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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Audiência Pública na Câmara defende quebra-molas na BR-116

Em audiência pública realizada na manhã de terça-feira, 17/12, a Câmara de Manhuaçu formalizou pedido ao DNIT para que elabore estudos com relação aos quebra-molas na BR-116. Em documento, ficou definido pelos vereadores e lideranças
dos distritos que os quebra-molas feitos por moradores devem ser adequados às normas de segurança. A retirada deles foi descartada.

DIZEM POR AÍ...
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Prefeitura de Manhuaçu começa
refinanciamento da dívida
O secretário de Fazenda
Cristovam Rocha

A Secretaria Municipal de Fazenda de Manhuaçu está concedendo desconto aos contribuintes em débito com a Prefeitura. O objetivo é atrair os contribuintes para fazerem o
refinanciamento da dívida sobre os impostos
de IPTU, ISS e alvarás.
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EDITORIAL

Ajude-nos a celebrar
um Natal verdadeiro

Natal é tempo de solidariedade, compreensão e sobre
tudo de amor ao próximo, assim nos ensinou o menino
que nascera naquele dia, Jesus Cristo o Redentor, a
humanidade necessita se redimir e começar a viver o
verdadeiro sentido do Natal.
Há por parte dos líderes religiosos um esforço tremendo
para que os homens voltem a dar ao Natal o sentido que
realmente deveria, sem dúvida, o Natal é a data mais
festejada do cristianismo e por certo se você participou
ou participa de celebrações religiosas, seja de qualquer
denominação o ponto alto e central da meditação é sempre
um apelo para que os homens aprendam a reverenciar a
vontade Daquele que nasceu em uma manjedoura. Nem
mesmo os ateus conseguem fugir do Natal, e de uma
ou outra maneira são confrontados com essa festa. Mas
até que ponto nós estamos conseguindo compreender o
significado do Natal?
Não adianta lembrarmo-nos
da estrebaria e da criança na Fale com a redação
manjedoura, pois esse é apenas contato@jm1.com.br
um dos momentos visíveis do
(33)3331-8409
que aconteceu naquele dia. O
Natal é muito mais. Deus deu o seu único filho para que
nós pudéssemos ser resgatados dos nossos pecados e da
perdição eterna. Essa foi a primeira ligação entre o céu
e a terra. Trata-se de um encontro da glória invisível de
Deus com a nossa existência humana. Certamente Deus
poderia ter agido de outra maneira. Ele poderia ter dado
uma aparência sobre-humana a Seu Filho, como a um
anjo, enviando-o para a terra. Mas assim Jesus não teria
se tornado homem, e Ele também seria sempre visto
somente como um ser sobrenatural.
Vamos fazer um Natal diferente, compartilhando o que
você tem com aqueles que nada possuem. Fazendo isso,
estará participando ainda mais da vontade do criador. As
estrelas ofereceram luz. Os Magos do Oriente vêem uma
estrela especial que os leva ao Bebê Jesus em Belém.
Eles viajam por um longo caminho para encontrá-Lo.
Quando chegaram lá, ofereceram presentes a Jesus e o
adoraram. A mãe de Jesus fica surpresa e emocionada,
e pondera essas coisas no coração. Os animais deram o
calor. A natureza, aconchego. Os anjos, reconhecimento.
Você pode oferecer dinheiro, presença, carinho, comida,
roupa, calçado, brinquedo e até seu tempo a alguém que
necessita de uma palavra ou apenas ser ouvido. Seu Natal
será diferente, será mais humano, fraterno e solidário.
Aceite o convite e mude o sentido de seu Natal. Abra
seu coração às necessidades do próximo. Avalie todos os
natais que você já passou, avalie suas próprias necessidades de aceitação, merecimento, importância e estima.
Veja que tem muito a aprender neste Natal, Boas Festas
e um abençoado Ano de 2014!
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CHARGE

EU LEIO O JORNAL DAS MONTANHAS
Marques Batista de Abreu, o Marques,
ex-atacante e ídolo do Clube Atlético Mineiro
Nascido em Guarulhos-SP no dia 12 de fevereiro de 1973, Marques iniciou sua trajetória
no futebol aos treze anos de idade, no Corinthians, onde ficou até 1996. Conquistou por lá
um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil.
Marques não poderia encerrar sua carreira de
outra forma, a não ser conquistando um título.
Em 2010 ele marcou um dos gols na final do
Campeonato Mineiro contra o Ipatinga, e ajudou o Galo a ser campeão.
Nas eleições de 2010, o ex-atleta do Galo
conseguiu se eleger deputado estadual de Minas Gerais pelo PTB-MG, com cerca de 150
mil votos.

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser
enviadas para Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por
Telefax: (33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG,
telefone para contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Morador de São Pedro do Avaí
No final de semana passada, São Pedro viveu uma noite horrorosa: carros
de som desfilaram pelas ruas a noite
inteira com som alto. Isto sem falar nos
gritos, buzinas. A indignação da comunidade está grande, porque ninguém
vê a lei ser cumprida. Telefonar pra
denunciar é bobagem, na maioria das
vezes ninguém atende no 190 e quando
atende não resolve.
Pior é pensar que isto não vai acabar.
Delogo
Ao Jornal das Montanhas
Acho que o mundo inteiro viu o 'falso' intérprete de surdos em enterro de
Mandela. Assistindo o Jornal Nacional,
dei boas risadas e no outro dia o Facebook bombou sobre o falso tradutor e
intérprete de surdos que apareceu na
TV ao lado de Obama, enquanto ele
discursava durante o funeral de Mandela. Fez o mundo inteiro de bobo e
ainda virou celebridade, apesar do desrespeito cometido para com os surdos.

Tem gente esperto, e convenhamos, se o
que ele queria era aparecer, conseguiu!
João Manoel C. Júnior
São João do Manhuaçu
Ao Jornal das Montanhas
Parabéns pela série de reportagens
dando a verdadeira versão dos fatos
que tem acontecido em nossa cidade.
Faz jus aqui também, os vereadores que
tem desempenhado um bom trabalho
de fiscalização na prefeitura, se estes
homens pensavam em desviar dinheiro
ou levar vantagens de outra forma, acho
que nesta gestão não terá vez. Passei
na Câmara Municipal e ouvi alguns
vereadores conversando com um munícipe que estava denunciando mais
irregularidade na saúde e educação e
dizem ter mais irregularidades vindas
à tona, é só esperar para ver.
Paulo Correa
Ao Jornal das Montanhas,
Gente isso não é brincadeira, o trânsito de Manhuaçu está cada dia pior, e
parece que não estão preocupados com

isso, pode chegar uma hora que ninguém vai conseguir rodar de carro no
centro. Culpa também dos moradores
que acostumaram com a moleza que era
a nossa cidade, são centenas, talvez até
mais de motoristas que nunca viveu em
outra cidade maior, não aprendeu que
cidades como Rio, São Paulo e BH, às
vezes você tem que andar 1 km ou mais
para conseguir resolver alguns problemas. Já Manhuaçu, muitos moradores
do centro e próximo ao centro, andar
uns 500 a 700 metros eles não querem.
Há casos até engraçado de pessoas que
necessitam ir ao Banco do Brasil ou a
Caixa Econômica Federal, elas vem
para o centro de carro e não encontram
lugar para estacionar, voltar para casa
com a finalidade de deixar o carro e ir
a pé, acabaria perdendo muito tempo,
há certos casos em que o cidadão volta
para casa e fica sem resolver seu problema, simplesmente porque não quis
andar uns 15 minutinhos.
Marta Regina
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O povo de Bom Jardim quer
melhoria no PSF
O povo do Bairro Bom
Jardim reclama do serviço de saúde do PSF. Senhor secretário de saúde e
coordenadores, vejo que
o PFS Bom Jardim está
tendo seus papeis trocados, as agentes de serviços gerais faz o trabalho
de auxiliar de enfermagem e fica na recepção, faz muito tempo que as agentes não saem do posto, enquanto deveriam sair, porque
o lugar delas é visitando as famílias, achei que isso
ia mudar com a nova coordenação, mas como confiar
numa pessoa que não foi capacitado para nos atender?

Criminalidade está crescendo
A falta de segurança é geral. O
crime está crescendo, principalmente contra o patrimônio, e a
fatura está sendo cobrada quase
que integralmente das polícias.
Mas quase ninguém percebe que
a impunidade é gerada por uma
série de fatores e principalmente
por leis fracas, principal causa
do aumento da criminalidade.
Atualmente o crime está compensando, ninguém fica
preso, principalmente por furto, e se fica preso, o sistema não tem nenhuma ferramenta para resocializar
o individuo. Ele sai da prisão voraz em praticar mais
crimes. Em vez de discutir os reais motivos da criminalidade, todo mundo quer um policial na sua porta
24 horas por dia. O que vai adiantar? Prender a policia
prende todos os dias e muito. Acho que a coisa só vai
mudar quando autoridades importantes como juízes,
promotores, prefeito, deputados, etc.passarem a ser
vitima de crimes de forma intensa como a população
em geral tem sido. Só que eles têm carros com proteção balística, casa com monitoramento de câmeras,
alarmes, cercas elétricas, etc. Assim fica difícil...

Desapontadas com
o prefeito de Manhuaçu
Numa rodinha de conversa
ouvi algumas monitoras dizerem que estão desapontadas
com o prefeito de Manhuaçu,
antes que elas completassem a
frase outra responde: “difícil é
saber quem não está desapontada com o prefeito”. As monitoras das creches de Manhuaçu
estão desapontadas com o prefeito, por ele ter tido a coragem
de reduzir o salário que já era
baixo. Quem conhece o trabalho de uma creche sabe
o quanto a classe é sofrida, é obrigada a cuidar das
crianças e ainda ter que fazer trabalho de professores.
Se os pais soubessem a situação das creches e suas
funcionárias, não teriam coragem de deixar seus filhos nestas instituições com tranquilidade, pois as salas estão cheias e sem capacidade para receber tantas
crianças e as monitoras simplesmente não dão conta
de tanto trabalho. Faltam funcionários e os poucos que
tem, são obrigados a trabalhar dobrado. Penso que um

prefeito para fazer uma boa gestão deveria em primeiro lugar valorizar seus funcionários, pois são eles que
fazem a engrenagem funcionar. Lembre-se disso ao
reduzir o salário de um funcionário, lembre-se que ele
também tem compromissos, você pode estar tirando o
alimento que irá faltar para alguém.

