
minutos
Coloque aos poucos a farinha de trigo
no liquidificador
Em seguida despeje tudo em uma tigela e verifique se a massa está no ponto
Se já estiver, acrescente o fermento em
pó
Separe 1/2 xícara da massa e coloque
o nescau

jsfonseca@pibrj.org.br

Mexa tudo até a massa ficar homogênea
Coloque em uma forma untada e enfarinhada primeiro a massa branca e logo
em seguida a de chocolate em fios pequenos sobre a massa branca
Leve para assar na temperatura de
180°C por 40 minutos
Faça uma cobertura de chocolate e
cubra o bolo
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POLÍCIA

Cidadão, dono da arma que matou criança
em Iúna, é preso pela Polícia Militar
Na tarde desta sexta-feira, 08, por volta das
14h00min, através de denúncia anônima, a equipe
do G.A.O (Grupo de Apoio
Operacional) do 14° BPM
prosseguiu até a Fazenda
Novo Horizonte, Córrego
Alto Silveira, vulgo “Brôa
Preta”, Zona Rural de Brejetuba, onde foi localiza-

do M. C. dos S., 41 anos.
Este teria sido citado como
possuidor da arma de fogo
responsável pela morte de
uma criança de seis anos
de idade e por ferir gravemente outra, na cidade de
Iúna, na madrugada de 03
para 04 deste mês. Na ocasião, o referido fugiu.
O cidadão estava refu-

giado na casa de S.P., 29
anos e foi detido. Na residência foi encontrado 01
(uma) espingarda de carregamento anti-carga e 01
(uma) cápsula de munição
cal.38.
Os envolvidos e o material apreendido foram conduzidos ao DPJ de Venda
Nova do Imigrante.

Operação Olhos da Lei

MANHUAÇU (MG) –
Uma operação conjunta
das Polícias Civil e Militar
de Manhuaçu na manhã de
quinta-feira, 07/11, conduziu 10 pessoas para a delegacia.
Essa operação denominada ‘’Olhos da Lei’’, cumpriu
vinte mandatos de busca e
apreensão e parou o bairro
Santa Luzia.
A operação foi coordenada pelo Capitão Schuab e o
delegado José Geraldo, também tiveram a participação
de várias equipes das polícias civil e militar ajudando
a intensificar o combate ao
tráfico de drogas.
“Foram utilizadas como
base, diversas denúncias
de pessoas envolvidas com
tráfico de drogas na cidade
que eram moradoras deste
bairro. Ao mesmo tempo,
tínhamos informações de

Delegado José Geraldo

moradores de outros bairros também iam até o Santa
Luzia para comprar drogas
ou trocar produtos furtados
por drogas. Tudo isso nos
ajudou no levantamento das
investigações.
“Foram apreendidos: armas, munição, drogas, ma-

teriais para embalagem com
a finalidade de comercialização dos entorpecentes e
dinheiro do tráfico”. Diz o
delegado
Nessa operação foram
cumpridos 20 mandatos de
busca domiciliar expedidos
pela Justiça de Manhuaçu.
Segundo o delegado José
Geraldo Teixeira Júnior, foi
feito um amplo trabalho de
investigação com relação
ao tráfico e a porte de arma.
“Em algumas residências
foram encontradas drogas e
numa casa uma arma. Além
disso, foram localizados diversos objetos furtados, sem
comprovação de origem,
como celulares e eletrônicos. Essa operação é uma
resposta efetiva para a população, que tem nos ajudado com as denúncias’’, Disse o delegado José Geraldo.
Thiara Rocha

Lajinha e Matipó recebem
viaturas da Policia Militar.

