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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Vereadores vão à Prefeitura a pé e
cobram obras e melhor diálogo de Nailton

“Foi um gesto simbólico de humildade”, definiu o Presidente da
Câmara Municipal, Maurício de Oliveira Júnior para a iniciativa
tomada por todos os quinze vereadores de seguir a pé da Casa Legislativa ao Gabinete da Prefeitura, imediatamente após a abertura
da sessão legislativa de Quinta-feira, 19. A atitude foi causada justamente pelo envio de projetos de última hora para o Legislativo e
serviu para buscar um diálogo com o Executivo. Os buracos nas ruas, a falta
de água constante por toda a cidade e diversos problemas em escolas e outras
demandas foram as bases da mobilização.
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Os quinze vereadores percorreram a pé o trajeto entre a Câmara e a Prefeitura.

Deputado João Magalhães recebe amigos
de Manhuaçu e lideranças da região

N

a noite de segunda-feira, 23
de dezembro, o
deputado federal João
Magalhães (PMDB), recebeu seus amigos para
uma confraternização de
fim de ano. O deputado
destacou a alegria em receber em Manhuaçu, com
muitas lideranças, dentre
elas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, empresários,
cafeicultores,
amigos,
enfim pessoas que fazem
parte de sua trajetória na
vida pública.

Silvio Santos

Selena Gomez
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Ratinho
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EDITORIAL

Ano Novo, Vida Nova!

Que o pensamento de muitos seja este que todo mundo
sempre costuma repetir:
“Ano-novo, vida nova”.
Mas, até que ponto saberá entender e medir o peso e a
colocarmos em prática essa afirmação?
Tomara que você que fez metas para o ano que passou
tenha atingido e para aqueles que não conseguiram possam ter neste novo ano de 2014 a chance de conseguir
atingir suas metas, concretizar sonhos e rever conceitos,
deixando para trás as mágoas que nada ajudaram. Agora
é regaçar as mangas, reunir forças e abrir as janelas do
entendimento e esperar as recompensas de seu trabalho.
Sabendo que o mundo conspira a favor daqueles que
se esforçam, é importante salientar que nossas vitórias
estão ligadas aos nossos olhares em que direcionamos
para dentro de nós mesmos, porque o caminho para uma
vida nova passa, impreterivelmente, por nosso universo
interior.
Há muitas coisas que só depende de você, exclusivamente de Fale com a redação
você. Depende do seu trabalho, contato@jm1.com.br
(33)3331-8409
de sua fé em Deus e acreditar que
você é capaz de realizar. Nada e
ninguém poderá fazer isso por você.
A ajuda pode vir de fora, mas o impulso e a decisão deve
partir de você, independentemente de sua situação atual.
Em primeiro lugar, questione com honestidade todos
os dias de 2013, o que você fez, o que deixou de fazer e
o que poderia ter feito.
Se realmente você quer mudar, qual é o seu propósito
de vida?
A resposta a esta pergunta pode realmente mudar a
sua vida. Muitos de nós por vezes não paramos para nos
questionarmos acerca do nosso propósito de vida. Sem
propósito é impossível começar novos projetos.
É importante percebermos o que mexe conosco, a que
tipo de coisas damos significado. O que é que nos retém
a nossa atenção, nos motiva e impulsiona? Que acontecimentos, situações, pessoas ou projetos nos dão um
incremento de energia?
Se perante a resposta a algumas destas questões ou a
outras idênticas permanece confuso, e não consegue clarificar ou encontrar as coisas que o fazem feliz, importa
reformular a pergunta. Se a sua resposta for afirmativa,
então é hora de mexer-se porque o ano novo já chegou.
Para que a nossa decisão dê realmente certo, é necessário, antes de tudo, querer mudar e se permitir mudar.
O próximo passo é derrubar aquelas barreiras internas
tão prejudiciais, como o preconceito consigo próprio, o
medo, a inveja e o rancor. E, não esqueça, o mundo ao
seu redor apenas reflete o que você é. Feliz Ano Novo
2014!
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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

Prezados companheiros,
Tem esta a finalidade de agradecer
pela publicação durante o ano de
2013 da coluna da rede Sindijori de
Comunicação.
Batemos o recorde, pois chegamos
ao final deste ano com 126 jornais e
revistas veiculando a coluna da rede
em suas páginas.
Esperamos contar com todos vocês
para continuarem publicando em
2014.
A rede Sindijori de Comunicação,
temos certeza, será uma das principais fontes de integração de todos os
jornais e revistas do interior de minas
gerais, além de dar suporte na área
comercial para essa nossa imprensa
interiorana que vem sempre sendo
a mais prejudicada nas campanhas

publicitárias, tanto dos órgãos públicos como das empresas da iniciativa
privada.
Continuem mandando suas matérias
para que possamos incluir sempre que
possível na coluna da rede e divulgação em todo o estado de Minas Gerais.
Muito obrigado por tudo e um feliz
natal e próspero ano novo para todos
vocês e seus familiares.
Alexandre Wagner da Silva
Presidente do Sindijori
Gostaria de parabenizar o José
Eugênio, por sua fala na reunião da
Câmara de vereadores, foi serena,
contundente e objetiva. As autoridades de um modo geral precisam
entender que nós, o povo de Manhuaçu não estamos pedindo favor.

Precisamos de serviço de qualidade,
saúde, educação, segurança, tudo
isso de QUALIDADE. Os impostos
que pagamos, são os que pagam os
salários de todos os servidores públicos, eles devem ser revertidos em
serviço público de qualidade e não
em promessas e desculpas que herdaram problemas de administrações
anteriores, precisamos de muito José
Eugênios.
Venho até esta coluna agradecer
a todas as funcionárias da creche da
Petrina pela dedicação e carinho com
todas as crianças que lá frequentam.
Como pai só tem a agradecer! Um
grande abraço de forma especial as
monitoras, tia Poliana, tia Elaine, tia
Karina, Tia Jose e a coordenadora
Zilda! Parabéns. Sandro
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Um ano perdido
Ao chegarmos ao final de
2013 o servidor público da
prefeitura de Manhuaçu nada
tem a comemorar, o TAC feito entre prefeito Nailton Heringer e o Ministério Público
pelo o que parece até agora
não surtiu nenhum efeito
positivo, já o secretário de
administração João Batista
Hott encerra o ano colecionando liminares em favor de
servidores perseguidos por
ele, o mesmo ocorrendo com
o diretor do SAMAL Welen
Mendonça. Na saúde nenhum
ofício enviado pelo Sindicato em favor dos seridores foram
respondidos pelo Secretário de Saúde Dr. Guliver Oliveira.
Na secretaria de Obras o irmão do Prefeito Eduardo Heringer não dá conta do acúmulo de duas secretarias a de Obras
e Agricultura. A secretaria de Educação também não ficou
para trás nesse desgoverno e a secretária Geovana, continua
recebendo os agradecimentos do Prefeito Nailton Heringer
por ter sido hóspede dela em Governador Valadares quando
residia naquela cidade. O Chefe de Gabinete João Amâncio
se dá por satisfeito em estar no cargo que ocupa sem prestar
nenhum serviço concreto a população. Enfim, encerramos o
ano só com as promessas de um Hospital Regional. um Contorno Rodoviário, uma Passarela próximo ao bairro São Vicente, o famoso IFET que foram jogados fora R$900.000,00
em um terreno que de nada serve, um ano sem decoração de
Natal e sonorização de rua. FOI UM ANO PERDIDO, principalmente para servidores da Prefeitura.

Linha "Claro" no escuro
A telefonia da Claro em Manhuaçu está uma vergonha!
Não podemos continuar usando uma operadora que não da
assistência aos seus clientes. Vamos todos mudar. Já basta
uma cidade sem prefeito e agora sem celular.

ga de Títulos de Honraria e Medalhas do Mérito Legislativo, no Anfiteatro Vereador Camillo Felipe Nacif. A
cerimônia legislativa foi prestigiada por autoridades e
um grande número de convidados, que lotaram o recinto.

Nunca querem as mudanças
E os tradicionalistas não querem nunca que as nuvens sejam afastadas, pois contam com a sua ajuda - assim, podem
continuar dizendo o que bem entendem e continuar explorando e escravizando as pessoas...inclusive você!

Papa Francisco
corajoso
O argentino Papa Francisco criou Comitê de Combate a Abuso de Criança
na Igreja. O primeiro Papa a tomar uma
atitude séria em toda a história papal.

Número alto!
Dados dão conta de que a América Latina tem hoje 164
milhões de pessoas pobres. O número é equivalente a 27,9%
da população do continente.

Haja estradas
Produção de veículos chega a 3,5 milhões de unidades,
recorde esse ano no Brasil. Só em novembro 218.634 de
automóveis e 52.233 comerciais leves.

BH imóveis em alta
Metro quadrado mais caro em Belo Horizonte tá valendo
R$ 21 mil.

Novos municípios
Dilma vetou mas o veto pode cair na Câmara dos Deputados e novos 363 municípios podem ser criados no Brasil.

Alunos agredindo professores

Bomba! Bomba!

Até o momento, foram registrado cerca de 19 casos de
agressões de alunos contra professores dentro das escolas
em Minas Gerais. Inclusive com ameaças de mortes; governo garante investir mais na segurança nas escolas estaduais.

MEC manda suspender 270 vestibulares no País; mais de
44 mil vagas são trancadas após nota insatisfatória; quase
120 cursos foram fechados pelo ministério sem ter direito
a revisão.

Professores aumento real de 7,5%
Professores da Rede estadual Mineira terão ganhos de até
7,5% no aumento salarial; o que é ainda muito pouco!

Não dá pra acreditar!
Dizem que a população de favela em BH caiu 12,8%; eu
não acredito mesmo...a gente vai entrando em BH é só favela...

Viva a Replública de Manhuaçu

Conselho...

Pessoal, já esta circulando pela cidade a (livro) república
de Manhuaçu, onde esta sendo mostrado e dito tudo o que foi
feito pelo prefeito durante o ano. Só lembrando que foram
20.000 tiragens, livro de umas dez páginas. Vamos fazer um
calculo rápido: 1,00 x 20.000 e viva a república Manhuaçu.

Pais, nunca, mas nunca façam distribuição em vida dos
seus bens para seus filhos antes de morrerem; esse tal de
usos e frutos é um erro... A torcida para sua morte fica
maior, o desprezo cresce e vocês padecem.