Telefonia móvel em
Manhuaçu é ruim
Gostaria de usar as páginas do
jornal das Montanhas para solicitar dos vereadores que tomem
providencias para que nosso serviço de telefonia e de internet seja
pelo menos razoável, Manhuaçu
é elogiada pelo seu complexo de
saúde, diga-se: saúde particular
é de primeira, tem um excelente hospital e médicos
de altíssima qualidade, tem o outro lado, no educacional, muitas faculdades e praticamente Manhuaçu é
provido de um bom comércio, mas o serviço prestado
pelas empresas operadoras de celulares é de péssima
qualidade, por favor, cobrem empenho das operadoras
a cidade merece coisa melhor. Acredito que as reclamações aqui devem bater recorde.

Doído coisa nenhuma
Esse sujeito que matou o sargento lá em Chalé não
era doído coisa nenhuma, se fosse não teria fugido após
o fato. Espero agora, que ele foi preso, que apodreça na
cadeia, porque quem realmente agora está sofrendo é a
família do sargento. Que país é esse? Depois que a pessoa comete algum absurdo como esse, aí arruma uma
desculpa que tem problemas psicológicos só para não
ficar preso, tem que fazer uma avaliação desse cara e o
fazer pagar pelo crime bárbaro que cometeu.

Alerta sobre o
Córrego Bom Pastor
Gostaria de fazer um alerta muito importante a respeito
do córrego que corta o bairro Bom Pastor, existem duas
manilhas que cruzam a Rua Melo Viana e estão totalmente obstruídas, com o volume de chuvas, as laterais
do rio também estão sujas, vejo que também algumas
Bocas de Lobo estão entupidas e a chuva já chegou, será
que esse pessoal da prefeitura ainda não viu isso, faço
aqui uma crítica construtiva, é melhor evitar os problemas causados por enchentes que não encontram vazão
para suas águas. Alô gente, vamos dar uma olhada nisso.

São Pedro de cima
dá uma forcinha para o
São Pedro do Avaí
São Pedro está vivendo momentos de terror com a
quantidade de roubos em domicilio que está acontecendo e o pior, tem muita gente que sabe. A solução
virá de onde, será que temos que apelar para o São
Pedro de cima? A polícia e os demais órgãos deveriam
tomar algum tipo de providencia ae não vamos continuar correndo risco. Daqui a pouco as pessoas honestas vão virar bandidos também. Não entendo, já que a
polícia tem o poder de investigação, por que não prendem esses indivíduos? Vocês sabem que se vier com a
sirene ligada ou viatura, não vão encontrar ninguém,
mas vocês têm outras formas de ação, clamamos para
que as usem.

Som ligado no último volume
Até quando teremos que
ficar escutando música alta
perto de nossas casas, com
esses carros passando e quase destruindo nossas casas,
treme tanto que até as paredes balançam. Se quiser ouvir a suas músicas altas, coloque um fone de ouvido
e aumente o volume no máximo. Não sou obrigada a
ouvir as suas músicas. Eu também não preciso ficar
sabendo o valor do seu som, guarde para você, porque
som alto é coisa do passado e quem vive de passado
é museu.
Esse tem sido um grave problema de Manhuaçu,
sempre estamos falando sobre o assunto e por incrível que pareça estou bastante desanimado, mas vamos
continuar denunciando o fato até as autoridades tomarem uma medida.

Roubam e são presos,
mas não ficam na cadeia
Gostaria de saber por que algumas pessoas vão presas em flagrantes por roubo, receptação, dentre outros
delitos e depois de alguns dias estão soltos e novamente na rua. Esse processo de prende, solta e vem de
novo para as ruas. Por que não une essas penas para
cumprirem integral no regime fechado? Não entendo
essa impunidade que existe em nosso país. Por que
essas pessoas não ficam presas? Gostaria de saber...

Falta cuidado nos
trevos de Manhuaçu
É uma tremenda vergonha, há mais de um ano que
nossos trevos não são cuidados, que os pingos de ouro
da entrada da cidade não são mais podados, isso é uma
vergonha, era um cartão postal aquelas flores lindas
nos trevos de Manhuaçu, agora não tem nada. Senhor
prefeito, por que ao invés de ficar perdendo tempo
resgatando passado de criminoso fora da Lei O Sr Tiburço. Tem muitas coisas boas e de valor para se fazer
em Manhuaçu. Vamos ver se ano que vem e senhor
possa dar uma melhorada. A mais pura verdade é que
Manhuaçu está entregue as traças, é deprimente ver o
que está acontecendo na minha cidade natal.

Funcionários quer mais
respeito da Senhora Geovânia
Sra. Geovânia, deixo aqui
a minha indignação pela forma que a senhora está conduzindo a educação de Manhuaçu. Pelo visto a Senhora
esta pensando em aplicar a
lei da escravidão novamente. Se a Senhora continuar
assim com esse autoritarismo em cima dos funcionários a educação de Manhuaçu ao invés de melhorar vai
ficar pior. Nós funcionários não estamos acostumados
a ser tratados com tanta falta de respeito, vocês estão
pensando que somos uma turma de moleques que tem
que receber castigo para aprender a respeitar. Digo a
Senhora que a coisa não é bem assim, quase ninguém
está satisfeito com a forma desse governo de vocês.
Pensem nisso antes que seja tarde demais.
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Tri-Objetiva - 78
Celso de Medeiros Costa (*)

"Estou comendo vidro"

Eike Batista, empresário sobre a crise que atinge as suas empresas

• SNOWDEN JÁ TEM OFERTA
DE EMPREGO NO BRASIL
O ex-analista da NSA (Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos)
Edward Snowden já tem emprego garantido no Brasil, caso lhe concedam asilo
político que ele pretende. Helder Gaudêncio, da Levertech, empresa que acaba
de assinar contrato com a sueca Clavister para desenvolvimento de tecnologia
à prova de espionagem eletrônica, diz que está disposto a
contratar o americano “de imediato”.

• PULGA NA ORELHA
A decisão de Sérgio Cabral (PMDB) de permanecer no governo até o março aumentou a certeza de que Dilma não o
quer no ministério e que ele poderá rifar a emperrada candidatura do vice Luiz Pezão, em 2014.
• DE OLHO NOS VOTOS
Preocupado com os eleitores no Rio, o deputado Romário
(PSB) pisa em ovos, no tapetão do STJD. Criticou a vítima,
a paulista Portuguesa, e ironizou a celeuma: “Quando se
aplica a lei, dá essa m…”.

• QUALIFICAÇÃO

• DILMARICHA

“O rapaz é competente e qualquer empresa do setor gostaria de tê-lo em seus quadros”, disse Gaudêncio, referindo-se a Edward Snowden.

A bancada do PMDB-PR garantiu ao vice
Michel Temer que votará na convenção
do partido a favor da aliança com a presidente Dilma, mas quer autonomia para
apoiar o tucano Beto Richa ao governo
em 2014.

• RECONHECIMENTO
Snowden achava que seu gesto de denunciar a espionagem
contra a presidenta Dilma, Petrobras etc seria reconhecido
pelo governo Brasil.
• GOVERNO NÃO QUER
Assim que a espionagem foi revelada, o ex-chanceler Antônio Patriota descartou o asilo a Snowden. A posição do
governo não deve mudar.
• MISSÃO IMPOSSÍVEL
Snowden não deve ir a lugar nenhum: vigiado pelo Kremlin, não pode sair da Rússia sem passaporte e Dilma talvez fature os caças dos EUA.
• FORÇA SINDICAL
AVISA A LULA QUE
DILMA SERÁ VAIADA
Dirigentes da Força Sindical aconselharam o ex-presidente Lula a
fazer campanha pessoalmente nos
movimentos sindicais, em lugar
de Dilma, que corre o risco de ser vaiada e até perder votos
entre sindicalistas. Em encontro no Instituto Lula na última segunda (16), o presidente em exercício Miguel Torres
e os secretários Sérgio Leite e João Gonçalves, o Juruna,
reclamaram da dificuldade de interlocução com o governo.
• SEM INTERLOCUTOR
Para a Força Sindical, além da falta de espaço na agenda
de Dilma, o Ministério do Trabalho foi esvaziado e Gilberto Carvalho, desautorizado
• CULPA DO GILES
A fim de minimizar a falta de interlocução com a sucessora, Lula jogou a culpa no chefe de gabinete, Giles de
Azevedo, que cuida da agenda.
• LUZ NA POPA
O Ministério da Cultura aprovou R$ 672 de isenção de
impostos através da Lei Rouanet a futuros patrocinadores
do filme “Cu de Boi”.
• JUNTOS E MISTURADOS
Foi notada, ontem, a presença do deputado Júlio Delgado (MG) – fiel escudeiro de Eduardo Campos (PSB-PE) – no evento onde Aécio Neves
(PSDB) anunciou diretrizes de seu
programa de governo.

• VETO MINEIRO
Deputados do PMDB avisaram a cúpula que não aceitam a
indicação de Silas Brasileiro (MG) para substituir o deputado Antônio Andrade no Ministério Agricultura. A bancada
exige outro deputado no cargo.
• ERA O QUE FALTAVA
O presidente do Solidariedade, Paulo Pereira (SP), soltou
os cachorros ontem no presidenciável tucano Aécio Neves
(MG), que havia excluído a pauta trabalhista da cartilha
com as diretrizes para eleições de 2014.
• MAIS DO MESMO
Fidel Castro apareceu na primeira página
do jornal oficial de Cuba Grannmarecebendo um escritor, desmentindo novos
rumores de que bateu as botas. Manteve o
estilo, usando seu traje esportivo da Adidas.
• PÕE NA CONTA
O Amapá, a União e um ex-funcionário da Funasa vão rachar pelo menos R$ 500 mil de indenização a ser paga a
dez “cobaias” de pesquisa científica contra a malária em
duas comunidades locais, em 2003. Com juros e correção.
• PERGUNTA NA PAPUDA
Dirceu, Delúbio e Marcos Valério já providenciaram TV
para receber o futuro hóspede João Paulo Cunha, que não
pode viver sem a NET?

Poder sem Pudor
EU NÃO SOU VOCÊ
Quando foi candidato a prefeito de
Vitória da Conquista
(BA), o deputado Coriolano Sales (DEM)
foi surpreendido com
a gravação do apoio
do colega José Chaves
(PTB-PE) para seu
programa eleitoral:
- Com muita honra atendi às emendas de Aureliano Chaves para obras em Vitória da Conquista.
O colega confundiu o candidato com o quase-homônimo
vice-presidente, já falecido.

Nata do Natal
1- Movimentação?
2- Comemoração??
3- Regeneração???