Aconteceu no dia 07
de novembro nas cidades
sob-responsabilidade territorial do 11º Batalhão, a
entrega de duas viaturas da
Policia Militar.
O Comandante da Unidade Tenente Coronel
Wanderson Santiago Barbosa, acompanhados das
autoridades Municipais, fez
a entrega de duas viaturas,
sendo uma para a cidade de
Matipó e outra para Lajinha.
A distribuição desses veículos faz parte de um processo de renovação da frota
da PMMG, que tem por
objetivo oferecer à comunidade, veículos com conforto e segurança para o atendimento de ocorrências,
sejam elas nas zonas rural
ou urbana, além de proporcionar melhores condições
de trabalho para o policial
militar.
O Comandante do Batalhão Ten. Cel. Santiago,
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Cinco acidentes deixaram pelo menos duas
mortes e seis pessoas feridas na região.
por MARIANA FREIRE
CABRAL
da Redação do DRD
GOVERNADOR VALADARES - O caso mais
grave foi registrado no km
398 da BR-116, envolvendo quatro automóveis e
deixando um morto e três
feridos. De acordo com testemunhas, uma carreta vazia
vinha no sentido Valadares/
Xonin quando seu motorista
perdeu o controle da direção
e a carreta formou um L na
pista. Outra carreta, com
carga de minério, vinha
em sentido contrário e não
conseguiu desviar a tempo,
chocando-se de frente com
a outra carreta. Com o choque, as carretas explodiram.
Aloísio dos Santos, de 58
anos, dirigia a carreta de leite e morreu no local.
Um Peugeot que vinha em
direção a Valadares também
não teve tempo de frear e
foi parar debaixo do tanque
do caminhão de leite. Um
motociclista teve o mesmo
destino. Tanto o motorista
do carro quanto o motociclista sobreviveram com
apenas alguns arranhões. O
motorista da carreta de leite,
Júnior Martins Botaro, foi
socorrido por pessoas que
passavam no local. O motorista e eletricista Amarildo
Chaves dos Reis foi um dos
que ajudaram no resgate.
“Nós cortamos o cinto dele
do jeito que deu e o tiramos da cabine, o deitamos
na estrada mesmo e fomos
salvar o outro. Mas não deu.
O fogo estava muito alto”,
relatou.
Ainda de acordo com

Amarildo, chovia muito no
momento do acidente. “Eu
nunca tinha visto uma cena
daquelas na minha vida”,
disse. O estudante Marcelo
A. Moreira, de 31 anos, afirmou ter visto o caminhão
de Aloísio virar na pista e
causar a batida. “Todo mundo que estava passando na
hora foi ajudar. Mas não deu
para tirar o motorista que
carregava minério, porque
quando chegaram nele tinha
uns ferros atravessando o
corpo, e o fogo começou a
subir. Não deu pra ajudar”,
explicou.

O acidente causou um
congestionamento de aproximadamente 8 km em
ambos os sentidos. Até as
16h30, a fila de carros e caminhões chegava até o quilômetro 404 no sentido Valadares, mas o trânsito ainda
continuou parado e o congestionamento
aumentou
durante a espera para liberar
a pista. Além dos veículos
que ocupavam a estrada, o
óleo que ficou espalhado na
pista poderia causar outros
acidentes, sendo necessário
o uso de pó de serra para que
a pista pudesse ser liberada.

Jovem morre em acidente
de moto em Manhumirim

destacou a importância do
aprimoramento e melhoria
da qualidade dos serviços
policiais que somado ao
esforço dos policiais mili-

tares da cidade e contando
com a parceira da população aumentará a presença
da policia nas diversas localidades do município.

Manhumirim/MG. O km 265
da MG-108, que liga Manhumirim
a Martins Soares, foi palco de outro
acidente na noite do dia 05/11. Foram
duas colisões no mesmo trecho, registradas pela Polícia Militar Rodoviária.
O motorista do caminhão VW
24.250, Sergio Emerick Tavares, 37
anos, contou aos policiais que, em uma
curva, deparou com a motocicleta invadindo a contramão. A moto era pilotada
por Romário Nunes Gamito, 20 anos.
O jovem motociclista foi socorrido pela ambulância até o hospital de
Manhumirim. Ele não resistiu e veio a
falecer na quarta-feira. A perícia esteve no local e fez os levantamentos do
acidente.
Com informações da Polícia
Militar Rodoviária e do Portal
Manhumirim
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ENTRETENIMENTO
Mala Mem
Em uma escola do interior a professora
pergunta aos alunos:
- Pedrinho, do que você tem mais medo
no mundo?
- Da Mula-sem-cabeça, fessora!
- Mas Pedrinho… A Mula-sem-cabeça
não existe! E você, Mariazinha? Do que tem
mais medo?
- Ai, fessora! – disse Mariazinha, aflita –
Eu morro de medo do Saci-Pererê!
- Mariazinha… O Saci-Pererê também
não existe… Vocês não precisam ter medo
dessas coisas… São apenas lendas… Joãozinho, fala pra classe: do que você tem mais
medo?
- Ai, tia… Eu tenho medo do Mala Mem!!!
- Mala Mem? – pergunta a professora,
abismada – Quem é esse tal de Mala Mem,
menino?
- Olha, quem é eu não sei, mas todos os
dias, antes de dormir, minha mãe pede a
Deus: “Não nos deixe cair em tentação, mas
livrai-nos do Mala Mem!”