Rodoviária de Manhuaçu
Do que adianta a chegada de Manhuaçu estar linda e maravilhosa, mas quando chega na rodoviária é um horror, parece
um museu dos anos 70, as estações de trem é melhor e mais
bonita do que esse museu da rodoviária de Manhuaçu. Acorda
prefeito, faça alguma coisa para melhorar o visual da rodoviária.

Câmara de Manhuaçu presta
homenagens em Sessão Solene
Em uma noite de homenagens, a Câmara de Vereadores
reconheceu a atuação de pessoas e instituições que contribuiram para o desenvolvimento e o bem-estar social
de Manhuaçu. Sob a presidência de Maurício de Oliveira
Júnior, foi realizada concorrida Sessão Solene de Entre-

Universal irá construir prédio em GV
Igreja Universal Reino de Deus vai construir um monumental Templo na Avenida Brasil em Valadares; ela adquiriu o antigo posto frente o Hospital Santa Terezinha. Pode
ser o maior do interior de Minas.

Eleições presidenciais...
Segundo pesquisas, Aécio é melhor no Sudeste, mas ainda é superado de longe por Dilma; Eduardo Campos perde
em seu território.

Fama de Joaquim
Dos 32 partidos legalmente no Brasil, 16 deles disseram
que não filiariam o Presidente do Supremo como candidato
a Presidente da República. A fama de justiceiro de Barbosa
metendo medo em quem?

Pimenta da Veiga, candidato?
Apesar do PSDB não
ter confirmado nada até
agora, é certo que os
tucanos de Minas preferem o ex-prefeito de
BH e ex-ministro das
comunicações Pimenta
da Veiga para disputar
o governo de Minas.
Uma reunião ontem
reuniu cerca de 200 prefeitos do PSDB.

Quem rouba ladrão
merece perdão?
Alguém entrou na sede da
fazenda "Santa Clara" do mensaleiro Marcos Valério e levou
tudo, deixou a sede vazia; isso
na cidade mineira de Caetanópolis.

Aviso bem dado!
Não compre lotes em loteamento que não esteja calçados, você
corre o risco da imobiliária amanhã não calça-los.

Domésticas ganhando
mais direitos
Patrão que não assinar carteira de doméstico vai pagar
multa de R$ 588,00! Proposta já foi aprovada pelo Senado
e segue para a sanção da Presidente. Tem muita gente optando pela diaristas 2 vezes só por semana e pronto! E agora
domesticas?

Mensalidades aumento!
Mensalidades escolares em todo o país sobe mais do que
o dobro da inflação. A correria para as escolas públicas está
aumentando.

Carteira de moto mais difícil
Para que você
possa tirar carteira
de habilitação em
motos a coisa esta
cada dia ficando
mais difícil; quer o
DETRAN que todos
os candidatos tenha
que fazer aulas em
simulador; querem
testes práticos na
rua. Os testes vão
ser em contatos com
carros em circulação
na mesma pista.

Energia Universal
Até 2014 o governo federal quer que a energia no Brasil
seja universal, na verdade em todos os lares seja lá onde for.
A meta é atingir 3,37 milhões de família atendidas. O Programa já fez 15 anos e já atendeu 15 milhões de imóveis.
Na verdade o Brasil é quase um continente, gigante.

Gugu fecha com SBT
Gugu fechou com SBT e estreia de novo em março; vai
ganhar R$ 1.500,000,00 por mês, a metade que ganhava
na Record. Mas em compensação vai assumir aos poucos
todos os programas apresentados por Silvio Santos que aos
83 anos deve deixar em breve tudo para curtir a forturna
que fez em 51 anos de carreira.
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Tri-Objetiva - 79
Celso de Medeiros Costa (*)

"A inércia do Congresso traz riscos para a democracia.
E proteger as regras da democracia é um papel do Supremo"
ministro Luís Roberto Barroso

• EMPRESAS REPRESENTAM NO
TCU E MP CONTRA ANTT
Prejudicadas no leilão das linhas de ônibus do transporte
rodoviário de passageiros, empresas menores e de fretamento decidiram representar no Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União contra a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). O grupo conseguiu
suspender a licitação na Justiça Federal após denunciar
que alterações feitas de última hora no edital favoreceram
as grandes empresas.
• SÓ AS PODEROSAS
A ANTT mudou o edital em dezembro, limitando a licitação a empresas que fizeram transporte regular com ônibus
nos últimos anos.
• FICARAM DE FORA

é o esporte favorito da ministra.
• AFINANDO DISCURSO
Membros do PSDB aproveitam o recesso de fim de ano
para “mastigar” a cartilha do senador Aécio Neves (MG)
com as bases das suas propostas de governo para as eleições à Presidência em 2014.
• TRISTE REPETECO
Em 2009, o governo federal anunciou com toda a pompa
um convênio de R$ 21 milhões com a prefeitura de Vila Velha (ES) para realizar obras de aduação no Canal do Congo.
Nunca aconteceram. É o canal que transbordou na semana
passada e deixou o município alagado.
• BANCADA INTACTA

Com a medida, foram excluídas do processo todas as empresas de fretamento e as que fazem transporte regular
com veículos urbanos.

O PSDB só vê vantagens na candidatura de Cássio Cunha
Lima ao governo da Paraíba. Além de favorito, caso saia
vitorioso assumiria sua vaga no Senado outro tucano, José
Sobrinho, o Deca do Atacadão.

• PROCESSO ALEATÓRIO

• VAI ROLAR A FESTA

Como as antigas permissões venceram em agosto de 2008,
a ANTT concedeu autorizações especiais a quem quis, nos
últimos 5 anos.

A Swot Serviço de Festas e Eventos levará quase R$ 2,7
milhões da Secretaria de Direitos Humanos. Destinados
a “apoio logístico, promoção e execução de eventos” no
Nordeste.

• OUTRO LADO
ANTT disse que foi intimada e está tomando providências
para revogar decisão da Justiça, mas que não há previsão
de reformulação do edital.
• LIVRO-BOMBA AGORA ESTÁ
DISPONÍVEL NA INTERNET
Para enfrentar o esquema que
tenta impedir a circulação
do seu livro-bomba, pressionando livrarias ou comprando estoque dos exemplares,
o delegado Romeu Tuma Jr
disponibilizou a obra na livraria virtual Amazon.com.
“Assassinato de reputações” (Ed. Topbooks, Rio, 557 pp,
R$ 69) revela que na ditadura o então sindicalista Lula foi
informante do Dops, polícia política chefiada por seu pai,
o lendário Romeu Tuma.
• FÁBRICA DE DOSSIÊS
Com autoridade de ex-secretário nacional de Justiça, Tuma
Jr também revelou a fábrica de dossiês no governo Lula
para destruir adversários.
• ESTADO POLICIAL
Alem dos dossiês, o governo
Lula usou o aparelho de Estado até para montar operações
policiais para destruir os críticos, acusa Tuma Jr.
• BLINDAGEM
Tuma Jr conta que descobriu a conta do mensalão nas Ilhas
Cayman, mas o governo Lula e a Polícia Federal não quiseram investigar.
• IMPERDOÁVEL
Cesar Borges (Transportes) e Moreira Franco (Aviação Civil), que conseguiram destravar os leilões para concessão
de estradas e aeroportos, entraram na mira de Gleisi Hoffman (Casa Civil), que fracassou na missão. Falar mal deles

• CADÊ A RENOVAÇÃO?
No Acre com a família, o senador boliviano Roger Molina
aproveita os últimos 2 meses garantidos no Brasil: o refúgio provisório conquistado em agosto passado vence em 24
de fevereiro, pertinho do Carnaval.
• PARA LEMBRAR
Há exatos 25 anos o intelectual e dramaturgo Vaclav Ravel
chegava à Presidência da Checoslováquia. Ele foi o líder
da chamada “Revolução de Veludo”, que elegeu o primeiro
governo democrático desde 1948, após 40 anos de regime
comunista. Vaclav Ravel faleceu em 2011.
• NOVA ONDA
Inspirado na filiação da ministra
Eliana Calmon ao PSB, o presidente do SSD-MA, Simplício
Araújo, convidou o juiz Márlon
Reis, criador da lei da Ficha Limpa, para disputar ao Senado pela sigla em 2014.
• PENSANDO BEM…
…ao estilo Dilma, a única previsão para o início de 2014 é
que vai chover.

Poder sem Pudor
EU NÃO SOU VOCÊ
Durante o governo
Lula, o então senador
Arthur Virgílio (AM),
líder do PSDB, tinha
relações cordiais com
o presidente do Banco Central, Henrique
Meirelles, um ex-tucano. Havia sido fiador de uma espécie de pacto segundo o qual Meirelles seria
poupado pela oposição. Mas, diante das primeiras denúncias
contra Meirelles, Virgílio mandou um recado por um amigo
comum:
- Sinto muito, mas o pacto está rompido. Prepare a carcaça.