(1) ANSIAMOS que o Natal seja de muitas compras e
vendas, e, comida gostosa, suco natural, e, sobremesa, e
roupa nova, e doação e recepção de presentes. (2) ALERTAMOS que, se ele se resumir a isso, não sendo comemoração do natal ou nascimento de Jesus, precisamos
repensar-e-REFAZER essa movimentação frenética. (3)
ALEGRAMOS se, mais que a comemoração do nascimento de Jesus, sim, se mais que isso, Cristo nascer em nosso
coração! Claro que isso só o Espírito Santo faz!!!
1- Mobilizemos!
2- Celebremos!!
3- Mudemos
Celso de M. Costa faz dos seus votos ode Grace Míriam
de Medeiros, e do primogênito deles, Buni di Medeiros,
e, da ultimogênita Thayma d´Medeiros
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.

DICAS DE PORTUGUÊS
ILVECE CUNHA
Qual é a diferença de uma oração
sem sujeito e sujeito indeterminado?
A oração sem sujeito ocorre nos seguintes casos:
a) com verbos ou expressões que denotam fenômenos
da natureza
ex: Fez calor ontem a tarde.
b) com verbo haver no sentido de existir
ex:No carro, havia três mulheres.
c) Com os verbos fazer, haver e ir quando indicam
tempo decorrido.
ex: Faz dois anos que me mudei para cá.
d) com verbo ser na indicação de tempo em geral.
ex: Era outono, quando a árvore floresceu.
Já a oração com sujeito indeterminado possui sim um
sujeito, mas não podemos ou não queremos determiná-lo. O caso mais comum é com o uso da 3ª pessoa do
plural.
Ex: Roubaram o carro.
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Audiência Pública na Câmara defende quebra-molas na BR-116

Em audiência pública realizada na
manhã de terça-feira, 17/12, a Câmara de Manhuaçu formalizou pedido ao
DNIT para que elabore estudos com relação aos quebra-molas na BR-116. Em
documento, ficou definido pelos vereadores e lideranças dos distritos que os
quebra-molas feitos por moradores devem ser adequados às normas de segurança. A retirada deles foi descartada.
Em dezembro de 2012, o DNIT determinou que uma empreiteira retirasse
os dois quebra-molas existentes no trecho da BR-116 em Vilanova. No lugar,
havia sido colocado um radar eletrônico de velocidade.
Revoltados com a medida, moradores paralisaram as obras e expulsaram
as máquinas e trabalhadores. Alguns
destruíram o radar eletrônico e, depois
de 12 horas que a rodovia ficou fechada, foram construídos novos quebra-molas por iniciativa da comunidade.
Nos meses seguintes, moradores de
São Pedro do Avaí e de Dom Corrêa
também construíram quebra-molas na
rodovia BR-116.
A audiência pública foi provocada pela Polícia Rodoviária Federal. O
DNIT decidiu que iria retirar os quebra-molas feitos pelos moradores. Com
receio de novos confrontos, a Câmara
de Manhuaçu propôs a reunião com os
interessados.
“Tivemos notícias de que os moradores não iriam aceitar a retirada dos
quebra-molas. Eles já mostraram que
reduziram os acidentes. Não houve
mais mortes nesses locais depois dos
quebra-molas. Nosso papel aqui foi
justamente propor uma solução adequada”, justifica o presidente da Câmara de Manhuaçu, Maurício Júnior.
Para o supervisor do DNIT em Caratinga, Milton Genelhu, os quebra-molas foram construídos de maneira
irregular e sem autorização. “Eles não
seguem a dimensão apropriada e estão
em locais inadequados. Do jeito que foi
feito acabam acarretando perigo para
os veículos que ali trafegam. Temos
que retirar os quebra-molas, pois não
foram autorizados”, afirmou.
O vereador Gilson César da Costa foi
o primeiro a rebater os argumentos do
supervisor do DNIT. Para ele, os quebra-molas precisam ser ajustados. “Esses danos menores, como colisões traseiras que têm ocorrido, são fáceis de
serem resolvidos. Acontece que depois
dos quebra-molas não tivemos mais
acidentes em Vilanova. Eles salvaram
vidas. Preservar a vida do ser humano é
o mais importante para a gente. A solução para mim é regularizar e manter os
quebra-molas”, argumentou.
Já o vereador Jorge Augusto Pereira
(Jorge do Ibéria) disse que a luta pelos
quebra-molas de Vilanova é antiga e
que a comunidade não concorda com
os redutores de velocidade. “Nós não
temos um trevo direito. Precisamos de
quebra-molas para fazer os motoristas
reduzirem a velocidade. O redutor é
ineficiente em Vilanova”.
O líder comunitário José Eugênio e o
vereador Francisco de Assis Dutra fizeram coro nos argumentos de Gilsinho.
Eles também citaram que no trecho de
São Pedro do Avaí, depois dos quebra-molas, acabaram os acidentes com
mortes e os saques de carga.
“Tivemos um ano sem acidentes. Os
quebra-molas só precisam ser ajustados”, defendeu Francisco de Assis.
José Eugênio apresentou dados da
PRF sobre acidentes no local, mostrou
ofícios encaminhados ao DNIT ao longo dos anos e lamentou que nunca tiveram providências efetivas. “Nós temos
um trecho enorme de reta, onde os motoristas desenvolvem alta velocidade e
o DNIT nunca atendeu nossos pedidos
ao longo desses anos. Agora não aceitaremos que retirem os quebra-molas”,
pontuou, exibindo os documentos.
Em Dom Corrêa, o vereador Fran-

Vereador Francisco de Assis Dutra

Vereador Jânio Garcia

Chefe de gabinete João Amâncio

Líder comunitário José Eugênio

Supervisor do DNIT em
Caratinga, Milton Genelhu

Procurador Dr. Lucas Gualtieri

Vereador Gilson César
cisco Coelho e o morador João Batista
também manifestaram o mesmo posicionamento. Francisco explicou que os
acidentes no acesso do distrito acabaram. “Com os quebra-molas pararam
os acidentes. Tivemos, num trecho de
500 metros, doze mortes”.
João Batista ainda salientou que os
quebra-molas foram feitos depois de
várias reuniões e ofícios pedindo providências do DNIT e que nunca aconteceram.
O vice-presidente Anizio Gonçalves
também criticou a postura do DNIT.
“Eu viajo pela BR-116 e vejo quebra-molas em Orizânia, por exemplo, e
não entendo porque só no trecho de
Manhuaçu que eles não podem ser feitos. Na BR-040 também existem. Na
BR-262, em Venda Nova do Imigrante
(ES)”, exemplificou.
Milton Genelhu rebateu as críticas,
afirmando que sempre se reuniu com

os moradores e que recebeu os ofícios.
No entanto, disse que não tem poder
para autorizar a instalação dos quebra-molas.
Segundo ele, “o DNIT não está alheio
aos problemas e acidentes nas rodovias.
A quase totalidade dos acidentes é por
irresponsabilidade, imprudência e desrespeito a sinalização de transito. Eu
sempre atendi e visitei essas comunidades, contudo nunca fui a manifestação
e não vou por não entender que não é o
local para negociação”.
Sempre criticando os quebra-molas
feitos pela comunidade, o supervisou
argumentou que eles são um dispositivo proibido no Código de Trânsito.
“Para fazer um quebra-molas, tem que
atender a legislação. Exige um estudo
técnico para colocar. Não é como chegaram e colocaram de qualquer forma.
Em Dom Correa, colocaram um quebra
molas em cima da curva, sem placas re-

fletivas e está totalmente irregular. Se
acontecer acidente lá, alguém vai ser
responsabilizado”.
Diante dos argumentos dos dois lados, o presidente da Câmara Maurício
Júnior entregou ofício do Legislativo,
em nome das comunidades de São Pedro do Avaí, Dom Corrêa e Vilanova,
solicitando que sejam feitos os estudos
técnicos indicando os locais e autorizando os quebra-molas. No documento, foi
informado também que os atuais só serão substituídos. A possibilidade de troca por radares eletrônicos não foi aceita.
KM 596: O vereador Maurício Júnior
elogiou a postura dos policiais rodoviários federais, em especial o PRF Carvalho, do posto de Realeza, que procuraram a Câmara e os vereadores alertando
para o perigo de novos confrontos.
Durante sua fala, o presidente do Legislativo pediu providências também
com relação ao km 596. “Aquele trecho

Supervisor do DNIT em Caratinga, Milton Genelhu e o presidente da Câmara de Manhuaçu,
Maurício Júnior.
está banhado de sangue. Toda dia há
notícia de acidente com mortes, vidas
sendo ceifada. Tem que ser adotado um
mecanismo mais severo naquele local.
Talvez quebra-molas como foram feitos nos distritos”, afirmou.
O Policial Rodoviário Federal, Weber Lopes, chefe da 6ª Delegacia da
PRF/Governador Valadares, explicou
que há pessoas danificando placas e
jogando óleo na pista para provocar
acidentes e saquear cargas. “São assassinos. Uma quadrilha. São os mesmos bandidos de sempre. Isso está
sendo investigado e terá providências”, afirmou.
O Procurador da República, Dr.
Lucas de Morais Gualtieri, da Procuradoria da República Polo Manhuaçu
– Ministério Público Federal, também
participou da audiência pública.
“Em relação a BR-116, ele pontuou
que existe a possibilidade de instalação de quebra-molas, de acordo com
a legislação. A rodovia não pode ser
culpada de tudo, mas também temos
mecanismos de segurança - radares,
quebra-molas e a própria atuação da
PRF para repelir aqueles que querem
desrespeitar as normas de trânsito. A
resolução prevê os quebra-molas dentro de determinadas especificações e
são plenamente possível para proteger
a vida, desde que haja estudo de que
outras medidas não foram suficientes”, argumentou.
A recomendação do MPF é que sejam instalados imediatamente novos
quebra-molas no lugar dos atuais, dentro das medidas, e que o DNIT apresente estudos com a melhor solução
para esses locais. “Certo é que sem
nenhuma providência não pode ficar.
Retirar os quebra-molas simplesmente
não é aceitável”, afirmou.
Sobre os saques de carga e os acidentes provocados no km 596, o procurador informou que há uma investigação sigilosa em curso e que alguns
envolvidos já foram identificados.
A audiência pública teve a presença também do Capitão Adenilson Damasceno (Comandante da 272ª Companhia de Polícia Militar / sediada em
Realeza), da vereadora de Caratinga
Eva Maria Ferreira, o presidente do
Sindicato Rural Lino da Costa e Silva,
o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais José Adenil Campos,
o chefe de gabinete do prefeito Nailton
Heringer, João Amâncio de Faria; e a
presidente do Conselho de Desevolvimento Rural, Sandra Tavares.
MAIS DEMANDAS: Os vereadores Eli de Abreu, Juninho Linhares, Aponísia dos Reis e Jânio Garcia
Mendes apresentaram também demandas com relação à BR-262, contudo o escritório responsável pelo trecho
é a Unidade do DNIT de Rio Casca.
Um documento foi encaminhado solicitando estudos sobre quebra-molas e
outras medidas na BR-262.
Na semana passada, uma moradora
morreu atropelada na região da Ponte
da Aldeia, em Manhuaçu. Além disso,
são constantes os relatos de atropelamentos no perímetro urbano da cidade
e nos dois distritos.
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Conhecendo mais sobre o Natal

Luihene e Heloise. Dia 20 de dezembro é uma data
especial para você Heloise, parabéns pelo seu dia.