TOURO – de 21/4 a 20/5
Uma das características marcantes de Touro é a lealdade.
E mesmo assim você tem tudo para ser testada em seu círculo
social e diante dos coletivos que faz parte. Inicia uma fase de mais
autoconfiança e de seleção de trabalhos. Energia e sensibilidade.
Saúde: não deixe a ansiedade tomar conta de seu cotidiano,
pelo menos procure dominar esse sentimento para ter condições
de encarar as novidades. Nunca é tarde saber que nesse processo
a alimentação pode ser determinante para o equilíbrio.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
É possível alguns reveses em seu cotidiano que podem causar
alvoroço em suas atividades. Nada como o bom senso para evitar
confrontos e atritos na ânsia de encontrar soluções para seus
planos. A partir do dia 10, novos ares e respostas.
Saúde: nunca é tarde para se recomendar hábitos saudáveis
com a prática de exercícios com supervisão profissional relacionada a uma boa alimentação, sobretudo agora, neste período,
em que a estrutura de seu corpo (ossos, juntas e músculos)
precisa de força.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
Com o Sol em Escorpião inevitável será ficar imparcial diante
dos fatos que podem aumentar sua sensibilidade. Ainda mais
agora em que você precisa decidir e enfrentar as adversidades naturais do dia-a-dia. Reconhecer limites pode ser um bom caminho.
Saúde: controlar as atividades e saber dosá-las de forma otimizada no cotidiano pode ser saudável para sua mente e corpo.
Sua energia está boa, porém pode ao final do mês necessitar de
mais pensamentos positivos para superar obstáculos.

Quem é mais rápido?

Estavam em um táxi no Rio de Janeiro
3 políticos muito mentirosos indo para um
hotel: um americano, um francês e um italiano. No caminho o americano querendo
levar vantagem disse:
- A estátua da liberdade ficou pronta em
1 mês!
O francês que não era bobo:
- E a torre Eifel, que ficou pronta em 2
semanas!
O italiano não deixou por menos:
- A torre de Pizza ficou pronta em 4 dias!
No momento em que eles passam pelo
Maracanã e pergunta para o motorista o que
é aquela coisa gigantesca e ele que estava
atento a conversa dos três, respondeu:
- Não sei, passei de manhã não tava aí.

CURIOSIDADES
TECNOLOGIA - Fita adesiva pode substituir
CDs no futuro. Assim como os disquetes foram
deixados de lado quando os CD-ROMs invadiram o mercado da informática, os discos prateados correm sérios riscos de serem aposentados. A
ameaça, que mais parece uma gozação, vem do
experimento de cientistas alemães, que conseguiram armazenar dez gigabytes de dados em um
rolo de fita adesiva comum, usando tecnologia laser. As camadas da fita são gravadas com um laser
de alta precisão que deixa hologramas constituídos de pequenos pontos, onde são gravadas as informações. Para o alívio dos modernos Compact
Discs, a tecnologia ainda levará alguns anos para
ser aperfeiçoada.
FRIO - Roupas não aquecem nosso corpo. Não
há dúvida que você esquenta quando está embaixo
de um cobertor, porém o calor é na verdade produzido pelo seu próprio corpo, que precisa manter-se
aquecido internamente em 36°. As roupas grossas
de inverno e os cobertores apenas impedem que
o calor se esvaia, mantendo-o junto ao corpo por
mais tempo. Justamente por sermos produtores de
calor, e as roupas não, em riscos de hipotermia é
aconselhável que as pessoas fiquem abraçadas, pois
assim os corpos trocarão calor uns com os outros e
não com o ambiente frio.

RESPOSTAS

Advogado e cliente

No dia do julgamento, o réu faz uma proposta ao seu advogado:
-Vamos combinar o seguinte: Se eu pegar
5 anos, te pago 2 mil reais, se eu pegar 3
anos lhe pago quatro mil e se eu pegar somente um ano lhe dou dez mil, concorda?
-Com certeza! Estamos combinados.
Na manhã seguinte, o advogado vai visitar o cliente na prisão.
-Eu consegui que você pegasse um ano,
portanto você me deve dez mil! E olhe que
tivemos sorte, pois eles queriam absolvê-lo!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Você está mais seletiva e autoconfiante para tocar seus projetos
e, também, em pequenas ações do
cotidiano. É bom procurar controlar
melhor suas rotinas e, se for possível, dar fim em hábitos não
saudáveis. Se acontecerem surpresas, use o bom senso.
Saúde: neste período, sua capacidade para conquistar novos
terrenos está tinindo, sobretudo depois do dia 10. Sua autoconfiança poderá ser determinante para iniciar tratamentos, mudar
hábitos alimentares ruins e dar um up no lado sexual.