Flu, ´rajado´ e
“Não creio”
1- Solicitar as correções?
2- Derrubar umas gozações??
3- Completar algumas lições???
1 - RE-tificando – § No compromisso com leitores e pelo planejamento, eu
teria de escrever, antes e hoje, sobre o
Salmo 11. § Todavia, adio, para, agora,
pedir desculpas aos entendedores de futebol – o Fluminense Football Club parti-c-ipou da série C! (e, foi c-ampeão!!!)
–. E peço, ainda e sobretudo, desculpas
ao torcedor deste, pois preciso rever mais algo de texto anterior. § Se errei noutra coisa, perdoe-me e cobra-me, favor.
2 - RE-portando – § Quando infantil e
infanto-juvenil na já tão comentada São Sebastião da Vala, vila de Aimorés/MG, ou/e,
quando juvenil e adolescente, na também
bastante referenciada Mundo Novo de Minas, outra localidade aimoreense, eu ouvira
falar de coisa “rajada”, no sentido de listrada.
Como tudo que ouvimos precisa ser conferido
no dicionário, consultei 13 verbetes no dicionarista Antônio Houaiss, 11 no Aurélio Buarque de Holanda
Ferreira, e, 3 no Pandiá Pându – portanto 27 ao todo! –. Eu
queria encontrar o sentido de rajado, pois, em 18/12/13, quando a lógica esperava um Galo rajado, da tarde para a noite, veio
outro animal – uma zebra rajada! –, pois o Galo preto e branco
de Minas perdeu para o “Águia verde” de Casablanca!!! No
Wikipédia, “O Raja Club Athletic é um clube de futebol sediado em Casablanca, maior cidade do Marrocos. Foi fundado
em 28 de março de 1949”, tendo como alcunha “Vox Populi,
Green Eagles, Green Devils, Raja Mondial e Green Boys”. A
voz do povo marroquino, a águia verde, e os meninos verdes
ganharam do barulhento Galo alvinegro e experientes pretos e
brancos. Isso foi zebra, mesmo que o “Athetic ´rajado´” tenha
sido campeão por 3 vezes da Liga dos Campeões da África.
Todavia, mesmo que o Galo tenha perdido, não concordo com
o texto da Wikipédia que – desrespeitosamente! – chamou-o
de “Patético Mineiro”!! Essa brincadeira a gente deveria deixar para os torcedores, em rodas de amigos, brincando, sem
desrespeitar!!! § No dicionário online de Português, as principais definições de rajada são: “[...] Ventania súbita e violenta.”.
E, “Série ininterrupta de tiros dados por uma arma automática, uma peça ou uma unidade de artilharia, com os mesmos
elementos de tiro: rajada de metralhadora [...]”. Aconteceu
essa ventania, e essa rajada de metralhadora. Alguém dissera que, se Ronaldinho, Tardelli, Jô, etc estivessem bem, eles
venceriam. Parece-me que o treinador Cuca disse que, com 7
jogadores jogando mal, não seria possível ganhar. Foi “ego”
aumentado e/ou salto alto? § Penso que o Galo está muito
dependente do Independência! – precisa de u´a independência
desse estádio!!!...
3 - RE-flexionando – § Não acreditava que o “Fußball-Club Bayern München” da cidade de Munique, Baviera,
Alemanha, seria o campeão deste Mundial de Clubes vigente, por quê só creio
no que Deus deixou claro na Bíblia – o
que Ele não deixou claro vejo como
possibilidade –; e esta, até, o Raja Club
Athletic estava tendo de ser campeão. § Isso tudo é para
lembrarmos que temos de confiar só em Deus – A Bíblia
diz que bendito é quem confia em Deus, e, maldito quem
confia no homem (Jr 17.5-8 – especialmente, 5,7) –. § Se
der, na próxima semana veremos acerca do Salmo 11, e, no
início de fevereiro, sobre o Sl 59.
1- Devemos pesquisar!
2- O sentido próprio aplicar!!
3- E, sobretudo, em Deus confiar!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Vereadores vão à Prefeitura a pé e
cobram obras e melhor diálogo de Nailton

“Foi um gesto simbólico de humildade”, definiu
o Presidente da Câmara
Municipal, Maurício de
Oliveira Júnior para a iniciativa tomada por todos os
quinze vereadores de seguir
a pé da Casa Legislativa
ao Gabinete da Prefeitura,
imediatamente após a abertura da sessão legislativa de
Quinta-feira, 19. A atitude
foi causada justamente pelo
envio de projetos de última
hora para o Legislativo e
serviu para buscar um diálogo com o Executivo. Os
buracos nas ruas, a falta de
água constante por toda a
cidade e diversos problemas em escolas e outras demandas foram as bases da
mobilização.
A caminhada dos vereadores, unidos, rumo à Prefeitura chamou a atenção
dos cidadãos que transitavam pelas ruas. Pelo trajeto, os representantes da
Casa Legislativa saudaram
os pedestres e receberam
manifestações de apoio.
Na prefeitura, os quinze
vereadores se reuniram com
o Prefeito Nailton Heringer. Secretários de governo
também estiveram no encontro que durou cerca de
duas horas. A reunião teve
como objetivo discutir as
dificuldades de relacionamento entre os dois poderes
durante o primeiro ano das
gestões da Prefeitura e também da Câmara Municipal,
buscando assim estabelecer
um melhor diálogo.
Falta de água e buracos

O vereador Fernando Lacerda abriu a pauta extensa
da reunião. Ele questionou o problema da falta de
água constante em diversos bairros. “Estamos trazendo a reclamação que é
apresentada por moradores
de quase todos os bairros.
Sem energia elétrica a pessoa consegue passar, mas
sem água é impossível”,
pontuou.
Vereadores Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria) e Jânio Sérvio Mendes
também reclamaram problemas de abastecimento
nos distritos de Vilanova e
Realeza.
O
representante
do
SAAE, José Carlos Gomes,
prestou
esclarecimentos
quanto à falta de água. Ele
informou que a estrutura de
distribuição de água é precária e antiga. Além disto,
a situação piora com o trânsito pesado, em que a rede
precisa suportar dezenas de
toneladas de peso de caminhões e carretas que passam

Ao centro, Presidente Maurício Júnior e Vereador Fernando Lacerda (e), na abertura da reunião com o Prefeito Nailton Heringer (d).

pela cidade. Outro ponto
relatado por José Carlos foi
a dificuldade com a captação do rio Manhuaçu por
causa da lama neste período
chuvoso.
Sobre os buracos, o
SAAE argumentou que
muitas das vezes é obrigado a fazer várias aberturas
para encontrar rompimentos nas redes de água (o
que gera falta de água) e de
esgoto. “Chegamos a tirar
dez quilos de lixo jogado
numa rede de esgoto que
entupiu num bairro aqui de
Manhuaçu. É muito comum
encontrarmos fraldas descartáveis e outros objetos
obstruindo a rede”, citou.
Sobre a demanda dos
buracos, o presidente Maurício Júnior reclamou providências da prefeitura. Os
vereadores Gilson César,
Paulo Altino, Eli de Abreu
e Juninho Linhares fizeram
coro nas reivindicações.
O Prefeito Nailton Heringer informou que três equipes iniciaram a operação
tapa-buracos pelas entradas
da cidade. “Vamos chegar
a todos os locais. Estávamos esperando estiar, mas
vamos fazer mesmo com o
tempo instável. Vão ser todos solucionados”, garantiu. O Secretário de Obras
Eduardo Heringer confirmou as medidas.
O vice-presidente Anízio
Gonçalves defendeu a postura da Câmara Municipal
que é totalmente contrária
ao propósito de transferir
o SAAE para outra com-

panhia de saneamento. O
prefeito também garantiu
que não existe essa possibilidade em seu governo.
Cobranças
Também houve cobranças dos vereadores com
relação a reforma da escola da Ponte da Aldeia e
da creche de Bom Jesus
de Realeza, que receberam
visitas dos vereadores Hélio Ferreira e Aponísia dos
Reis e do presidente Maurício Júnior.
Juninho Linhares e vários
vereadores reforçaram a
necessidade da Administração atender ou pelos menos
responder as indicações de
obras encaminhadas pela
Câmara. Foram mais de 500
nesse ano. “Estamos apresentando demandas que são
da população que nos procura”, afirmou.
O encontro serviu para
abrir a possibilidade de
maior diálogo entre os dois
poderes.
No final da reunião, o Prefeito Nailton Heringer pediu desculpas à população
“pelas falhas que existiram
neste ano, mas que tudo está
sendo feito e planejado na
busca de uma melhor qualidade de vida da população,
porém, nem sempre tudo o
que queremos é conquistado
de forma imediata. Vamos
continuar lutando por benefícios para que o município
se desenvolva e se torne
cada dia melhor”.
(Ass. de Comunicação)

Os quinze vereadores percorreram a pé o trajeto entre a Câmara e a Prefeitura.

No Gabinete do Prefeito, os vereadores cobraram a realização de obras e melhor diálogo por parte
do Executivo Municipal com a Casa Legislativa.

Ao centro, Presidente Maurício Júnior e Vereador Fernando Lacerda (e),
na abertura da reunião com o Prefeito Nailton Heringer (d).
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Definida empresa que fará sinalização do aeroporto

BELO HORIZONTE
(MG) - O Deputado Federal
Paulo Abi-Ackel divulgou
a empresa vencedora da
licitação das intervenções
no Aeroporto Regional de
Manhuaçu, localizado em
Santo Amaro de Minas. A
"Porto Seguro Engenharia
Ltda" ficará responsável
pela Sinalização de Obstáculos Naturais à Navegação
Aérea e Plano Básico da
Zona de Proteção do Aeródromo e Homologão do Aeródromo para VFR Diurno e
Noturno.
Para o deputado federal
Paulo Abi-Ackel que trabalha junto ao Governo de Minas para agilizar o processo
de liberação dos recursos
necessários à obra, a conclu-

são da licitação que definiu
a empresa é o primeiro passo para que as intervenções
saiam do papel.
"Nós sabemos o quanto o
Aeroporto é importante para
a região, não apenas para
melhorar a questão da mobilidade, mas, também pelo
potencial que tem de desenvolver economicamente a
região", declarou.
As melhorias são na parte
de sinalização de topos de
morro e torres de energia
elétrica que ficam no raio de
cinco quilômetros do entorno da pista. De vido a falta
dessas medidas de segurança, o local não é homologado para pousos e decolagens
no período noturno.
Assessoria de imprensa

FAEMG faz balanço do ano e aponta perspectivas para o agronegócio em 2014
Café em crise, lei ambiental e alforria para o queijo foram alguns dos destaques lembrados pelo presidente da entidade, Roberto Simões

Em um ano em que o café,
principal produto do agronegócio mineiro, teve uma de
suas maiores crises de preços,
pecuaristas de todo o estado
tiveram muito que comemorar.
Para os setores de carne e leite,
2013 trouxe de volta bons resultados, substituindo o desânimo deixado pelo ano anterior.
Perspectivas renovadas, os produtores já estão investindo em
mais qualidade e produtividade
para encarar os novos mercados buscados pelo Brasil. Esta
é também a aposta da FAEMG
e da CNA, que este ano organizaram missões empresariais
à China e investiram na implementação de programas que
garantam maior competitividade para os produtos agrícolas
mineiros e brasileiros.
Para o presidente do Sistema FAEMG, Roberto Simões,
este foi um ano marcado por
grandes lutas e conquistas históricas: “No primeiro semestre, o agronegócio mineiro
voltou atenções à mobilização
dos produtores em campanha
pela revisão do preço mínimo
do café. Com grande união
e empenho, os produtores se
fizeram ouvir e alcançaram
vitórias. Já a segunda metade
do ano foi marcada por três
grandes avanços: a assinatura,
em agosto, da Instrução Normativa para a comercialização

do queijo minas artesanal; a realização, em setembro, da Semana Internacional do Café em
BH; e a aprovação da Lei Florestal Mineira, em outubro”.
Em sua avaliação, a legislação florestal representa importante ganho para o produtor
rural em segurança jurídica,
especialmente por estar alinhada ao Código Ambiental
Federal: “Foi um grande avanço para nosso estado. Nossa
meta agora será orientar bem
os produtores para o Cadastro
Ambiental Rural (CAR) e, depois, para o Programa de Regularização Ambiental (PRA).
O desenvolvimento de uma
política de sustentabilidade é
de interesse direto do agronegócio e, por isso, a aprovação
da legislação estadual foi um
dos destaques do ano para
todos nós, produtores”, disse
Roberto Simões.
Senar Minas 20 anos: O
ano foi também de comemoração pelas duas décadas de
trabalho do Senar Minas. E
mais um recorde quebrado:
foram 166.523 pessoas atendidas em 9.795 eventos, entre
treinamentos de Formação
Profissional Rural, cursos de
Promoção Social e Programas
Especiais. Para 2014, a expectativa é de realizar 10.500
eventos, atendendo 189 mil
pessoas.