Bryan, Kevyn Heloise e Luihene

As antigas comemorações
de Natal costumavam durar
até 12 dias, pois este foi o
tempo que levou para os três
reis Magos chegarem até a
cidade de Nazaré e entregarem os presentes ao menino
Jesus. Atualmente, as pessoas costumam desmontar as
árvores e outras decorações
natalinas em até 12 dias
após o Natal.
Do ponto de vista cronológico, o Natal é uma data
de grande importância para
o Ocidente, pois marca o
ano 1 da nossa História.
A Árvore de Natal e o
Presépio: Em quase todos
os países do mundo, as pessoas montam árvores de
Natal para decorar casas e
outros ambientes. Em conjunto com as decorações
natalinas, as árvores proporcionam um clima especial
neste período.
Acredita-se que esta tradição começou em 1530, na
Alemanha, com Martinho
Lutero. Certa noite, enquanto caminhava pela floresta,
Lutero ficou impressionado
com a beleza dos pinheiros
cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a imagem que Lutero
reproduziu com galhos de
árvore em sua casa. Além
das estrelas, algodão e outros enfeites, ele utilizou velas acesas para mostrar aos
seus familiares a bela cena
que havia presenciado na
floresta.
Esta tradição foi trazida
para o continente americano
por alguns alemães, que vieram moram na América durante o período colonial. No
Brasil, país de maioria cristã, as árvores de Natal estão
presentes em diversos luga-

res, pois além de decorar,
representam um símbolo de
alegria, paz e esperança. O
presépio também representa
uma importante decoração
natalina. Ele mostra o cenário do nascimento de Jesus,
ou seja, uma manjedoura,
os animais, os reis Magos e
os pais do menino. Esta tradição de montar presépios
teve início com São Francisco de Assis, no século

XIII.
O Papai Noel - origem e
tradição: Estudiosos afirmam que a figura do bom
velhinho foi inspirada num
bispo chamado Nicolau,
que nasceu na Turquia em
280 d.C. O bispo, homem
de bom coração, costumava
ajudar as pessoas pobres,
deixando saquinhos com
moedas próximas às chaminés das casas.

Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias
pessoas relatarem milagres
atribuídos a ele.
A associação da imagem
de São Nicolau ao Natal
aconteceu na Alemanha e
espalhou-se pelo mundo em
pouco tempo. Nos Estados
Unidos ganhou o nome de
Santa Claus, no Brasil de
Papai Noel e em Portugal de
Pai Natal.
Até o final do século XIX,
o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom. Porém,
em 1881, uma campanha
publicitária da Coca-Cola
mostrou o bom velhinho
com uma roupa, também
de inverno, nas cores vermelha e branca (as cores
do refrigerante) e com um
garro vermelho com pompom branco. A campanha
publicitária fez um grande
sucesso e a nova imagem do
Papai Noel espalhou-se rapidamente pelo mundo.

‘Meninos na Janela’
Monsenhor Gonzalez

Em 2008 foi realizada a
primeira apresentação dos
alunos na cantata de Natal e
carinhosamente a vereadora Maria Imaculada deu o
nome de meninos na Janela
e o nome pegou. E em 2013
nos dias 11, 12 e 13 a escola
faz a 6ª apresentação consecutiva. Às 19 horas, foi iniciada a tradicional Cantada
de Natal Meninos na Janela
2013, promovido pela Escola Monsenhor Gonzalez.
O evento reuniu cerca de
300 vozes de estudantes
dos anos iniciais (1° ao 5°
ano) do ensino fundamental divididos nos três dias
nas 10 principais janelas
da escola. Quem passou
pelo centro da cidade pode
ouvir as músicas tradicionais, trazendo a lembrança
da proximidade do Natal.
As pessoas se encantaram
ao ouvir o repertório composto por canções das quais
se destacam as tradicionais
‘Vem Chegando o Natal’,
‘Sinos de Belém’, ‘Anoiteceu’ Sapatinho na Janela e
‘Boas Festas’.
Além da presença de pais
das crianças, vários populares que passavam pela rua
pararam para assistir a cantada das crianças. Muitos
tiravam fotos e filmavam o
espetáculo com câmaras e
celulares.
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Lendas de Natal:

A Lenda de São Nicolau (St. Nicolas,
Santa Claus, Papai Noel, Pai Natal)

N

icolau, filho de
cristãos abastados,
nasceu na segunda
metade do século III, em
Patara, uma cidade portuária muito movimentada.
Conta-se que foi desde
muito cedo que Nicolau se
mostrou generoso. Uma das
histórias mais conhecidas
relata a de um comerciante
falido que tinha três filhas
e que, perante a sua precária situação, não tendo dote
para casar bem as suas filhas, estava tentado prostituí-las. Quando Nicolau
soube disso, passou junto da
casa do comerciante e atirou
um saco de ouro e prata pela
janela aberta, que caiu junto da lareira, perto de umas
meias que estavam a secar.
Assim, o comerciante pôde
preparar o enxoval da filha
mais velha e casá-la. Nicolau fez o mesmo para as
outras duas filhas do comerciante, assim que estas atingiram a maturidade.
Quando os pais de Nicolau
morreram, o tio aconselhou-o a viajar até a Terra Santa.
Durante a viagem, deu-se
uma violenta tempestade
que acalmou rapidamente
assim que Nicolau começou
a rezar (foi por isso que tornou também o padroeiro dos
marinheiros e dos mercadores). Ao voltar de viagem,
decidiu ir morar para Myra
(sudoeste da Ásia menor),
doando todos os seus bens e
vivendo na pobreza.
Quando o bispo de Myra

da altura morreu, os anciões
da cidade não sabiam quem
nomear para bispo, colocando a decisão na vontade de
Deus. Na noite seguinte, o
ancião mais velho sonhou
com Deus que lhe disse que
o primeiro homem a entrar
na igreja no dia seguinte,
seria o novo bispo de Myra.
Nicolau costumava levantar-se cedo para lá rezar e foi
assim que, sendo o primeiro homem a entrar na igreja
naquele dia, se tornou bispo
de Myra.
S. Nicolau faleceu a 6 de
Dezembro de 342 (meados
do século IV) e os seus restos mortais foram levados,
em 1807, para a cidade de
Bari, em Itália. É atualmente
um dos santos mais populares entre os cristãos.
S. Nicolau tornou-se
numa tradição em toda a
Europa. É conhecido como
figura lendária que distribui

O mito das Renas do Papai
Noel foi criado na Europa do
séc. XIX, a partir do costume
de nos países como o Canadá
(Norte), Alasca, Rússia, Escandinávia e Islândia, as pessoas se deslocarem na neve,
usando um trenó puxado por
renas.
Porém, as renas do Papai
Noel são especiais, pois, apesar de serem semelhantes às
renas que existem nesses países, são as únicas renas que
conseguem voar, de modo a
que o Papai Noel possa entregar os presentes no dia certo e
sem atrasos a todas as crianças do mundo inteiro.
Na tradição Anglo-saxónica
original só existem oito renas, número habitualmente
utilizado para puxar os trenós
tradicionais. Os seus nomes
são: Dasher, Dancer, Prancer,
Vixen, Comet, Cupid, Donner
e Blitzen ou em português,
Corredora, Dançarina, Em-

pinadora, Raposa, Cometa,
Cupido, Trovão
e Relâmpago.
A rena Rudolph
ou Rodolfo, que
acabou por ser a
mais conhecida,
só mais tarde
integrou o grupo (1939).
Conta-se
que o Papai
Noel ao chegar a uma das
casas
para
entregar
os
presentes, encontrou
por
acaso a rena
Rodolfo, que
era
diferente das suas
outras renas,
pois tinha um nariz vermelho e luminoso. Como
nessa noite o nevoeiro era
muito intenso, o Papai

prendas na época do Natal.
Originalmente, a festa de S.
Nicolau era celebrada a 6
de Dezembro, com a entrega de presentes. Quando a
tradição de S. Nicolau prevaleceu, apesar de ser retirada pela igreja católica do
calendário oficial em 1969,
ficou associado pelos cristãos ao dia de Natal (25 de
Dezembro)
A imagem que temos,
hoje em dia, do Papai Noel
é a de um homem velhinho
e simpático, de aspecto gorducho, barba branca, vestido de vermelho, que conduz
um trenó puxado por renas
carregado de prendas e voa
através dos céus, na véspera
de Natal, para distribuir as
prendas de natal. O Papai
Noel passa por cada uma das
casas de todas as crianças
bem comportadas, entrando
pela chaminé, e depositando
os presentes nas árvores de

Natal ou meias penduradas
na lareira. Esta imagem, tal
como hoje a vemos, teve
origem num poema de Clement Clark More, um ministro episcopal, intitulado
de “Um relato da visita de S.
Nicolau”, que este escreveu
para as suas filhas. Este poema foi publicado por uma
senhora chamada Harriet
Butler, que tomou conhecimento do poema através dos
filhos de More e o levou ao
editor do Jornal Troy Sentinel, em Nova Iorque, publicando-o no Natal de 1823,
sem fazer referência ao seu
autor. Só em 1844 é que
Clement C. More reclamou
a autoria desse poema.
Hoje em dia, na época do
Natal, é costume, as crianças de vários pontos do
mundo escreverem uma carta ao S. Nicolau, agora conhecido como Papai Noel,
onde registam as suas prendas preferidas. Nesta época,
também se decora a árvore
de Natal e se enfeita a casa
com outras decorações natalínas. Também são enviados
postais desejando Boas Festas aos amigos e familiares.
Atualmente, há quem atribuía à época de Natal um
significado meramente consumista. Outros vêem o Papai Noel como o espírito da
bondade, da oferta. Os cristãos associam-no à lenda do
antigo santo, representando
a generosidade para com o
outro.
Festas Felizes!