SETE ERROS

LEÃO – de 23/7 a 22/8
O momento requer um pensamento mais direcionado e determinado em seus objetivos. Não há mais espaço para superficialidade
agora, pois as decisões tomadas a partir de então repercutirão
por um bom tempo. Você precisa decidir, pois quer segurança.
Saúde: mesmo com uma resistência boa, é possível que as
emoções trazidas pela Lua possa fazer com que se sinta mais suscetível a doenças respiratórias. Você precisa controlar o consumo
de alimentos para não sobrecarregar o fígado.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Você está com a disposição certa para tentar acertar seus
objetivos e ajeitar pequenas metas de seu cotidiano. É possível
impaciência para esperar as coisas acontecerem, daí você só tem
de tomar cuidado com as palavras na hora de apontar o dedo.
Saúde: sua energia está boa com o trânsito de Marte em seu
signo. Se estiver pensando em acabar ou pelo menos reduzir
pequenos hábitos nocivos à saúde, a hora é esta. Não esqueça
que sua mente pode ajudar o equilíbrio da saúde.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Com o eclipse em Escorpião, inevitável serão as mudanças de
atitude que terá de tomar, sobretudo no campo do controle dos
bens e no lado mais emocional da vida. A questão é que você
precisará de base e de apoio para saber lidar com as questões
mais tangíveis.
Saúde: com a posição de Netuno em sua casa da saúde,
continua a dificuldade de se chegar a diagnósticos mais precisos.
Sempre é bom, no caso, mais de uma opinião. Cuidado com a
administração de remédios e nunca deixe de ouvir um médico.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Com o eclipse em seu signo, não adianta ficar atônito diante
das decisões que precisam ser tomadas. O momento requer mais
consciência de sua importância em relação a si e aos outros. A
hora não é de esmorecer e sim de seguir avante.
Saúde: com a posição do Sol brindando em seu signo, inevitável é a energia emanada do astro rei. Aproveite o momento para
resolver pequenas pendências que incomodam e tiram o sono.
Se der para relaxar um pouco mais no final do mês, será bom.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12
As certezas de verdades absolutas são fato. Mas quando se
envolve pessoas do trabalho ou da área de sua atuação, as certezas ficam questionáveis. A partir de agora, as pessoas de sua
relação lhe darão os instrumentos para sua avaliação mais precisa.
Saúde: o período não é dos melhores quanto à energia. É
bom, no entanto, não contribuir com possível contaminação de
seu organismo com a ingestão de comidas muito gordurosas e
álcool. Cuide de seu fígado e controle o colesterol.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
Continua a energia para a realização de tarefas futuras, sobretudo aquelas em que a segurança material poderá ser decisiva em
seus pensamentos. Para isso, sempre é bom, antes de qualquer
decisão, fazer a separação entre o joio e o trigo. Bom momento.
Saúde: controlar a ansiedade nos dias atuais pode ser um
dilema, portanto nada melhor do que procurar utilizar alguns momentos para relaxar um pouco a cabeça. Se for o caso, até invista
num tratamento de pele e dê um up em seu visual.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
É possível que algumas oposições aconteçam durante a semana, porém nada como a política do bom senso para equacionar o
que for preciso. A sensação de liberdade e de prisão com certas
atividades causam diferentes emoções e inconstâncias.
Saúde: com o Sol e o eclipse em Escorpião, seria interessante
iniciar um processo de reeducação alimentar, já que há propensão
a limpeza do organismo. A ingestão salutar de água e caminhadas
pode ser fundamental para a circulação sanguínea.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
Seus interesses no campo do aperfeiçoamento técnico e com
outras culturas, este último pode envolver até viagens, pode sofrer mudanças de perspectivas. O poder questionador está forte,
sobretudo diante de interesses dos outros. Intuição forte.
Saúde: sua saúde está boa, porém deve se precaver diante
de alimentos mais gordurosos e que podem trazer consequências
nocivas ao organismo. Outra boa notícia é que o período está bom
para iniciar atividades físicas regulares.
pegadaastrologica@gmail.com/www.claudiavannini.com
www.facebook.com/PegadaAstrologicaPorClaudiaVannini
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Quase bilionária, Gisele Bündchen compra
apartamento luxuoso de R$ 34 milhões
Acumulando uma fortuna
anual de R$ 91 milhões, Gisele Bündchen resolveu mexer
em sua poupança e desembolsou R$ 34 milhões para
comprar um novo lar para sua
família.
A modelo e o marido, o jogador Tom Brady, escolheram
um apartamento de um andar
inteiro no condomínio residencial de luxo One Madison,
que fica em Manhattan, Nova York, de acordo com o jornal “O Dia”.
Ao que tudo indica, o casal comprou o imóvel em outubro deste ano,
mas só vai se mudar agora. Antes, a família morava em Brentwood,
na Califórnia. Para a mudança, eles venderam a antiga mansão por
R$ 46 milhões.
O novo apê da top model brasileira fica no 47º andar, tem as paredes de vidro, três quartos e uma vista panorâmica para o Central
Park e o Rio Hudson.