Café
A redução da bienalidade, alavancada pela melhoria do tratamento (pacote tecnológico) em 2012 fez com que, mesmo em ano
de safra baixa, Minas Gerais registrasse produção apenas 2,9%
menor que a do ano anterior.
Para o produtor, o ano foi marcado por uma queda expressiva
do preço, de 30,8%. A média da cotação da saca de 60kg passou
de R$ 428 em 2012 para R$ 296 este ano. O diretor da FAEMG
e presidente da Comissão de Café da entidade e da CNA, Breno
Mesquita, aponta que, assim, um volume de produção bastante
semelhante ao do ano passado, acabou resultando em um faturamento 32,8% menor. “E isso é algo bastante preocupante para nós,
mineiros, uma vez que o café é o principal produto do nosso agronegócio. Ele é cultivado em 607 dos 853 municípios do Estado,
sendo a principal atividade econômica em 340”.
Para a coordenadora da Assessoria Técnica da FAEMG, Aline Veloso, a desvalorização reflete um cenário de descompasso

no mercado mundial, profundamente marcado pela especulação
quanto aos estoques internacionais. “Apesar da safra menor, com
quebra de produção em diversos países pela ferrugem (América
Central e México), havia sinalização de estoques altos, derrubando
o preço da commodity”, explica.
O ano foi marcado por intensa pressão dos produtores para implementação de políticas de sustentação e geração de renda para o
setor. Campanhas e manifestações pelo preço mínimo e, em seguida, por um programa de opções públicas de venda, foram atendidas tardiamente e não provocaram a reação de mercado esperada
para recuperação do setor, que fecha o ano em forte crise.
2014: Para 2014, é provável que o preço do café continue baixo, refletindo a expectativa de ano de safra alta. Entretanto, já é
esperado que a produção tenha retração, já que o endividamento
e desmotivação dos produtores devem resultar em tratos culturais
bastante menores.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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CASABLANCA

Por Crisolino Filho (*)

Muita gente sabe da minha preferência pelo
Clube Atlético Mineiro. Desde muito moço torço pelo Galo. Me lembro de um fato, ocorrido
quando tinha uns 10 anos de idade. No início
da década de 70, aquela viagem a passeio que se
fazia a Belo Horizonte, parecia que era para a capital do mundo. Na época, em comparação a GV,
lá era demais. Era bacana, bem bacana. O programa era ir ao zoológico, ao Mineirão, comer
mixto quente com suco de laranja, ir ao pastel
chinês - que hoje se espalhou aqui pela cidade, e
passear pela Savassi, que já dava seus primeiros
ares de sofisticação.
Bem, um dos e encantos da viagem do tipo
“turista” casual de férias escolares, é trazer presente para os mais próximos. Como não era filho de rico, o “velho” era funcionário público,
e a “grana” que a gente levava era contada, não
dava para comprar presente valioso, apenas uns
mimos para provar que o passeio foi de verdade,
que valeu a pena, que foi um sonho. E os coleguinhas adoravam trocar informações, eles também
iam do mesmo jeito. Também comiam mixto,
etc. e tal.
O país não tinha o nível de desenvolvimento de
hoje, era mais subdesenvolvido. Aliás, essa palavra me marcou para o resto da vida, quando meu
professor de geografia, no Ibituruna, ensinou que
existiam dois grupos de países: os superdesenvolvidos e os subdesenvolvidos, e que o Brasil
estava no rol desse último. Criei resistência, me
negava a aceitar o fato, afinal, estava acostumado
a ver apenas as coisas boas da cidade, não tinha
um conhecimento maior da realidade social da
periferia, da pobreza, e da corrupção que sempre
coexistiu na sociedade e na política brasileira.
Mas a Belíndia existia (um pedacinho da Bélgica
somado a uma imensa parte da Índia), hoje essa
Bélgica é um pouco maior, mas o atraso ainda
é crônico.
Voltando ao passeio à Capital, em vez de falar que se foi a Belo Horizonte, era mais chique
falar Beagá. Me recordo ainda que, numa viagem dessas, uma das poucas coisas que trouxe
de presente, para mim mesmo, foi um simples
cartão postal do interior do Mineirão, com a foto
da pose dos jogadores, com a imensa torcida do
Galo ao fundo. Esse cartão foi fixado com quatro
“preguinhos” na parede do meu quarto, bem acima de minha cama, no modesto apartamento que
morava. Namorava aquela foto intensamente, e
aos amiguinhos que ia a minha casa, era festejada, discutida, endeusada, era tudo de bom. Tudo
muito simples, inocente demais, mas instigante.

Era torcedor do Clube Atlético Mineiro. O enigmático é que, uma das coisas que fizeram meu
coração optar pelo clube, foi a sonoridade da
palavra Atlético.
Nada desse romantismo lembra o futebol de
hoje. Pela primeira vez que participou, o Galo
perdeu o campeonato mundial logo no primeiro
jogo, contra o marroquino Raja Casablanca. Virou piada de cruzeirense, e passaram a insinuar
que a avenida Raja Gabaglia, em BH, agora se
chama Raja Casablanca. Se bem que, mesmo
com essa derrota, é chique torcer pelo Galo. Desde que fiquei sabendo que o time ia disputar o
campeonato lá no Marrocos, pensei várias vezes
no clássico e maravilhoso filme CASABLANCA, de 1942, em preto e branco, com Humphrey
Bogart e Ingrid Bergman, marcada eternamente
pelo glamour de seu chapéu. Até nisso o Atlético é demais, sua estrela brilha de qualquer jeito.
“Sam´s ´play it again”. O galo vai jogar de novo,
em outros campeonatos, vai vencer, sua glória é
eterna.
Por outro lado fiz outra leitura da derrota atleticana neste campeonato. Inverteram a lógica.
Quando a torcida festejou a saída do time de BH,
como se já tivesse ganhado alguma coisa, pensei,
he!he!he!, tem alguma coisa errada. Quando os
cronistas esportivos e parte da torcida começou a
profetizar a final com o Bayern de Munique, primeiro passando por cima do Monterrey, e depois
de seu algoz Raja CBL, pensei, he!he!he!, tem
alguma coisa errada. Aliás o futebol brasileiro
é espelho do nível de desenvolvimento do país.
Está atrasado. Nos países desenvolvidos, o
esporte é
tratado com método, ciência e tecnologia. É
por isso que ganham olimpíadas e , montam times imbatíveis. Aqui as surpresas atropelam O
jogador brasileiro ainda é objeto de emigração
para a Europa para fazer dinheiro, lá evoluem e
muitas vezes desprezam o país com o argumento
de aqui não recebem apoio. A bagunça esportiva
entre cartolas produz clubes mal preparados, corrupção, tapetão, falta de credibilidade, e o pior,
eh!eh!eh! deixa pra lá. Feliz natal nação atleticana.
(*) Crisolino Filho é advogado, pós
graduado em direito empresarial; bibliotecário graduado pela UFMG (bibliotecário
da FAGV); pós graduado no Curso de
Especialização de Ensino em Artes Visuais,
pela UAB/UFMG/EBA, pólo Governador
Valadares; articulista do Diário do Rio
Doce; e membro da Academia Valadarense
de Letras (AVL).
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Costa quer cidades e estados
mais independentes

Depois de assinalar que
os estados e municípios vivem atualmente uma situação similar à de reféns em
relação ao governo federal,
o deputado Sebastião Costa
defendeu a realização de esforços incansáveis para fortalecer o principio federativo – que passou a ser uma
mera ficção no Brasil atual.
Na sua opinião, vários dos
problemas e até tragédias
verificadas em nosso Estado, são consequências desse
distanciamento do governo
federal da realidade das cidades e dos estados. Considerou que ao concentrar em
Brasília o poder de arrecadar e distribuir os recursos
arduamente produzidos pelos cidadãos dos municípios
e estados, o governo federal
cria um desequilíbrio social
de proporções dramáticas.
Como exemplo citou as
obras de mobilidade interurbana não realizadas

(principalmente nas rodovias federais), bem como a
inexistência de politias publicas para prevenir desastres ambientais que trazem
imensos sofrimentos para a
população.
Finalmente, o deputado

Sebastião Costa destacou o
papel que os integrantes da
Assembleia Legislativa de
Minas vem desempenhando nessa tarefa e conclamou
para uma “tomada de consciência no sentido de mudar
essa realidade”.