A Lenda das Renas do Papai Noel

O Natal daquele ano

O Francisco frequentava o terceiro ano de escolaridade com muito bom aproveitamento. Era um miúdo
admirável! Já vivera razoavelmente mas, actualmente,
sofria as consequências da quase indigência do pai por,
no início daquele ano, ter perdido o emprego. Era um
bom trabalhador, mas a oficina fechara.
Andava o miudinho muito triste e amargurado porque
a fome, o frio e a tristeza eram o pão-nosso de cada dia
naquela casa. Como habitualmente, ao aproximarem-se
as férias do Natal, a professora mandou que os alunos
fizessem uma redacção sobre essa quadra festiva.
O Francisco debruça-se sobre o papel e, numa letra
mais adulta que infantil, intitula a sua composição de
APELO e escreve:
«Menino Jesus: não acredito no que tenho ouvido dizer a teu respeito, ou seja, que só dás a quem já tem, e
nada dás a quem nada tem! Explico-te porquê: eu sei
que são os pais a darem essas prendas e não tu, que tens
mais que fazer; se fosses tu, de certeza que davas a todos
e, se calhar, em primeiro lugar aos mais pobres.»
Sim, eu tenho certeza que davas a todos e, se calhar,
em primeiro lugar aos mais pobres. Sim, eu tenho a certeza que seria assim, pois nunca te esqueces que também nasceste pobre e pobre morreste.
«Não venho pedir nada para mim. Quero lembrar-me
que o meu pai está há um ano sem trabalho e precisa de
ganhar dinheiro para nos sustentar. Por isso, não te esqueças de lhe arranjar um emprego. Eu sei que Natal quer
dizer nascimento e, olha, nós também nascemos e, com
certeza, não foi para que morrêssemos já, sem dar testemunho sobre a terra. Se assim fosse, como é que poderíamos dar os parabéns pelo teu aniversário?! Já agora podes
ficar a saber que eu nasci no mesmo dia: nasci no Natal»
Pouco antes de as férias começarem, a professora chamou o Francisco e disse-lhe que tinha arranjado trabalho para o seu pai e, que já poderia começar a trabalhar
no princípio de Janeiro do próximo ano. Foi tal a alegria
dele que chorou copiosamente e, então, passou a andar
tão contente, que os pais não sabiam que dizer. No entanto ele não disse porque é que andava assim.
Na véspera de Natal todos se deitaram cedo, pois a
consoada consistiria em sopa e pão, por o dono da mercearia, atendendo ao dia que era, ter condescendido em
acrescentar ao rol do livro da dívidas.
O Francisco não adormeceu logo. Depois de ter verificado que toda a gente estava a dormir, foi colocar o seu sapatinho à porta do quarto dos pais, com um bilhete dentro.
No dia de Natal, a mãe, que era sempre a primeira a
levantar-se, ao sair do quarto tropeçou no sapato do filho.
Baixou-se, pegou nele, e leu o bilhete: "Pai, a partir de
Janeiro vai ter trabalho. Foi a minha professora que lho
arranjou, por causa da minha redacção ao Menino Jesus.
É a nossa prenda de Natal".
Com as lágrimas nos olhos, de contentamento já se vê,
aquele casal entrou, pé ante pé, no quarto do filho. Ao
vê-lo profundamente adormecido e a sorrir, ambos disseram: eis aqui o nosso Menino Jesus!
por Joaquim dos Santos Marinho

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Noel pediu a Rodolfo que
se juntasse a ele e liderasse
as suas renas de modo a que
não se perdessem pelo ca-

minho. A partir daí, Rodolfo passou a ser a rena que
guia o trenó do Papai Noel
todos os Natais.
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Prefeitura de Manhuaçu começa
refinanciamento da dívida

GREMAN NÃO REALIZARÁ TRADICIONAL
JOGO DE FIM ANO NO FUTSAL
O GREMAN ( Grêmio
Esportivo de Manhuaçu )
não realizará o tradicional
jogo de futsal nesse fim de
ano, após ter sido feito um
trabalho para maner essa
tradição no futsal de Manhuaçu a diretoria anuncia
que o evento não ocorrerá
este ano. O GREMAN sempre realizou grandes eventos no futsal de Manhuaçu,
temos o exemplo dos jogos
com o Campeão Brasileiro
Atlético Pax de Minas e o
Flamengo do Rio de Janeiro, memorável mesmo foi
a partida que contou com
a presença de Fábio Júnior quando este atleta foi
a revelãção do campeonato
mineiro no ano de 2003 e
nessa ocasião o GREMAN
enfretnou o AVAÍ de São
Pedro do Avaí. O GREMAN
atravessa uma fase financeira não muito boa inclusive
com despesas de cartório

pendentes e era plano da
diretoria fazer uma partida
de futsal nesse fim ano com
intuito de arrecadar fundos
para sanar essa pendência
o que lamentávelmente não
ocorrerá. É plano da diretoria que no ano de 2014 possa alavancar o GREMAN
novamente visando até um
trabalho também no futebol
de campo através de escolinha, para isso será proposto
ao Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público
Municipal uma parceria para

que filhos dos funcionários
da prefeitura de Manhuaçu
possam participar dessa escolinha de futebol. O GREMAN é uma entidade sem
fins lucrativos, reconhecido
como de utilidade pública
Estadual e Municipal e foi
fundado em 1992 no dia 11
de Novembro. Na parceria
para a criação da escolinha
de futebol o empresário
Fernando Alves Costa já se
prontificou a estar junto com
GREMAN nessa nova fase
de sua história.

A Secretaria Municipal
de Fazenda de Manhuaçu
está concedendo desconto
aos contribuintes em débito
com a Prefeitura. O objetivo
é atrair os contribuintes para
fazerem o refinanciamento
da dívida sobre os impostos
de IPTU, ISS e alvarás.
Como forma de incentivar
o contribuinte a procurar a
Prefeitura, o Governo está
concedendo anistia das dívidas desde oano de 2008
até 2012. O desconto poderá chegar a 100% da multa
e juros. O prazo para renegociação das dívidasvai até
fevereiro de 2014.
Levantamentos
feitos
pela Secretaria Municipal de Fazenda revelam
queo débito chega a R$ 10
milhões,gerado em apenas
quatro anos de inadimplência. Espera-se que com o
refinanciamento da dívida
haja a recuperação de pelo
menos R$ 8 milhões.
De acordo com o secretário municipal de Fazenda,
Cristovam Rocha, todas as
condições serão facilitadas
para que o contribuinte possa sanar a pendência com a

O secretário de Fazenda Cristovam Rocha
está otimista sobre a quitação dos débitos

Prefeitura, com isso ajudar
o município a arrecadar
para investir em obras, saúde, educação e lazer, para os
próprios munícipes.
Cristovam Rocha explica
que os contribuintes interessados em garantir o desconto de 100% dos juros terão
atendimento rápido, por
uma equipe da Secretaria
Municipal de Fazenda.
Para Cristovam Rocha,

a vontade é que todos os
contribuintes atendam ao
chamado do Executivo
Municipal para a formalização do contrato e confecçãodo boleto bancário.
O refinanciamento da dívida também valerá para
quem possui dívida ajuizada, que se encontra no
aguardo da manifestação
do contribuinte.
Eduardo Satil
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
O único homem
que nunca comete
erros é aquele que
nunca faz coisa
alguma. Não tenha
medo de errar, pois
aprenderá a não
cometer duas vezes
o mesmo erro.
(Theodore Roosevelt)
O homem que
pensa com exatidão jamais julgará
uma pessoa pelo
que dela dizem seus
inimigos.
Se desejar uma
coisa bem feita,
peça a uma pessoa
ocupada para fazê-la. A pessoa ocupada geralmente é
mais cuidadosa e
atenta no que faz.
Aquele que for
capaz de perder
uma corrida sem
culpar os outros
de sua derrota,
tem perspectiva de
êxitos na estrada
da vida.
O indivíduo está
meio vencido, desde
que passa a ter
pena de si mesmo,
ou começa procurar
uma desculpa para
os seus defeitos.
Devemos procurar o apoio daqueles cuja sinceridade
sobre nós mesmos
nos exponha, ainda
que dolorosamente,
à verdade.
Quem acha que
não pode realizar
grandes coisas,
precisa lembrar
que deve mostrar-se grande nas
pequenas coisas
que faz.

Pr. João Soares
da Fonseca

Glaucoma, uma doença covarde

Etelvino Teixeira Coelho (oftalmologista)
O glaucoma é a segunda maior causa de Muitas vezes o glaucoma e a catarata estão
cegueira no mundo. Há vários tipos de glau- de mãos dadas e acometem os pacientes ao
coma, sendo o mais prevalente o glaucoma mesmo tempo, o mesmo pode acontecer na
crônico de ângulo aberto. O aumento da retinopatia diabética.
pressão intraocular é o principal fator de risO glaucoma atinge principalmente gruco para o glaucoma e, atualmente, existem pos familiares, a partir dos 40 anos, com
vários tratamentos, que vão desde as tera- incidência maior nas pessoas de raça negra.
pias farmacológicas com colírios aos proce- Pode ser congênito, a criança já nasce com a
dimentos cirúrgicos e com laser.
doença, devendo ser operada ainda nos priTrata-se de um distúrbio no qual a pressão meiros dias de vida, para evitar a cegueira.
do globo ocular aumenta, devido ao acúmu- Pode ser secundário ao uso indiscriminado
lo de humor aquoso (líquido que preenche de colírios contendo corticoides, a outras
as câmaras do olho), lesando o nervo óptico doenças oculares (uveites e tromboses artee causando lenta, covarde e silenciosamen- riovenosas) ou sistêmicas como o diabetes e
te a perda progressiva da visão periférica. tumores intraoculares e orbitários.
Isso impede que a pessoa perceba que está
Para o diagnóstico os exames começam
perdendo a visão, pois a visão central per- com a tonometria – que é a medida rotineimanece boa ainda por muitos anos, antes da ra da pressão intraocular, o exame do fundo
cegueira completa.
de olho com análise das papilas ópticas e a
O glaucoma crônico de ângulo aberto é campimetria visual computadorizada. Exauma neuropatia crônica progressiva, que mes adicionais como a gonioscopia, paquitem como principal fator de risco o aumen- metria, curva tensional diária e tomografia
to da pressão intraocular causada pelo blo- de coerência óptica, com análise capilar da
queio dos canais que drenam o fluido dentro camada de fibras nervosas da retina, avado olho e é caracterizada por alterações típi- liam a gravidade e a extensão do glaucoma.
cas do disco óptico, de sua vascularização e
O tratamento inicial deverá ser sempre
da camada de fibras nervosas da retina.
que possível, clínico. O tratamento cirúrNo glaucoma agudo de ângulo fechado gico e o com laser são alternativas nos caacontece o fechamento da drenagem do lí- sos de falha, intolerância ou dificuldade em
quido de dentro do olho (humor aquoso) continuar o tratamento clínico proposto.
com súbito aumento da pressão intraocular
O objetivo do tratamento é promover a esgerando sintomas de dores de cabeça, olho tabilização da pressão intraocular. A maior
vermelho extremamente doloroso, visão dificuldade não está na aderência do pacienembaçada, náuseas, vômitos, e que, se não te ao tratamento clínico com colírio feito
tratado imediatamente, pode levar à ceguei- geralmente com a instilação de uma gota do
ra em poucas horas.
medicamento ao dia, está no elevado preço
O glaucoma de normo pressão acomete do colírio, que chega a custar R$ 150 por
os olhos nos quais as pressões consideradas mês e não é fornecido pelo SUS ou pelo Minormais (150 mm hg, por exemplo) são lesi- nistério da Saúde. A situação piora quando
vas para o nervo óptico.
é necessária a associação de vários colírios,
O glaucoma representa um desafio maior o que onera ainda mais o orçamento das fapara a saúde pública do que a catarata, por- mílias, inviabilizando o tratamento clínico.
que a cegueira causada pelo glaucoma é (Texto publicado há aproximadamente um
irreversível, enquanto a catarata é curável. ano).