Desabafo! Naldo faz grave acusação contra
ex-mulher: “Ela tentou me matar duas vezes”
Preocupado com a educação do filho
e com a saúde da atual esposa, Mulher
Moranguinho, Naldo quebrou o silêncio
sobre as acusações de sua ex-mulher,
Branka Silva, e se defendeu.
Segundo o cantor, a antiga companheira já tentou tirar sua vida: “Branka
foi atrás de mim duas vezes armada,
para me matar. Tenho provas disso.
Pessoas de uma rádio aqui do Rio viram, pessoas que trabalham
comigo, minha banda. Numa das vezes, tive que dar dinheiro a ela
para tomar a arma que ela tinha comprado e joguei fora”, revelou ao
jornal 'Extra'.
A ex, inclusive, teria o hábito de fazer ameaças constantes. Fato
que levou o funkeiro a cuidar mais de sua segurança: “Era de madrugada, cinco horas da manhã, ligação, mensagem me xingando,
xingando minha mulher. Hoje, temo pela minha vida e a da minha
mulher. Tenho que andar me resguardando o tempo inteiro, por
questões de segurança, porque não sei se ela pode atentar contra
a minha vida e a da minha mulher”. De acordo com Naldo, quem
mais sofre com essas perseguições, no entanto, é sua atual parceira:
“Ellen vive à base de medicamentos e de tratamento médico porque
tudo isso fez muito mal a ela. O fato de ela ser xingada, de terem
colocado palavras baixas denegrindo sua imagem. Desde a primeira
viagem internacional que fizemos juntos fomos atacados”.
Procurando esclarecer a divisão de bens após o fim do casamento e rebatendo as acusações de ser um mau pai, Naldo contou que
quando se separou de Branka ganhava R$ 1 mil de cachê. Na época,
chegou a deixar tudo o que tinha para ela na partilha.
“Eram duas casas. Eu dei a ela, não dividi, deixei lá e saí com a
roupa do corpo. Fui morar de aluguel num cubículo que era uma
sala, um quarto e um banheiro. Tem quatro anos que eu me separei
e esse tipo de notícia não era tão frequente. Por que será? Bastou
eu comprar uma casa e um carro para tudo vir à tona. Acho injusto,
parece que larguei a coitadinha ontem...”
O artista ainda comentou a respeito da pensão que paga a Pablo,
seu filho, e deixou bem claro: “O valor foi fixado em R$ 25 mil. Dá
para um adolescente viver muito bem com isso. Antes, pagava R$ 5
mil. Fora o aluguel da casa em que os dois moravam. E isso passava
de R$ 10 mil. Dei um Astra à ela, na época. Basta você olhar as
redes sociais do meu filho para ver que ele não é maltratado. Será
que a mídia já deu essa notícia? Que ela deu uma moto para o meu
filho com o meu dinheiro? Meu filho tem 16 anos e já tem uma moto
de 350 cilindradas”. Naldo também afirmou se entristecer por estar
longe de Pablo e não conseguir ajudá-lo. “Há pouco tempo descobri
que ele está há quase quatro anos sem estudar. Branka argumenta
que foi por conta do relacionamento, mas foi ela que tornou isso público por meio das redes sociais. Em 2011, matriculei ele numa escola particular, um dia depois ela o tirou. Desde que nos separamos,
tento que ele volte a estudar. Assim como botei ele no Flamengo
para jogar basquete, fazer natação e musculação e ela tirou.” Sobre
o fato de não ter ido à público antes para dar sua versão sobre as
declarações de Branka, o cantor explicou: 'Quis poupar meu filho'.