Dicas para a festa da virada

Quem disse que a festa da virada só pode ser divertida na hora da contagem regressiva? Um anfitrião
criativo vai se esforçar ao máximo para fazer com que
os convidados se entrosem e aproveitem a festa com
brincadeiras e alegria. Confira aqui mais sugestões. Distribua tarefas secretas que as pessoas tenham de
completar durante a noite, como, por exemplo, descobrir quantos convidados têm a mesma profissão, se
duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia ou se
têm o mesmo sobrenome. Dê prêmios – saquinhos de
brindes podem ser divertidos – para os que cumprirem suas tarefas. - Brinque de “adivinhação”, “passe
o anel” ou “dança das cadeiras”. Em uma festa, as
brincadeiras farão com que os convidados mais velhos sintam-se jovens novamente. - Alugue um karaokê e descubra aqueles que gostariam de ser Elvis ou
Madonna. - Pegue a câmera digital e peça aos convidados que façam poses engraçadas – e, se puder,
envie-lhes as fotos depois, como uma recordação divertida. Depois de tudo isso, é só esperar o ano-novo
chegar e o champanhe estourar. Feliz ano-novo!
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
"Busque oportunidade e não segurança. Um barco no
porto está seguro,
mas com o tempo o
fundo vai
apodrecer."
S. Brown
"A maior habilidade
de um líder é desenvolver habilidades
extraordinárias em
pessoas comuns."
Abraham Lincoln
"Eduquem as
crianças e não será
necessário castigar
os homens."
Pitágoras
"Nós somos o que
fazemos repetidas
vezes. Portanto, a
excelência não
é um ato, mas
um hábito."
Aristóteles
"Seja lá o que você
fizer, seja bom
nisso."
Abraham Lincoln
"Os miseráveis não
têm outro remédio
a não ser a
esperança."
William
Shakespeare
"O apego é cheio
de parcialidade. O
amor e a compaixão
são imparciais."
Dalai Lama
"Quanto mais suor
derramado em
treinamento, menos
sangue será derramado em batalha."
Dale Carnagie
"Onde há uma
empresa de sucesso,
alguém tomou alguma vez uma decisão
valente."
Peter Drucker

Pr. João Soares
da Fonseca

Use os remédios de forma eficaz

Atenção apra estas dicas valiosas na hora de
comprar e tomar medicações.

1 - Verifique os seus
medicamentos – Antes de deixar a farmácia,
verifique o remédio que
lhe foi entregue e se tiver
qualquer dúvida sobre o
que acabou de comprar,
pergunte: “Foi isto mesmo que o meu médico
me receitou?” Um estudo
envolvendo 23 médicos
descobriu que 7,46% das receitas continham
erros. E estes eram mais comuns nas receitas escritas à mão do que nas impressas.
2 - Leia a lista de componentes – Certifique-se de que você não está prejudicando
o seu filho, inadvertidamente, dando-lhe em
exagero alguma substância. Você pode, por
exemplo, ministrar a dose recomendada de
comprimidos de paracetamol e não notar
que o xarope para tosse que está lhe dando
também contém a mesma droga. Paracetamol em excesso pode causar problemas
hepáticos. Por isso, sempre verifique o que
vem escrito nas letras minúsculas das embalagens dos remédios.

3 - Tome penicilina com
lactobacilos vivos – Talvez
o seu médico nada comente
ao lhe entregar uma receita
de antibióticos, mas essas
drogas possuem efeitos
colaterais como diarréia e
candidíase (aftas e afins). A
forma mais fácil de evitá-los é comer pelo menos
dois potinhos de iogurte
com lactobacilos vivos,
enquanto estiver tomando
antibiótico. As bactérias
benéficas do iogurte irão
restabelecer o equilíbrio de
sua flora intestinal, afetada pelo remédio. Se
você é mulher e sensível à candidíase vaginal, peça ao seu médico que lhe receite uma
medicação para ser tomada simultaneamente com os antibióticos.

4 - Meça a dose correta – Pesquisas mostram que a maioria das pessoas não sabe
medir medicamentos líquidos de maneira
apropriada. Com freqüência, usam uma colher de chá normal, que não equivale aos 5
ml completos prescritos na receita. Dessa
forma, guarde a colher de chá para mexer
bebidas quentes e use uma colher específica para medicamentos ou uma seringa para
esse fim.

Bolo de mel

"Com Cristo no barco..."
Toda vez que vejo propaganda de um navio luxuoso
oferecendo cruzeiros para dentro e para fora do País,
eu me lembro do ocorrido com o Titanic. O navio inglês, ostentando luxo e riqueza, seria um modelo de
segurança em alto-mar. Os engenheiros não escondiam o seu orgulho em produzir uma obra-prima da
navegação. Mas, como todos sabem, o grande navio
não conseguiu concluir a sua primeira viagem. Afundou no Oceano Atlântico, tornando-se cemitério de
moedas, baús, vidas e sonhos.
As igrejas evangélicas tradicionais em geral ensinam às crianças (ou pelo menos ensinavam) um cântico, cuja letra diz: "Com Cristo no barco tudo vai
muito bem, e passa o temporal".
Viver neste mundo é estar sujeito a temporais. Com
frequência eles desabam sobre nós, ameaçando destruir as nossas resistências. Aprender a esperá-los e
enfrentá-los é, pois, um imperativo.
O grande missionário no Interior da China, Hudson
Taylor, conta que quando ia para a China pela primeira vez, o navio enfrentou tão forte temporal que sua
vida e a de seus companheiros estavam em perigo.
Além da tempestade e das ondas violentas, o navio
começou a aproximar-se de uma faixa de terra onde
índios canibais já acendiam suas fogueiras, à espera
do "churrasco" que se aproximava.
O pânico tomou conta de todos. De todos, menos
Hudson Taylor. O grande missionário não cedeu ao
desespero. Dirigiu a Deus uma oração simples, porém, confiante e obediente. E esperou o resultado:
faltavam poucos metros para serem capturados quando um vento inesperado soprou fortemente, fazendo
o navio retomar a sua rota e prosseguir viagem com
segurança.
Sim, amigo, "Com Cristo no barco tudo vai muito
bem, e passa o temporal". A propósito, quem é o piloto aí do seu barco? Se no ano que se finda, a sua vida
foi um barco desgovernado, que tal começar o ano
novo convidando Jesus para ser o seu capitão?
Feliz Natal!

Creme de leite e mel fazem este bolo
amanteigado ficar ainda mais molhadinho. Espalhar flocos de amêndoas torradas o deixa mais rico e corta um pouco o
doce. Veja aqui a receita.

ACADEMIA
KOMEIKAN

Ingredientes
250 g de manteiga, amolecida
195 g de açúcar mascavo
1 colher (chá) de extrato de baunilha
175 g de mel
3 ovos
225 g de farinha de trigo com fermento
75 g de farinha de trigo
1 colher (chá) de canela em pó
250 ml de creme de leite
Para a cobertura:
20 g de manteiga
260 g de mel
90 g de amêndoas em flocos, torradas
1 – Preaqueça o forno a 160ºC. Unte e
forre uma fôrma de bolo com fundo removível de 22 cm com papel-manteiga.
2 – Usando uma batedeira elétrica, bata
a manteiga, o açúcar e a baunilha em uma
tigela até ficar leve e cremoso. Acrescente
o mel e mexa até misturar. Adicione os
ovos, um de cada vez, batendo bem depois de cada um.
3 – Transfira a mistura para uma tigela grande e peneire as farinhas e a canela

jsfonseca@pibrj.org.br

por cima. Com cuidado, misture o creme
de leite usando uma colher de metal grande
até ficar bem uniforme. Com uma colher,
passe a mistura para a fôrma de bolo, alise
a superfície e asse por 1 hora ou até que
um palito inserido no centro do bolo saia
limpo.
4 – Retire o bolo do forno, deixe-o na
fôrma por 10 minutos e coloque-o em um
suporte de metal para esfriar.
5 – Para fazer a cobertura, misture a
manteiga e o mel em uma panela pequena
sobre fogo médio. Mexa até ferver e cozinhe em fogo baixo por 2 minutos. Retire
do fogo e misture as amêndoas.
6 – Quando o bolo tiver esfriado, espalhe
a cobertura por cima e nas laterais.
Rendimento: 10 fatias
Tempo de preparo: 20 minutos
Tempo de cozimento: 1 hora e 5 minutos

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Presente de Natal: Família escapa ilesa de acidente

São João do Manhuaçu/MG. Os acidentes nos trechos do km 596
são sempre graves. A sequência de curvas entre São
João do Manhuaçu e Realeza é palco da maior quantidade de colisões da região.
Mas na terça-feira, 24/12,
foi diferente: uma família
inteira foi socorrida ilesa.
A criança de cinco meses,
lançada para fora do carro,
nada sofreu.
Para essa família que
viajava de São Paulo para
passar o Natal em Vitória
da Conquista (Bahia), os
momentos de aflição foram
superados pela alegria de
nascer de novo.
Clodoaldo Ramos da Silva, 36 anos, seguia num
Pajero quando derrapou na

pista molhada. Ele perdeu
o controle da direção e o
carro desceu por uma ribanceira de aproximadamente
30 metros. O veículo parou
tombado dentro de uma área
de várzea alagada pelo rio
Manhuaçu.
Motoristas que passavam
pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros, enquanto
prestavam os primeiros socorros às vítimas. No veículo, havia cinco pessoas.
A criança de cinco meses
estava numa cadeirinha, que
se desprendeu do cinto de
segurança e caiu dentro da
água.
Moradores da vizinhança
correram para o local. A pequena criança foi socorrida
sem qualquer ferimento. Levaram para uma casa próxi-

RIO CASCA (MG) – A
Polícia Civil de Rio Casca/
MG, com apoio da Polícia Militar, realizaram uma
mega operação em combata
ao trafico de drogas na região. Na manhã da última
sexta-feira, dia 20/12/2013,
após meses de investigação,
policiais Civis e Militares
desencadearam a Operação
denominada “Natal Seguro”, objetivando apreender
drogas e armas, além de diminuir o índice de criminalidade nesta cidade.
A operação mobilizou
cerca de 80 Policiais Civis
e Militares, contando, ainda,
com apoio aéreo, através do
helicóptero da Polícia Civil.
A aeronave fez voos rasantes sobre os bairros Bela
Vista, Irmã Dulce e Cruzeiro, monitorando suspeitos
que por ventura se evadissem, além de auxiliar as
equipes em terra.		
Foram cumpridos 20
(vinte) mandados de busca
e apreensão e 07 sete mandados de prisão. A operação
resultou na prisão de 17 (dezessete) maiores de idade,
apreensão de 03 (três) menores de idade, três armas
de fogo, grande quantidade
de drogas, entre elas crack,
cocaína e maconha, quantia
vultosa em dinheiro, binóculos e apetrechos utilizados no trafico de drogas.
A ação policial causou
impacto, demonstrou a presença e supremacia da força
policial e foi muito elogiada pela comunidade de Rio