Gratinado de batata e mortadela
INGREDIENTES
4 xícaras (chá) de leite
· 4 xícaras (chá) de creme de leite
fresco
· 1/2 xícara (chá) de queijo ralado
· 7 batatas médias
· 100 g de mortadela sem pele em
fatias
· 1 ramo de alecrim (só as folhas)
· 1 e 1/2 colher (sopa) de manteiga
· Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada ralada a gosto
MODO DE PREPARO
Misture o leite e o creme de leite em
uma tigela e junte metade do queijo
ralado. Mexa bem e tempere com o
sal, a pimenta, a noz-moscada e o

alecrim picado. Reserve. Lave, descasque e corte as batatas em rodelas
finas.
Em um refratário untado, faça uma
camada de batatas. Espalhe um pouco
da mortadela picada e faça uma segunda camada de batatas. Regue com
um pouco da mistura de leite.
Repita a operação até acabar os ingredientes. Finalize com a mistura de
leite e polvilhe com o queijo ralado
restante.
Asse em forno médio preaquecido,
coberto com papel- alumínio, por cerca de 40 minutos. Retire o papel, distribua a manteiga com um garfo e devolva ao forno por mais 20 minutos.
Dica: Um pouco de queijo gorgonzola esfarelado dá um toque especial a esse prato.

jsfonseca@pibrj.org.br

O presente do Príncipe da Paz
Em seu livro O Totem da Paz, o missionário canadense Don Richardson relata a história de como Deus
salvou pessoas de uma tribo no interior da Nova Guiné Holandesa, hoje um país chamado Irian Jaya.
Quando Don chegou ali, os nativos eram antropófagos. Além disso, "seus heróis não eram os guerreiros
que haviam conseguido a maior coleção de cabeças,
mas o que demonstrasse maiores requintes na arte da
traição".
Quando, certo dia, lhes contou a história de Jesus,
ao mencionar a traição, os sawis aplaudiram Judas e
o tornaram o seu herói. Don voltou para casa desanimado, pedindo a Deus que lhe desse um meio de
comunicar-lhes a mensagem.
Um dia, Don entendeu que aquelas tribos inimigas
só estariam em paz se ele se mudasse dali. Então,
anunciou-lhes o seu plano: iria embora.
Eles se entristeceram e resolveram fazer as pazes
no dia seguinte.
No dia seguinte, sob gritos e desmaios das mães, a
aldeia de Kamur deu uma criança à aldeia de Haenam.
E Haenam deu uma criança à aldeia de Kamur. Era
o símbolo da paz. As crianças trocadas passariam a
viver em suas novas aldeias. A paz duraria enquanto
essas crianças vivessem. Esse pacto era chamado Tarop Tim, "oferenda de paz". Don descobriu então que
"para os hebreus, Jesus era o Cordeiro de Deus; para
os gregos, o Logos, mas para os sawis, ele era o Tarop
Tim Kodon - a perfeita oferenda de paz".
O profeta Isaías registrou que o Salvador iria se
chamar "Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai
da Eternidade e Príncipe da Paz" (Is 9.6). Pois o Príncipe da Paz prometeu aos crentes: "Deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a
dá. Não se perturbe o vosso coração nem tenha medo"
(Jo 14.27, A21).
A paz que Jesus deixou com os discípulos não ficou restrita a eles; está disponível a todos os homens.
Com Jesus, temos simultaneamente paz com Deus e
paz com os homens.
Como está o seu relacionamento com o Príncipe da
Paz?

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Casal morre em grave acidente em Inhapim

Inhapim/MG. Na tarde de
(14/12) a batida entre um Fiat Strada
e um caminhão baú matou duas pessoas na BR-116 em Inhapim. O casal
de namorado,Eli do Carmo Cassimiro, de 29 anos e Daiany Nogueira Medeiros, de 25 anos, morreu na

hora, ambos ficaram presos às ferragens do veículo. A pista ficou totalmente interditada por mais de duas
horas para remoção dos corpos.
De acordo com a Polícia Rodoviária
Federal (PRF), por volta de 15h15,
a caminhonete invadiu a contramão

em um trecho de curva, altura do
km 494. O Fiat Strada bateu de frente com o caminhão, que carregava
móveis para uma mudança do Rio de
Janeiro (RJ) para Aracaju (SE). O
motorista do caminhão saiu ileso do
acidente.Conforme a PRF, chovia no

momento da batida e a caminhonete
derrapou na pista, por isso invadiu
a contramão. Os bombeiros tiveram
muita dificuldade para resgatar os
corpos, porque o veículo está totalmente destruído.
TV Super Canal

Agricultor diz que comprou carro furtado e clonado de vereador

Caparó/MG.
O
agricultor Inácio Januário Barbosa, 62 anos, foi
preso pela Polícia Militar
de Caparaó na manhã de
domingo (15/12). Ele é
acusado de receptação e
só foi liberado depois de
pagar fiança. O homem
teria feito “negócios”
com o vereador Antônio
Jorge, vulgo "Toninho
Loreto", de 44 anos, que
tem diversas passagens
pela polícia.
Durante operação na
zona rural, a Polícia Militar de Caparaó abordou
o veículo Saveiro, que
era conduzido por Inácio
Januário. Ele não tinha o
certificado de registro do
carro. Os policiais consultaram o sistema e descobriram que o veículo

era produto de furto em
Manhumirim e que a placa GUX 9936/Manhuaçu
era de um carro fora de
circulação. Na verdade, a
placa do Saveiro é GQX5086, de Manhumirim.
Inácio disse aos militares que o vereador Antônio Jorge, vulgo "Toninho Loreto", de 44 anos,
esteve em sua residência
e propôs a troca do Saveiro em sua picape F-75.
Ainda de acordo com o
comprador, Antônio lhe
informou que o veículo
é produto de inventário
e que os documentos seriam entregues após tramitação de ação judicial.
A negociação ocorreu
no mês de março e Antônio não o procurou mais.
Inácio alegou que confiou

nas palavras do vereador
e que desconhecia seus
antecedentes. Como o
carro era mais valioso
que seu Ford 75, Inácio
ainda deu uma leitoa na
barganha.
VENDEDOR MORREU: A PM localizou

Antônio em sua residência. Ele alegou aos policiais que comprou o carro
de Fabinho Graciano, de
Espera Feliz. O cidadão
morreu tem pouco tempo.
A picape F-75, alvo da
barganha, foi recolhida.
Inácio foi apresentado

na delegacia e liberado
após pagar fiança. O vereador se apresentou voluntariamente para prestar esclarecimentos. Ele
não foi encontrado pela
reportagem.
Segundo a Polícia Militar, Antônio tem pas-

sagens por receptação,
tráfico de entorpecentes,
estupro e homicídio tentado. Recentemente ele
cumpriu pena na Cadeia
Pública de Espera Feliz
pela prática de tráfico de
drogas.
Polícia e Cia

Governo de Minas: melhorias para segurança pública

Em seu pronunciamento, o governador Anastasia destacou a importância da chegada dos novos veículos nos
municípios beneficiados e os aportes realizados na área de Defesa Social.

O governador Antonio Anastasia entregou, na segunda-feira (16/12), 559 veículos para a Polícia Militar e
178 para à Subsecretaria de Administração Prisional

(Suapi). Também foram assinados convênios com o
Tribunal de Justiça para construção de sete unidades
da Associação de Proteção e Assistência ao Condena-

Comandante-geral da Policia Militar de Minas Gerais,
coronel Márcio Sant’Ana, entregou chaves de viatura ao
comandante do 40º BPM, tenente-coronel Júlio César

do (Apac), resultando na criação de 812 novas vagas.
Ao todo, as ações envolvem investimentos de R$ 63,1
milhões por parte do Governo de Minas.
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ENTRETENIMENTO
Banheiro Feminino

Era uma vez um sujeito que estava
curioso para saber como funcionava o
banheiro das mulheres. Entrou num banheiro de shopping dos mais modernos,
achou tudo muito bonito, sentou-se, fez
o que precisava e notou que ao lado do
'trono' haviam 4 botões: AM, SAQ, AT, e
RAT. Curioso, apertou o 1o, AM e recebeu
um maravilhoso jato de Água Morna nas
partes baixas. Achou ótimo e deduziu: - É
por isso que as mulheres demoram tanto
no banheiro. Apertou o 2º botão, SAQ,
e recebeu a Secagem de Ar Quente, um
espetáculo... Achou ótimo e foi para o 3º
botão, AT, quando recebeu uma pequena
Almofada de Talco refrescante perfumada
em toda a região; que maravilha! Apertou
o 4º e último botão RAT. Acordou numa
cama todo amarrado, tendo ao lado uma
enfermeira, à qual perguntou: - Onde estou, o que aconteceu? E ela: - Você está no
Hospital Albert Einstein. Foi trazido pelos
seguranças do Shopping. Você acionou o
Removedor Automático de Tampax.