Filha de Joelma sobre problema na
garganta: 'Fico com medo, achando que
não vou mais cantar'
Nathália Sarraff, vocalista da banda Forró Saborear e filha da
cantora Joelma, fez exames para descobrir a causa de suas fortes
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dores na garganta. Aos 23 anos, a artista
começou a se sentir mal há cerca de um
mês, mas ignorou as dores e seguiu com
sua agenda de shows. “Fiquei vários dias
com muita dor, só dizendo sim ou não
com a cabeça. Já vou para a quarta semana assim. Agora que comecei a falar um
pouco”, contou ao jornal 'Extra'.
Por causa do problema, a moça foi submetida a um exame de
laringoscopia. Apesar de o resultado sair apenas na próxima quarta-feira (13), os médicos suspeitam de refluxo ou calor nas cordas vocais. “Todos os dois, graças a Deus, têm tratamento, mas dependendo da gravidade, poderei ficar sem cantar por um tempo”, lamentou
Nathália, que também fará sessões de fonoaudiologia.
Apesar do repouso, a cantora se arrisca a soltar a voz em algumas canções durante suas atividades domésticas. “Fico com medo,
achando que não vou mais conseguir cantar”, admitiu.
O momento difícil, contudo, não fez com que a loira desmarcasse
as duas apresentações programadas para a semana que vem no Rio
Grande do Sul. “Estou me recuperando. Vai ser puxado, viu? Mas
eu vou a esse show. Nem que eu perca a voz por completo, eu vou”,
prometeu a herdeira de Joelma, acalmando os fãs.

Ex-marido de Ana Maria Braga recebeu
mais de R$ 10 milhões com o divórcio
Após as notícias de que Marcelo Frisoni teria pedido R$ 1 milhão
para aceitar se divorciar de Ana
Maria Braga, uma nova informação mostra que o valor divulgado
está muito aquém da quantia que o
rapaz realmente embolsou com o
término do casamento.
No total, Frisoni teria recebido
R$ 10 milhões na partilha de bens
da apresentadora, de acordo com o jornal 'O Dia'.
Após ser noticiado pela publicação que Ana Maria havia pago
R$ 1 milhão pelo divórcio, Marcelo ironizou a informação em seu
Instagram. Na rede social, ele publicou a foto de um Porsche branco
e escreveu: “Oba! Gastando um milhão de reais!”.
Em resposta, o jornal 'O Dia' retificou: “Admitimos quando erramos. Na verdade, o valor recebido por você [Frisoni] passa da casa
dos R$ 10 milhões”.
Ana Maria Braga e Marcelo Frisoni anunciaram a separação há
pouco mais de um mês, mas os dois já não estavam mais juntos há
algum tempo.
Vale lembrar que, logo após a separação oficial, os dois assumiram relacionamentos com outras pessoas. A loira, inclusive, já foi
fotografada com o empresário Mauro Bayout.

Pelo Twitter, Dani Bolina desabafa sobre
perseguição de fã: 'Isso está ficando sério'
Na manhã deste sábado (9), Dani Bolina resolveu usar seu Twitter para desabafar contra um fã
que tem causado transtornos em sua vida. A ex-Panicat contou que já recebeu inúmeros telefonemas
do tal rapaz e que teve contas falsas criadas por ele
nas redes sociais.
“Ontem recebi inúmeras ligações daquele menino que se diz fã, fez Face e Instagram 'fake' meu.
Ele teve a capacidade de ligar na minha loja e ainda
queria minha simpatia! Mandei tomar no *** para
baixo! Esse menino esta me perseguindo e isso está ficando sério”,
relatou em sua conta no microblog.
A bela, inclusive, adiantou já estar tomando providências contra
o tal perseguidor. “Não tenho o costume de destratar as pessoas,
só que um menino como ele, que fez o que fez, até pediu para as
pessoas denunciarem meu próprio Face e Instagram verdadeiros inventando que fui hackeada, tenho preguiça. Fui estúpida, sim! Estou
tomando as devidas providências contra ele!”
Em resposta a uma seguidora, que comentou que o homem era um
'psicopata', Dani concordou: “Também estou achando”.