Casca. “Uma das maiores
operações já realizadas no
Municipio”, segundo os moradores. 			
A OPERAÇÃO:

ma, deram um banho quente, enquanto os Bombeiros
chegavam. Não teve quem
não se emocionasse ao ver
o reencontro da pequena
criança com sua mãe.
O motorista disse que
tudo aconteceu muito rápi-

do. Aliviado, ele considera que foi um presente de
Deus: “Hoje ganhamos um
verdadeiro presente de Natal, um presente de Deus.
Apesar do acidente, todos
estão bem, ninguém se feriu, inclusive meu bebê de

apenas cinco meses. Ganhamos o bem maior, que é a
vida”.
Para o Sargento Sanches,
do Corpo de Bombeiros,
todos escaparam sem ferimentos graves no acidente.
“É nessas horas que acre-

ditamos que vale realmente
apena lutar pela vida e que
temos um Deus que cuida
de nós. A nossa surpresa
maior foi um bebê de cinco meses, que não teve nenhum ferimento”.
Polícia e Cia

Mega operação policial em Rio Casca
Minucioso trabalho de
investigação foi realizado
pela Polícia Civil de Rio
Casca, com apoio da Polícia
Militar. Durante aproximadamente 03 (três) meses, o
Inspetor de Polícia Túlio Pereira, juntamente com o investigador Arthur Quirino e
o Serviço de Inteligência da
118º CIA/ 21º CIA PM IND,
coordenados pelo Delegado
de Polícia Civil Dr. Diogo
Jorge Abdo e o Tenente PM
Aloísio Gonzaga, realizaram campanas nos pontos
de trafico, angariando provas robustas e contundentes
acerca da comercialização
de drogas ilícitas.
Com filmagens, croquis
e fotomontagens, a Polícia
Civil representou por mandados de busca e apreensão
e prisões preventivas dos
principais suspeitos, tendo
todos os pedidos sido deferidos pela Justiça.
O Delegado de Polícia
Diogo Abdo Jorge, chefe da
Operação, destacou a importância da integração entre as
polícias Civil e Militar. O
delegado reforçou, também,
a parceria com a comunidade, que foi de fundamental
importância para o êxito da
operação, já que a comunidade contribuiu com informações no disque-denúncia,
subsidiando a operação.

Mulher cai e morre atropelada
por caminhão em Lajinha

Lajinha/MG. Uma mulher
conhecida como Ivanilda estava
bebendo num bar na rua Sebastião
Rodrigues, no bairro Santa Terezinha, em Lajinha, por volta de 09:30
de segunda-feira, 30/12, quando se

desequilibrou e caiu embaixo de um
caminhão caçamba que passava na
hora. Ela morreu no local.
Segundo as primeiras informações,
a mulher caiu e foi colhida por uma
das rodas traseiras do caminhão. O

motorista foi alertado por populares
do atropelamento e parou o veículo.
A Polícia Militar foi ao local e registrou a ocorrência.
Informações e
fotos de Walter Luiz
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ENTRETENIMENTO
Mendigo:
- Sabe, o pão que a senhora me deu,
ontem, fez-se lembrar minha antiga profissão.
- Ah! Então o senhor já foi padeiro?
- Não, senhora, fui pedreiro.

Como vem, vai.
Um careca querendo fazer humor com
os cabelos brancos do amigo:
- Caiu muita neve em seu telhado, não
foi?
- Realmente!... E do seu, voaram todas
a telhas?!?!

O esnobe
Ao chegar a uma festa, numa limousine
branca, o boçal encontra um amigo, cumprimenta-o e comenta para esnobar:
- Tô mal de carro, não estou?
Durante a festa, apresenta uma loira fenomenal para o amigo, como sendo sua namorada.
- Tô mal de mulher, não estou?
O amigo, já de saco cheio de tanta provocação, pergunta:
- E aquela sua irmã, a Isadora, que dava pra
todo mundo, que fim levou?
- Ah! Ela converteu-se e entrou para um
convento! - responde o boçal sem se alterar.
- Agora é esposa de Jesus Cristo. Tô mal de
cunhado, não estou?

Barba horrível

Os dois irmãos viviam brigando.
- Minha barba era igual a sua, um dia eu
percebi o quanto ela era ridícula e cortei!
E o outro: - A minha cara era igual a sua
e como eu não podia cortá-la, resolvi deixar
crescer a barba!

Motorista novo

Um jovem tinha acabado de tirar a carteira
de motorista e resolveu levar a mãe em casa
pela primeira vez. O filho ia falante e a mãe,
monossilábica. Quando chegaram em casa, a
mãe saltou do carro e disse:
- Muito obrigada!
- De nada mamãe. Quando você precisar é
só chamar! - respondeu o garoto.
- Eu não estava falando com você querido,
e sim com o bom Deus.