TOURO – de 21/4 a 20/5
Seu crescimento interior é fato. Há certa necessidade de dar
maior significado emocional em sua vida, sobretudo agora neste
período em que a Lua contribui com tudo isso e você está mais
interessada em apreender o que o mundo dispõe.
Saúde: suas ideias e projetos, inclusive na área empreendedora podem aumentar sua ansiedade, por isso nada melhor do que
compensar o corpo com o equilíbrio da mente com alternativas
que a natureza nos dá até uma alimentação saudável.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6
Com a possibilidade maior de se firmar em algumas atividades
relacionadas ao intelecto, entenda que não se deve ficar somente
no oba-oba e parada diante de cursos, palestras etc. São mudanças que podem favorecer sua autoafirmação e autoestima.
Saúde: se você estiver fazendo atividades físicas regulares
com orientação profissional será muito bom para eliminar toxinas
e gorduras indesejadas. Mas sempre é bom respeitar os limites
do corpo relacionados à estrutura de ossos e musculatura
CÂNCER – de 21/6 a 22/7
E a energia da semana que passou continua a beneficiá-la.
Aproveite bem esse momento rico para observar seus planos,
novas ideias e curtir bem o progresso latente em áreas de sua
vida que nunca imaginava que pudesse acontecer. Acredite
que você pode!
Saúde: é possível certa baixa de energia física após o dia
17 de dezembro, porém lembre-se que os excessos devem ser
evitados e não se descuide do fígado e questões estomacais até
o início do ano que vem.

Capitão cagado

Há muitos e muitos anos, viveu um homem do mar, conhecido como o Capitão. Ele
era muito valente e jamais teve medo diante
de qualquer inimigo. Certa vez, navegando
pelos sete mares, um dos vigias da embarcação viu que se aproximava um barco pirata.
O Capitão gritou: -Tragam a minha camisa
vermelha! E vestindo-a ordenou aos seus homens: -Ataquem! Ataquem e vençam estes
malditos piratas! E assim foi feito. Alguns dias
mais tarde, o vigia viu dois barcos piratas. O
Capitão pediu novamente sua camisa vermelha e a vitória voltou a ser sua. Nesta mesma
noite, seus homens perguntaram porque ele
sempre pedia a camisa vermelha, antes de entrar na batalha, e o Capitão respondeu: - Se
eu for ferido em combate, a camisa vermelha
não deixará que meus homens vejam meu
sangue, e assim, todos continuarão lutando
sem medo. Todos os homens, diante daquela
declaração, ficaram em silêncio, maravilhados com a coragem de seu comandante. Logo
no amanhecer do dia seguinte, o vigia viu
não um ou dois, mas DEZ barcos piratas que
se aproximavam. Toda a tripulação, assustada, dirigiu os olhos para o capitão, e ele com
sua voz potente e sem demonstrar nenhum
medo gritou: - Tragam minha calça marrom!

CURIOSIDADES
A Invenção da Montanha Russa: Os inventores foram os russos. As primeiras montanhas-russas, surgidas entre os séculos XV e XVI, eram
feitas de gelo, desde a pista até aos carrinhos.
Era um desporto de inverno. Os aventureiros
sentavam-se em blocos com assentos escavados e
recobertos de palha e desciam a montanha.
O primeiro carrinho com rodas foi construído
em 1784, em São Petersburgo, ainda na Rússia
governada pelos czares.
Na Europa, os primeiros a importar a idéia foram os franceses, em 1804.
O carrinho nem sempre conseguia parar no final da rampa e muita gente se aleijava.
O brinquedo foi-se aperfeiçoando e espalhou-se por todo o mundo.
A Origem da Saudação Militar: A saudação
militar nasceu nos tempos medievais. Os cavaleiros costumavam apresentar-se ao Rei antes das
batalhas.
Sua Majestade queria ver nos olhos dos soldados "o brilho da confiança e do amor ao Rei".
Como estavam sempre de armadura, os soldados eram obrigados a levantar a viseira que lhes
cobria os olhos.
Faziam isso com a mão direita, pois a esquerda
conduzia a espada.
Desde então, em respeito às autoridades, surgiu o sinal de continência.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4
Sempre é bom evitar etapas dos
processos naturais da vida e até
da ordem das coisas, muitas vezes
provocadas por nós. Sempre é bom
deixar clara a comunicação para se evitar mal entendidos e
fofocas. Alguns desafios podem estimular.
Saúde: há uma boa energia que conduz sua saúde, indicação
do astro regente dessa área, porém sempre é bom não abusar
muito da sorte e mandar ver em alimentações pesadas e até
com bebidas alcóolicas, como forma de compensar a ansiedade
no cotidiano.

LEÃO – de 23/7 a 22/8
Período com propensão a ser mais cordata com as pessoas.
Há um espírito maior de conciliação e de diplomacia neste momento, mesmo que mantenha segredo com suas próprias ideias.
Mas quem não tem seus segredinhos, hem?
Saúde: é bom estar preparada para certas emoções em
dezembro que podem mexer com sua saúde, sobretudo com
amigos. Daí é preciso cuidados, principalmente se quiser compensar e ingerir bebidas ou comidas sem muito controle.

SETE ERROS

VIRGEM – de 23/8 a 22/9
Sua dimensão da importância de cada ente querido e amigos
que contribuíram positivamente para seu crescimento durante
a vida mexem com seus sentimentos. Valorizar as amizades e
cativar o carinho das pessoas sempre faz bem.
Saúde: para quem disputa verdadeira batalha com a balança é
bom procurar compensar o organismo antes de ingerir alimentos
e bebidas. Um pouco de sensibilidade aos efeitos de remédios,
então nada melhor prevenir do que remediar.
LIBRA – de 23/9 a 22/10
Suas atitudes diante dos antagonismos geralmente deixam
bastante claras sua conduta diplomática, por sinal uma das
marcas do signo. Mas agora com Marte em Libra e Mercúrio em
conjunção com o Sol, é preciso uma dose extra de autocontrole.
Saúde: é preciso cuidar um pouco mais de sua saúde, no
caso, preservar-se mais neste período. Tal debilidade, digamos
tendência à fraqueza, está relacionada ao condicionamento físico.
Não exagere e procure perceber as necessidades do organismo.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
Fugir da realidade, jamais. Existe todo um aparato astral que
pode servir fortemente para sua busca interior, principalmente se
conseguir rever suas ações, construções e até acúmulo de bens.
A fé pode ser um bom caminho para suas respostas.
Saúde: é bom não cultivar sentimentos negativos e sequer
acumular raivas desmedidas de um opositor, pois sobrará para
seu corpo. Apesar disso, sua saúde está bem. Recomendações: relaxe mais; faça caminhadas; pinte um quadro; toque
um instrumento.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12
Você continua em seu período mágico com o Sol ardendo
e trazendo mais sorte do que o normal para suas atividades e
para sua vida. Se houver contrariedades a partir de agora, nada
melhor do que a sabedoria para poder contornar cada problema.
Saúde: as dificuldades muitas vezes servem de prova para
testar o equilíbrio emocional e espiritual. Mas cuidado para não
ingerir tantos alimentos ricos em açúcar e até massas, pois há
tendência ao acúmulo de gordura.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1
Com o Sol se aproximando de seu signo, é preciso ter um
pouco mais de paciência e força de vontade para terminar tarefas
que não podem ficar para depois. Maior sensibilidade e sentimento de isolamento faz parte deste momento. Calma, vai passar.
Saúde: até o dia 21 de dezembro, seu equilíbrio estará
sofrendo um grande teste diante das limitações do cotidiano;
procure relaxar e respire fundo para não se deixar abater pelo
estresse ou até excesso de melancolia, comumente conhecida
como depressão.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2
Seu sentimento de realização e de dever cumprido estão em
cena agora. Tudo bem, você merece, suas conquistas são frutos
de esforço e da contribuição com seus coletivos, algo que os
aquarianos entendem muito bem.
Saúde: alguns aquarianos sentirão a necessidade de se recolherem para evitar grandes badalações. Descanse e repouse.
Tudo bem que o cérebro ferve muito com as ideias e com isso
as insônias. Relaxe e deixar a vida fazer sua parte.
PEIXES – de 20/2 a 20/3
O momento é bastante positivo, pois agora você poderá contabilizar seus feitos e reformular planos que até então não surtiram
tanto efeito, incluindo investimentos e estudos. Aproveite para
dar aquela arejada em sua casa que o ano novo está chegando.
Saúde: o período também está positivo para investir em novos hábitos alimentares, sobretudo os mais saudáveis. Procure
comer frutas e, se for possível, iniciar ou reiniciar atividades
físicas regulares, pode ajudar bastante o corpo a se fortalecer.
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Considerado "sem graça", especial de Natal
de Danilo Gentili é vetado pela Band

'Sairia na porrada com Justus', diz Otávio
Mesquita sobre participação no 'Aprendiz'

Casal Beckham gasta mais de R$191 mil
em decoração de Natal

Após vetar a participação de
Danilo Gentili no "Domingo da
Gente", da Record, a Band decidiu
eliminar de sua grade de programação o especial de Natal do programa "Agora É Tarde".
Isso porque a edição foi considerada pela direção da emissora
"sem graça" e de "mau gosto" para
a temporada de festas - por conta
de seu conteúdo. Apesar disso, eles ainda tentam "salvar" alguma
coisa do material, segundo o jornal "Folha de S.Paulo".
Para a ocasião, o apresentador do late show reuniu os convidados
que considerou como os mais engraçados do ano: a socialite Heloísa
Faisson, Inês Brasil, o radialista Diguinho Coruja e o humorista Rey
Biannchi.
A intenção do humorista foi, ao contrário de outros canais, que
estão investindo em nomes famosos, gravar com pessoas menos conhecidas pelo público, em uma interação com direito a ceia e Gentili
vestido de Papai Noel.
A conversa foi tão 'intensa', que o a gravação terminou com guerra
de comida e seguranças retirando convidados do palco.
Na época da gravação, Danilo chegou a comentar no Instagram.
"A gente gravou aquilo que deveria ser apenas um programa de Natal, uma ceia de Natal entre amigos e convidados. Como terminou
tudo foi indescritível! P*** m****! Certo ponto eu perdia o fôlego
de rir e certo ponto ficava chocado. Oque foi isso", descreveu.