Miley Cyrus pede masmorra sexual em
festa para celebrar seus 21 anos
Constantemente envolvida em polêmicas, Miley Cyrus tem planos de fazer uma
escandalosa festa para celebrar seu aniversário de 21 anos, no dia 23 deste mês.
“Miley quer que sua festa vá além. Ela
está contratando todo tipo de coisa. Será
uma festa de arromba”, contou uma fonte
ao jornal 'The Sun'.
Em reunião com os organizadores do evento, a artista pediu para
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que eles criassem uma masmorra sexual com gaiolas e chicotes.
“Luzes em formato de pênis e strippers de ambos os sexos também
recheiam a lista. Ela pretende inovar com um open bar cheio de coquetéis inspirados nela mesma”, acrescentou o informante.

Deborah faz primeira aparição após ter
sido condenada por desvio de verba pública
Deborah Secco marcou presença no lançamento de um shopping em Maceió, Alagoas, na
última quinta-feira (7), e não demonstrou estar
abalada com os últimos acontecimentos em sua
vida pessoal. Esta é a primeira aparição pública
da atriz, que foi condenada pela Justiça a devolver
R$ 158.191 mil aos cofres públicos - a produtora
de sua família, Luz Produções artísticas LTDA,
também foi acusada de desvio de verba. O advogado da beldade, no
entanto, já avisou que vai recorrer da decisão. 'Ela não praticou nada
e não teve contato com agentes públicos', justificou.

Gravadora de Erasmo Carlos é condenada
por comércio irregular de DVD
A gravadora Coqueiro Verde foi condenada pela
Justiça por comercializar de maneira irregular o
DVD com um show de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Miúcha e Toquinho, realizado na Itália.
De acordo com a decisão, o selo deverá pagar uma
indenização no valor de R$ 50 mil por danos morais,
além de retirar todo o material de circulação.
A empresa, que tem Erasmo Carlos como um dos
sócios, por sua vez, afirma que assinou um contrato com a autorização do uso de imagem. Eles ainda
podem recorrer, segundo o jornal 'Agora São Paulo'.

Ratinho desiste de afastar Marquito por
polêmica de IPTU
Depois de decidir afastar Marquito
de seu programa no SBT, Ratinho voltou atrás e não vai eliminá-lo completamente da equipe.
A decisão havia sido tomada após o
humorista, que também é vereador, ter
votado a favor do aumento do IPTU na
cidade de São Paulo.
Depois de muita discussão, o comandante do 'Programa do Ratinho' concluiu que a dispensa seria uma
medida extrema, de acordo com o blog do jornalista Flávio Ricco.
Apesar do espaço, ainda pequeno, que voltou a ter, Marquito continua sofrendo com o clima nada agradável nos bastidores da emissora. Por lá, muitos não aceitam um artista que vota contra o povo.

Após denuncia de cárcere privado, Record
e RedeTV! afastam caravanista
Joelma Alvaram foi afastada
de seu trabalho como caravanista
da Record, após ter denunciado
um suposto caso de cárcere privado durante a gravação do 'Domingo da Gente'.
Na ocasião, ela afirmou que a
plateia ficou muito tempo à disposição da emissora, que não
liberou ninguém e também não
disponibilizou alimentação adequada. A polícia foi chamada no local para resolver.
Na última quarta-feira (6), a caravanista - profissional responsável
por levar pessoas para a plateia de programas de TV - também acabou perdendo sua vaga na RedeTV!.
O canal alegou a Joelma, por e-mail, que o afastamento acontecera por uma 'ordem da direção', em 'solidariedade à Rede Record'.
'Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou procurar um
advogado ainda hoje para ver o que ele me diz', desabafou a profissional ao 'Notícias da TV'.
Alvaram também presta serviços para o SBT, Globo e TV Cultura. Nenhuma delas se queixaram ou demitiram a caravanista do
cargo até o momento.
Em tempo: Apesar da acusação, Vildomar Batista, diretor do 'Domingo da Gente', garantiu que ninguém ficou 'preso' nas gravações
e que a Record oferece grande estrutura para seus visitantes, com
alimentação e ambulatório médico.
Além disso, o profissional afirmou não ter ficado sabendo da interferência da polícia ou da denúncia de cárcere privado por parte
do canal.

14

acesse: www.jm1.com.br

12 de novembro / 2013