CURIOSIDADES
A História do Mouse de Computador: O
mouse de computador foi criado por Douglas
Engelbart, em 1968, resultado de um projeto
que durou cinco anos. Engelbart, nascido em
30 de janeiro de 1925, no Oregon, EUA, trabalhou no Instituto de Pesquisa de Stanford,
onde desenvolveu o "ratinho de mesa".
Sua primeira versão era feita de madeira,
movia-se sobre pequenas rodas e tinha apenas
um botão. A popularização do equipamento,
tão indispensável hoje, começou bastante tarde, quando em 1982 a Appel lançou o sistema
de "apontar e clicar", mesmo ano em que ganhou mais uma tecla.
A Invenção do Liquidificador: O liquidificador foi inventado pelo americano Herbert
Johnson em 1916. No mesmo ano, a sua compatriota Madeline Turner criou o espremedor
de frutas.
Outro utensílio doméstico inventado nessa
época foi a batedeira portátil.
Em 1923, a empresa americana Air-O Mix
lançou a batedeira Whip-All, usando um motor elétrico doméstico, desenvolvido por Fred
Osius, Chester A. Beach e L.H. Hamilton treze anos antes. As torradeiras elétricas existem
desde o final do século XIX. Mas aquele modelo em que as torradas saltam só foi inventado em 1930 pela empresa McGraw Electric.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES: 2014 será um ano especial aos arianos, pois o ano
que passou foi de cumprir com as obrigações, responsabilidades e enxotar o que atrapalhava. E no primeiro semestre será
preciso ainda um pouco de paciência e tolerância para entender
que as coisas não andam como você quer, mas como devem
andar. Cada situação em seu tempo. Ficará dessa forma até
meados de julho. Até o momento você praticamente agiu sozinho, soube se desvencilhar
de problemas, mas agora terá de contar com ajuda dos outros, sobretudo se pretende
colocar seus planos, incluindo aqueles parados há bastante tempo, em prática. Entenda
que lentidões e paradas podem ser providenciais para “arrumar a casa”. Foque, então,
em seus objetivos, porque há forte tendência à dispersão. No segundo semestre sua
criatividade e vontade de acertar estarão abençoadas. A sorte estará ao seu lado, mas
nada vem pronto, sua perspicácia será fundamental. Período de aperfeiçoamento intelectual, de ratificação da fé e de novas experiências.
TOURO: O ano novo traz grandes possibilidades aos taurinos. Será um período de
aceitar suas transformações e observar sua sensibilidade e intuição. Pense bem nos
acontecimentos dos últimos anos e como está hoje, compare e forme seu ponto de vista.
Sua rede social e destino podem colocar pessoas em seu caminho e você entenderá a
importância do trabalho em equipe, da força que tem a cooperação e a solidariedade. No
primeiro semestre ainda continua a energia de ajustes e adaptações, mas no segundo
semestre o poder de transformação e adaptação a uma nova perspectiva diante da
vida e do trabalho, podem recompensar seus anseios. Seu poder de observação está
mais aguçado e saberá onde investir para prosperar. As finanças contarão com sua
determinação para resolver pendências e Júpiter incentivará seus dotes físicos com
muita sensualidade e atração.
GÊMEOS: O ano de 2014 será o ano em que os geminianos precisam entender o
valor das parcerias, acordos, alianças, contratos e compromissos. As cobranças ainda
serão intensas no primeiro semestre, porém podem ser convertidas em vantagem. Não
pense que lentidão e morosidade em alguns assuntos podem atrapalhá-lo, tudo pode ser
resolvido com bom senso e transformado em pontos para você. Não se deixe abater por
críticas, transforme-as em ações positivas. Pensamento positivo, inclusive para cuidar
de sua aparência e dar uma levantada geral para as novidades que virão. Você é capaz
e pode controlar seu cotidiano se estiver com a autoestima elevada. Acabou um ciclo
e agora inicia um novo importante e próspero. A colheita está só começando, mesmo
diante de altos e baixos, ela virá. Arriscar-se também faz parte da vida e pode ser uma
aventura. É hora de sair e buscar seu lugar ao Sol, por isso aproveite e invista em seu
capital cultural, faça cursos, leia mais e ganhe o mundo.
CÂNCER: Durante o ano de 2013, os cancerianos tiveram respostas interessantes
para suas vidas, principalmente em suas intenções e ações. Foram brindados e ainda estão sendo com a passagem do regente de 2014 em seu signo. Maravilha. Vocês merecem
e podem fazer a diferença também neste ano. Sua vitalidade, aliada ao ritmo aventureiro
em novos caminhos, será capaz de lhe dar novas respostas sobre suas atitudes diante da
vida, incluindo uma visão mais amável com as pessoas. Outro detalhe interessante em
2014 é quanto à saúde e ao controle maior do cotidiano. Ambos estarão firmes e se por
acaso houver doenças crônicas, têm tudo para permanecer controlada, pois a energia
na área da saúde está em alta. Não se esqueça de cultivar sempre um pensamento
de esperança e de positividade. Para quem está há algum tempo batalhando forte em
empreitadas, agora é hora de ver o resultado, sobretudo no segundo semestre. E se por
acaso algo não vingar, pense com criatividade e encontre alternativas, você pode e deve.
LEÃO: E o ano de 2014 acena com muita coisa positiva para os nativos de Leão. O
segundo semestre será muito bom, sobretudo porque Júpiter, regente do ano novo, entra
em seu signo ampliando sua sorte, progresso, prosperidade. Em especial, no primeiro
semestre, os leoninos serão brindados com mais criatividade e possíveis amores. Para
quem estiver sozinho, pode se preparar que surgirão alternativas. Boas oportunidades
também aparecerão, por isso é bom saber escolher para não levar gato por lebre. Alguma
energia pesada de 2013 ainda lhe espera em 2014, sobretudo na primeira metade do
ano. É bom ratificar sua fé, principalmente na hora da dificuldade. Não se esqueça de
nutrir bons pensamentos, pois há algo que você precisa saber: tudo acontece para o seu
bem e para seu crescimento. Ansiedade e angústia podem fazer parte de seu cotidiano
diante de tantos sonhos e ideias mirabolantes. Calma, tudo vai dar certo mesmo, pois
sua sorte estará iluminada em 2014 em vários momentos.
VIRGEM: Tudo bem que o ano de 2013, apesar de meio pesado para todos, não foi
tão ruim para os virginianos, pois colheram alguns frutos interessantes e conseguiram se
desvencilhar de certos problemas. E olha só a boa notícia, este ano será melhor. Suas
ideias e sua projeção no campo profissional pode ainda render bons frutos. Na família,
idem. Aproveite seu carisma para atrair bons contatos. Amplie sua rede social. E Júpiter
ainda brinda a casa das relações familiares e dá aquele incentivo com boas energias
com parentes e até para receber incentivos materiais dessas pessoas. Aproveite para
continuar seus planos que estão no caminho certo e tirar outros da gaveta. Nunca é tarde
para sonhar, lembre-se disso. É possível que pessoas de seu meio valorizem seus feitos
e lhe deem maior credibilidade com indicações e até a ocupação de uma chefia. A dica
fica por conta de seu equilíbrio e bom senso na hora da dificuldade. Cuidado com as
palavras e, também, paciência para resolver problemas pequenos e grandes.
LIBRA: E a energia de 2013 ainda continua a imperar neste primeiro semestre de
2014. Suas atitudes e afirmação em questões relacionadas ao trabalho testam sua
capacidade de lidar com limites. Algumas tensões ainda podem acontecer, porém todo
esforço será necessário para saber driblar a ansiedade que lhe cerca por conta das
responsabilidades assumidas anteriormente. Questões com irmãos e vizinhos servirão
para seu progresso. Outro ponto que merece destaque é quanto a sua capacidade de se
comunicar e expor ideias. Júpiter brinda a casa da comunicação e isso pode lhe favorecer,
incluindo o mundo virtual e toda sua gama de possibilidades. Você sentirá que algo vai
acontecer ou decolar. É isso mesmo, é fato e é real. A energia deste ano lhe pede para
conquistar sua individualidade, suas vontades, aceitar a si, sua maneira de ser. Sua
autonomia ganha nova dimensão. Sua identidade será conquistada no momento de
dizer “Eu gosto; eu quero; eu posso”. Agora é com você!
ESCORPIÃO: Com Saturno em seu signo, ainda no ano de 2014, muita coisa está
por acontecer, só que agora Júpiter dá mais esperança e possibilidade de ampliar os
horizontes, pois o poder financeiro e a capacidade de lidar com bens materiais serão
beneficiados em 2014. Suas escolhas em 2013 terão repercussão no futuro, pois mexeram de fato com os rumos de sua vida. Tudo bem, mas nada acontecerá se não houver
esforço e dedicação com as metas traçadas em seus planos. Seu projeto de vida será
realidade se conseguir projetar em sua mente o que deseja. Isso é fato aos escorpianos.
A busca por um ideal de vida, por respostas para sua vida, pode até surpreendê-lo.
E se for pouco, você sabe que pode mais. Seu poder transformador e regenerador
continuam na pauta de 2014. As propostas para acordos e parcerias também. Até o
poder institucional pode lhe atrair, se souber interferir na hora e com a pessoa certa. No
segundo semestre aproveite para se esquivar do que é negativo para resolver questões
que possam contribuir para o bem de todos.
SAGITÁRIO: E o regente de Sagitário, Júpiter, representa o otimismo, a expansão,
a prosperidade, a fé, a esperança, é o regente de 2014. Há agora um significado especial aos sagitarianos, porque desde o final do ano passado, estão em um processo de
transformação tão significativo para provar para si novos rumos em sua vida. É preciso,
no entanto, tomar precauções durante o ano, pois você deve avaliar muito bem as
oportunidades, incluindo aquelas tentadoras demais. Sabe aquele ditado: “Quando a
esmola é grande, o santo desconfia”. Será exatamente isso, é preciso continuar agindo
com prudência diante dessas oportunidades e principalmente na hora de assinar um
contrato ou algo parecido. E depois de julho, mais precisamente depois do dia 20, novos
rumos e possibilidades em sua vida. Você tem tudo para fazer render seus dividendos
e atrair capital a partir de uma sociedade para prosperar. Projetos há anos engavetados
podem sair e se transformar em realidade. Sua confiança e otimismo serão fundamentais
para tocar seus sonhos em 2014.
CAPRICÓRNIO: Em 2014 continuará sendo um ano de colheitas e de descobertas em
vários âmbitos de sua vida. Ainda será necessário fazer acertos em questões pendentes
de anos anteriores e saber lidar com o passado. Crise? Quem não as tem? A busca
pela perfeição e excelência em suas metas fora de casa podem trazer consequências
para sua família. Equilibrar essas energias é o que se chama de sabedoria, sobretudo
na primeira metade de 2014. Ora, não é impossível fazer concessões e buscar um
olhar mais brando da própria família. Humildade e respeito podem ser fundamentais
nessas horas. Com o ano regido por Júpiter, é bom ter em mente que os colaboradores
realmente sejam colaboradores. A união faz a força e a coletividade pode ser decisiva
para seus planos neste ano. Se preponderar o eu, o ego, o eu quero, provavelmente as
dificuldades acontecerão. Bem, fica o pensamento óbvio: “Nunca é tarde para mudar”.
AQUÁRIO: O ano de 2014 será o resultado literal de todo o esforço desenvolvido
nas várias atividades dos aquarianos. A camisa suada em 2013 terá uma razão neste
ano especial. E as oportunidades continuam a aparecer dando esperança para aqueles
que conseguiram se projetar no árduo, porém sólido ano que passou. É preciso, no
primeiro semestre, saber lidar com os compromissos e o tempo a ser dispensado em
cada atividade. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora e é bom escolher o que
realmente pode progredir. E o segundo semestre trará bons resultados a partir de suas
escolhas. Algumas chegarão ao máximo pretendido. Então o que fazer? Mais escolhas
diante de novas perspectivas. Seus amigos e seu círculo de amizades estarão firmes
durante o ano. Seu otimismo e confiança serão decisivos para resolver questões cotidianas. E o melhor é que sua forma de pensar sobre os coletivos e sobre sua individualidade
também está mudando.
PEIXES: Os resultados de várias atividades desenvolvidas pelos piscianos durante o
ano que passou continuarão em 2014. Continua a energia da colheita, resultado de seus
esforços no ano passado. Alguns contratempos podem acontecer no primeiro semestre,
principalmente se não souber se comunicar com as pessoas que interferem em seus
objetivos. Outro detalhe de sua personalidade é quanto sua ambição e força para lutar
com afinco por suas metas de trabalho. Nada é brincadeira e tudo pode se transformar
em um grande sonho a ser conquistado. Tudo está bem perto, só falta arregaçar as
mangas e pegar. Procure, no entanto, focar em seus objetivos, pois há uma energia de
dispersão para desviar sua atenção do que realmente interessa. Resumindo: sua vontade
de acertar, sua vontade de se dedicar podem não ser um problema como outrora. Hoje
toda essa energia pode lhe dar grandes prazeres de forma imediata e sedimentar a base
para um futuro bem próximo.
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Jorge Fernando afirma:
'Eu ganho mesada para viver'
O diretor Jorge Fernando, de
58 anos, vive como muita gente
sonha. Segundo ele, não precisa se
preocupar nem um pouquinho com
os gastos.
“Minha irmã, Maria Rebello, é
minha mentora e é ela que manda
em mim. Eu ganho mesada para
viver. O dinheiro vai para a conta
dela e ela me diz a quanto tenho
direito”, revelou à revista “Quem”.
E é melhor que ela administre mesmo porque o ator diz ser um
gastão: “Sempre ajudei muita gente: pago colégio, curso, médico,
operação… Não tenho um tostão guardado, mas vivi muito e dei altos presentes. Gosto de ver as pessoas felizes, mas fico no vermelho
no meio do mês”, contou.
Jorginho, como é conhecido, está agora trabalhando no quadro
“Divertics”, da Globo, está em cartaz em duas peças - Boom e Salve
Jorge - a Comédia, no Rio - e estreará uma novela das 19h. Com
tanta energia, não é de se espantar que ele prefira se relacionar com
pessoas mais jovens que ele.
Ao ser perguntado se ainda acreditava no casamento, já que casou
e se separou muito cedo (aos 18 anos), ele apenas disse que não
moraria junto com outra pessoa: “Eu não termino, acumulo. Morar
junto eu não moraria. Ainda mais eu, que gosto de gente mais nova.
Os jovens têm que ter liberdade”, explicou ele.
Na cama, ele disse manter o papel de diretor que encara em “Divertics”. “Até na cama sou diretor [risos]. Sou muito ariano, mas,
depois de velho, as coisas estão mudando e estou mais aquariano,
doido e viajadão…”, completou.

Selena Gomez tem
lúpus, diz site
Depois de Lady Gaga, mais uma
estrela internacional seria portadora
de lupus: Selena Gomez. A cantora
recebeu o diagnóstico da doença auto-imune há dois anos. As fortes dores
causadas pelo problema teriam feito com que a morena cancelasse
os shows marcados na Austrália e na Ásia da turnê Stars Dance.
'Selena teve, recentemente, vários episódios da doença que causaram dores nas articulações, dores de cabeça, fadiga e inflamações',
afirmou uma fonte ao site 'Popdust'.
Selena se jogou no trabalho nos últimos anos enquanto os sintomas da doença estava controlados. 'Só que agora o lúpus se agravou',
afirmou a fonte. Na semana passada, a ex-namorada de Justin Bieber explicou que estava cancelando parte de sua turnê para poder
cuidar de si mesma. 'Meu público é muito importante para mim e
jamais quero decepcioná-los. Mas ficou claro para mim e para os
que me rodeiam que, após anos pondo meu trabalho como prioridade máxima, preciso passar um tempo cuidando de mim mesma para
ser a melhor pessoa possível', postou em seu Twitter.
O lúpus é uma doença incurável que faz o sistema de imunidade
do organismo atacar as células e os tecidos do próprio corpo causando inflamação e danos nos tecidos.
No Brasil, uma artista que anunciou ser portadora da doença foi a
apresentadora Astrid Fontenelle.