Otávio Mesquita foi apontado como
um dos nomes de interesse da Record
para a nova etapa de 'A Fazenda', mas já
fez questão de negar que vá ficar confinado em Itu, São Paulo. 'Não tenho nada
contra, mas não é meu perfil', disse ele,
brincando que precisaria de uma 'edição
para anciões', ao 'Notícias da TV'. Aliás,
aproveitando o assunto reality show, o
apresentador e empresário também garantiu que não vai estrelar a
próxima edição do 'Aprendiz', que vai ter apenas famosos.
Amigo pessoal de Roberto Justus, Mesquita tem certeza que não
seria um participante muito comportado. 'No primeiro 'boa noite',
eu já sairia na porrada com o Roberto', brincou. Sem contrato desde
que saiu da Band no final do mês passado, Otávio segue negociando
com duas emissoras - sendo uma delas o SBT. Além disso, também
estuda apresentar um talk show com formato britânico na TV paga.

Elisabetta Grillo, ex-assistente de Nigella Lawson, voltou a garantir que a
chef de cozinha é, de fato, viciada em
drogas e resolveu dar mais detalhes a
respeito do hábito da culinarista de utilizar entorpecentes. De acordo com a
moça, Nigella usava cocaína de três em
três dias e, frequentemente, fumava maconha na presença dos filhos.
Em tribunal, Elisabetta garantiu ter visto a chef consumindo cocaína quando esta ainda era casada com John Diamond, que morreu
em 2001, e acrescentou: “Ela fumava maconha em frente às crianças
e elas diziam que a mãe fumava para conseguir adormecer, acreditavam que tinha fins medicinais”. No início deste mês, Lawson
confirmou que fez uso de cocaína durante depoimento no Tribunal
de Isleworth Crown, em Londres, na Inglaterra. No entanto, negou
que seja viciada na substância.

Oi? Virgem do leilão abandona
'SuperPop' para ir ao banheiro

Carol Portaluppi fala pela primeira vez
sobre vazamento de foto nua na web

Catarina Migliorini protagonizou
uma cena nada convencional no palco
do 'SuperPop', da RedeTV!, na noite
da última segunda-feira (17), e deixou
a apresentadora Luciana Gimenez em
uma saia justa. A modelo, conhecida
por leiloar sua virgindade - por duas
vezes -, participava de um debate sobre
a busca das maria-chuteiras e outras
garotas pela fama, quando simplesmente se levantou, deixou o microfone no sofá e deixou o palco. Sem entender, a Luciana começou
a rir, esperando orientações da direção. 'Vamos lá atrás para ver. Vamos lá', sugeriu. 'Queria muito ir. O camarim é longe?', questionou,
pedindo apoio de um câmera. Assim que encontrou com a convidada, a comandante da atração questionou o motivo do 'desaparecimento'. 'Estava apertada [para ir ao banheiro]. Estava com vontade e
fui', justificou. Gimenez brincou com a situação e disse que mulheres grávidas é que geralmente vão ao banheiro a todo instante. Os
outros convidados concordaram e não esconderam a surpresa com a
atitude da moça em sair no meio de um programa.

Na manhã de quarta-feira (18), Carol Portaluppi se manifestou pela primeira vez sobre
o vazamento de suas fotos nuas na internet.
“Existe mais coragem em suportar um insulto do que se vingar”, escreveu a filha do
ex-jogador Renato Gaúcho em seu perfil no
Facebook. Boatos dão conta de que o responsável por expor as imagens íntimas da jovem
seria seu ex-namorado. O motivo? Vingança.
Por conta da exposição, a ex-integrante do
“Pânico” estaria muito abalada e teria deixado de ir à faculdade e à
academia. Além disso, Renato, inconformado, teria parado de falar
com a herdeira, segundo o jornal “Extra”.
Vale lembrar que após o vazamento dos cliques, onde Carol aparece com os seios à mostra, a assessoria da jovem chegou a afirmar
que o celular dela havia sido roubado.

Após saída de Sabrina Sato, anunciantes
desistem do 'Pânico na Band'
A saída de Sabrina Sato da Band deixou
um clima de tensão no departamento comercial da emissora, que agora corre contra o tempo para fechar com anunciantes.
A apresentadora era chave importante
nas negociações, já que representava mais
da metade das ações de marketing do 'Pânico na Band', segundo o jornal 'Folha de
S.Paulo'. Todos estão bastante preocupados com a situação, pois alguns anunciantes estariam dispostos a cancelar merchans agendados
para o início de 2014.

Poderosa! Sabrina Sato ganha controle de
sua produção na Record
Sabrina Sato não só ganhou um contrato de três anos com a Record, como
também garantiu carta branca para
controlar sua equipe de produção na
emissora.
A apresentadora tem caminho livre
para contratar pessoas de sua confiança e deve começar a escolher profissionais de fora do canal, segundo o
jornal 'O Dia'.
O nome de seu próximo programa, previsto para estrear entre
março e abril do próximo ano, aliás, também deverá ser escolhido
pela própria beldade.
A atração ainda não tem formato definido. No entanto, já se sabe
que ela deve ir ao ar aos domingos, antes de 'O Melhor do Brasil',
de Rodrigo Faro.
Descanso para imagem: Após virar destaque nos principais noticiários do Brasil, por conta de sua saída do 'Pânico' - onde ficou
por dez anos -, Sabrina Sato foi orientada pela Record a descansar
sua imagem. Por isso, a japonesa está de malas prontas para passar
uma temporada de férias fora do país, aproveitando ao lado de seu
namorado, João Vicente de Castro.

Rafael Cortez confessa que
está insatisfeito com a Record
Rafael Cortez protagonizou o especial 'A Nova
Família Trapo', mas não está nada satisfeito em ter
que voltar para a 'geladeira' da Record. O apresentador confessou aos amigos que está infeliz com sua
situação na emissora, principalmente pelas promessas não cumpridas pelos dirigentes, segundo o jornal 'O Dia'. Uma
delas, por exemplo, era a garantia que ele ficaria no ar pelo maior
tempo possível, o que não aconteceu. Depois do final de 'Got Talent Brasil', em junho deste ano, Cortez não ganhou outro programa.
Agora, resta ao ex-'CQC' aguardar, já que ainda não há previsão para
que ele volte ao ar.

Anitta confirma que vai remixar
'Show das Poderosas' com Pitbull
O rapper Pitbull não perde tempo. Depois de parcerias de sucesso
com cantores da cena pop mundial, incluindo o brasileiro Michel
Teló, ele quer lançar uma versão da música 'Show das Poderosas'
com Anitta.
A cantora confirmou a parceria e disse que
em breve a faixa será lançada. 'Ele entrou em
contato com a gravadora porque, lá fora, 'Show
das Poderosas' toca muito. Ele pediu para fazer
um remis com ele. Eu cantando algumas partes em inglês e algumas em português', disse.
Outra novidade, adiantada durante a entrevista
coletiva para o lançamento do programa 'Sai
do Chão', da Globo, é que a funkeira vai iniciar
uma turnê pela Europa e vai lançar um DVD
inspirado em Rihanna. 'O DVD vai ter seis músicas inéditas. Está um sonho, como balé gigantesco…28 bailarinos.
Vamos fazer, no máximo, quatro mudanças de figurino. Tenho como
inspiração a Rihanna. Tudo peguei dela, figurino, coreografias, perfil',
contou.

E o Humberto Carrão? Chandelly Braz é
flagrada aos beijos com rapaz em shopping
Apesar de ainda não terem falado sobre o assunto, Humberto
Carrão e Chandelly Braz podem ter terminado
o namoro.
Pelo menos foi isso o que a atriz deu a entender, ao trocar beijos com um rapaz em um shopping no Rio de Janeiro, enquanto aguardava na
fila do guichê do estacionamento.
O flagra foi feito por uma fonte do jornal 'O
Dia', que garantiu não ser Humberto o moço
que acompanhava a artista.
Vale lembrar que Carrão já chegou a ser
apontado como affair de Sophie Charlotte enquanto eles gravavam a novela 'Sangue Bom',
da Globo. Ele, no entanto, sempre negou qualquer relacionamento amoroso com a colega de elenco e que estivesse passando por uma crise no namoro.

“Avenida Brasil”
estreia com ótima
audiência na Argentina
Parece que o sucesso de “Avenida Brasil” vai se repetir na Argentina. Já no episódio de estreia, que aconteceu na segunda-feira (16),
a novela - exibida pela Telefe - alcançou ótima audiência em todo o
país. De acordo com o Ibope de Buenos Aires, a trama de Carminha
e Nina começou com 11,9 pontos de média. Foi a segunda maior
audiência de todo o dia no país, perdendo apenas para o programa
de Susana Giménez - a Hebe Camargo local. Já no site oficial da
emissora argentina, o primeiro capítulo de “Avenida Brasil” foi o
mais visto e mais compartilhado.

Nicole Bahls recebe proposta de casamento
de Victor Ramos, seu ex-noivo
Depois de passar um ano separado de Nicole Bahls, Victor Ramos
pediu a morena em casamento. Isso mesmo! O atleta, que vai jogar
futebol no México, sugeriu à repórter do “Pânico” que largasse tudo
o que conquistou aqui no Brasil para ir morar com ele, segundo a colunista Fabíola Reipert. Espantada com a proposta, a moça teria dito
às amigas: 'Eu não quero fazer a Samambaia, não'. Isso porque Dani
Souza, a Mulher Samambaia, deixou a vida no Brasil para seguir os
passos do marido, o jogador Dentinho. Para quem não se lembra,
Nicole passou a Virada do Ano de 2012 para 2013 sozinha. Na época, ela alegou que o relacionamento com Victor havia chegado ao
fim após ter descoberto uma traição por parte do rapaz.

Aos 19 anos, Justin Bieber pensa em
desistir da música: “Estou me aposentando”
Na última terça-feira (17), Justin Bieber fez uma declaração para lá
de polêmica durante entrevista a um programa de rádio. O astro teen
afirmou que pretende se aposentar. Isso mesmo! Questionado sobre o
que faria após lançar seu novo álbum, em 23 de dezembro, o canadense disparou: 'Após o novo álbum? Ah, na verdade eu estou me aposentando, cara. Estou me aposentando', garantiu na transmissão do 'Los
Angeles Power'. Para deixar claro que não estava brincando, o cantor
ainda reforçou: “Eu vou dar um tempo. Acho que provavelmente vou
desistir da música'. Bieber tem viajado o mundo - passou, inclusive,
pelo Brasil - com a turnê “Believe”. Aos 19 anos, o popstar já lançou
3 álbuns, 2 documentários, divulgou perfumes, participou de reality
shows e ganhou diversos prêmios por seu trabalho com a música.
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