Thiaguinho faz desabafo sobre 2013: 'Ano
difícil demais pra mim'
Se tem alguém torcendo para o ano terminar o mais rápido possível, esse alguém é Thiaguinho. O cantor, que passou por diversos
problemas nos últimos meses, fez um desabafo sobre 2013.
'Que ano! Difícil demais pra mim... Provações... Dificuldades..
Problemas de saúde... Caramba! Só eu e quem está diariamente comigo sabe como foi meu ano', escreveu em seu perfil no Instagram.
O pagodeiro agradeceu por ter tido força para superar todos os
obstáculos, inclusive seu grave problema de saúde que o deixou
fora dos palcos durante quase dois meses. 'Mais uma vez, superei! E
isso me faz grande e forte! Deus cada vez mais se mostra na minha
vida... Principalmente, nas dificuldades.. Esse ano foi pra confirmar
minha fé... E ela é grande, hein! Obrigado, Senhor! Por esse ano de
provação... De mostrar pro meu problema o tamanho do meu Deus.'
Thiaguinho está em Florianópolis onde vai passar a virada do ano.
'É... Esse pôr-do-sol de Floripa me fez pensar nesse ano', contou.

SBT prevê sucesso de 'A Patrulha Salvadora' e cogita novas temporadas da série
'A Patrulha Salvadora' ainda não estreou, mas no SBT as expectativas são muito grandes. Tanto é que já se cogita produzir novas
temporadas da série.

acesse: www.jm1.com.br

Pelo menos é essa a vontade do
departamento comercial da emissora, que sabe da grande potência
de vendas dos produtos licenciados
com os personagens da obra, segundo o jornal 'O Globo'.
A primeira temporada está pronta
para começar a ser exibida no canal,
a partir de janeiro do próximo ano,
e a segunda já está em vias de produção. Baseada nos personagens
de 'Carrossel', sucesso absoluto no canal de Silvio Santos, a atração
pode ter ainda uma extensão para mais dois anos.

Galisteu pode atuar em novela na Globo
Muitas pessoas ainda acreditam que Adriane Galisteu vá se acertar com a Record e apresentar um
novo programa por lá. Mas há quem diga que a carreira dela deve tomar um novo rumo.
Segundo o colunista Flávio Ricco, pessoas na
Globo, que preferem não ter o nome divulgado,
querem a escalação de Adriane para uma próxima
novela da emissora.
E não se engane achando que ela fará feio por ser
apenas apresentadora porque, na verdade, a carreira de atriz não é algo estranho para Galisteu. Ela já
atuou em “Se Eu Fosse Você 2” e em diversas peças
teatrais, como “Deus Lhe Pague”, “Às Favas Com os Escrúpulos” e
“Três Dias de Chuva”.
Com seus muitos trabalhos teatrais, ela, inclusive, já recebeu incentivos e elogios importantes de diretores, como Jô Soares, por
exemplo.

Fechou! Danilo Gentili assina o
contrato de quatro anos com o SBT
As especulações sobre a carreira de
Danilo Gentili foram confirmadas na
noite da última sexta-feira (28), assim
que ele assinou seu novo contrato profissional com o SBT.
A partir de agora, o apresentador passa a ser exclusivo da emissora de Silvio
Santos pelos próximos quatro anos,
segundo o blog do jornalista Fernando
Oliveira.
Sua equipe também se prepara para a transição de emissoras, com
exceção de Marcelo Mansfield, que optou por levar seu contrato
com a Band até o final.
A emissora emitiu um comunicado oficial à imprensa e confirmou
que o apresentador vai estrear um talk-show diário na grade de programação do próximo ano.
"Apresentar um talk-show na emissora que lançou esse gênero
no Brasil é uma honra e um sonho realizado", comemorou Gentili.
Em tempo: Mesmo sem Danilo Gentili, a Band pretende manter o
"Agora É Tarde" no ar. Boatos dão conta de que Dani Calabresa ou
Rafinha Bastos podem assumir o comando da atração.

Ratinho convida dono da Record para
participar de seu programa no SBT
O SBT é a única emissora da TV aberta que
não possui nenhuma atração de cunho religioso
em sua programação. No entanto, as produções
do canal tem investido cada vez mais personalidades religiosas para inflar a audiência de seus
programas. Pensando nisso, a produção do 'Programa do Ratinho' chegou a convidar o bispo Edir
Macedo para participar do quadro 'Dois Dedos de
Prosa'. O missionário é ninguém menos que dono
da Record, principal concorrente do Anhanguera.
Segundo o jornal 'Folha de S. Paulo', Macedo recusou o convite. Até Silvio Santos se rendeu ao religiosos. Recentemente, o apresentador recebeu o pastor Valdemiro Santiago em seu
programa. Santiago também já bateu ponto no 'Domingo Legal' e foi
entrevistado por Ratinho nos últimos meses. Quem abriu esse filão
no Anhanguera foi a jornalista Marília Gabriela. Em junho, a loira
recebeu o polêmico pastor Silas Malafaia em seu talk-show.

Bilheteria: Estreia
de filme de Justin
Bieber fracassa
Justin Bieber ganhou mais um
motivo para levar a sério sua aposentadoria. Seu novo longa, 'Justin Bie-
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ber: Believe', arrecadou apenas R$ 2,5 milhões nas bilheterias americanas em sua estreia nos cinemas. Lançado na última quarta-feira
(25), o documentário amargou o 14º lugar no ranking de filmes mais
assistidos, segundo o jornal 'Wall Street Journal'.
Seu longa anterior, 'Never say never', arrecadou cerca de R$ 26
milhões somente no primeiro dia. O projeto foi lançado em 2011.
Um dia antes da estreia de 'Believe', o loirinho anunciou em seu
perfil no Twitter que encerrando sua carreira.
'Meus queridos beliebers, estou oficialmente me aposentando. A
imprensa fala muito sobre mim. Eles falam muitas mentiras e querem que eu falhe. Mas eu nunca deixarei vocês. Ser uma belieber é
uma forma de viver', escreveu.

Veja! Miley
Cyrus beija
Cara Delevingne
na boca
Miley Cyrus voltou a
chamar a atenção de seus
seguidores, depois de compartilhar uma foto ousada ao
lado de Cara Delevingne.
Na imagem, publicada em sua página no Twitter, a cantora aparece protagonizando um beijo de língua com a modelo britânica.
'Amor! Finalmente revelamos o filme', anunciou a artista para a
amiga por meio do microblog, mostrando que se trata de um encontro antigo, registrado com uma câmera fotográfica analógica.
Para dar um toque ainda mais inusitado na imagem, Miley incluiu
um arco-íris passando por elas.

'Eu já sou um avô babão',
diz Xororó sobre chegada
do primeiro neto
Sandy anunciou sua primeira gravidez na
última quinta-feira (26) e não deixou apenas seus fãs de longa data empolgados em
vê-la se tornando mamãe.
Seu pai, o sertanejo Xororó, confessou que a família ficou muito
feliz com a notícia e que ele não vê a hora de se tornar avô. 'Graças
a Deus, a gente vai realizar um sonho', disse.
'A gente queria muito esse bebê. Eu já sou um avô babão', confessou ele ao jornal 'O Dia'.
Vale lembrar que o novo herdeiro da família é fruto do relacionamento de cindo anos da cantora, que está no terceiro mês de gestação, com o músico Lucas Lima.

Silvio Santos causa tumulto
em refeitório do SBT
Funcionários presentes em uma praça de alimentação do SBT causaram um pequeno tumulto na manhã da última sexta-feira (27).
Mas, ao contrário do que se possa imaginar,
não houve briga ou qualquer outro incidente
grave por lá. O motivo para o acúmulo de gente
tinha nome e sobrenome: Silvio Santos.
O dono da emissora, que já chegou a dizer que se sente mais como
um colega de trabalho de seus funcionários, apareceu na empresa de
surpresa e, claro, chamou atenção.
Simpático, o 'dono do baú' circulou pelo local e chegou a conversar com alguns dos trabalhadores - motivo da aglomeração de
pessoas -, segundo o jornal 'Agora São Paulo'.
Boatos dão conta de que Silvio está adiando suas férias de final de
ano por conta da negociação com Danilo Gentili, da Band.
Coincidência ou não, na mesma data da visita surpresa à sede da
emissora, o apresentador do 'Agora É Tarde' também passou por lá
para assinar seu novo contrato.

Após 30 anos de união,
Gilberto Braga fica noivo
de decorador
A noite da última quinta-feira (26) foi
especial para o casal Gilberto Braga e
Edgar Moura Brasil. Afinal, eles ficaram
noivos após 30 anos de união. O pedido
foi feito no restaurante favorito do dramaturgo na França, onde ele passa a temporada de festas de final de ano
com o decorador, segundo a revista 'Época'. Na vida profissional,
o escritor se prepara para estrear uma nova novela na Globo, cuja
protagonista deve ser Camila Pitanga, em 2015. Dennis Carvalho já
foi escalado para dirigir a obra.
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Deputado João Magalhães recebe amigos
de Manhuaçu e lideranças da região
N
a noite de segunda-feira, 23 de dezembro, o deputado
federal João Magalhães
(PMDB), recebeu seus amigos para uma confraternização de fim de ano. O deputado destacou a alegria em
receber em Manhuaçu, com
muitas lideranças, dentre
elas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, empresários, cafeicultores, amigos, enfim, pessoas
que fazem parte de sua trajetória na vida pública.

Antes das falas, foi feito
um momento de oração em
que todos agradeceram a
Deus pelo natal e ano novo
que se aproxima.
Em seguida, políticos e
amigos do deputado federal
João Magalhães, reforçaram
a importância do deputado
em Brasília, lembrando que
os municípios representados
por ele sempre tiveram a
atenção devida no Congresso Nacional, bem como em
investimentos públicos que
garantiram mais qualidade

de vida para seus munícipes.
O vereador Fernando Lacerda agradeceu ao deputado por todas as intercessões
dele, em Brasília e em Belo
Horizonte, para melhoria do
Hospital César Leite (HCL),
hoje uma referência regional e em Minas, no atendimento ao Sistema Único de
Saúde (SUS).
Também esteve presente o
empresário Elder de Abreu,
natural de Muriaé. Responsável pelas organizações
que levam o seu nome, o

empresário fez uma doação ao Hospital César Leite (HCL) que possibilitará
colocar em funcionamento
a tão sonhada UTI Neonatal, uma necessidade para o
município de Manhuaçu e
região.
O evento foi organizado
pela ex-prefeita e irmã do
deputado João Magalhães,
Cici Magalhães. As comemorações terminaram com
um delicioso jantar no pesque e pague do Devaldo, na
região da Ponte da Aldeia.

