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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Vai pegar a estrada? Veja a situação
das rodovias no Espírito Santo

Q

uem vai viajar a passeio ou a trabalho deve ficar atento aos
pontos críticos que ainda persistem nas rodovias estaduais e federais, que cortam o Estado. As chuvas que atingiram grande
parte do Espírito Santo geraram muitos transtornos, entre eles, quedas
de barreiras, quebra de asfalto, buracos na pista, entre outros.

DIZEM POR AÍ...

PÁG.

5

PÁG.

3

Câmara aprova Orçamento e
funcionamento de creches nos
distritos de Manhuaçu em Janeiro
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EDITORIAL

A televisão ainda comanda
os brasileiros

É impressionante notar o poder da TV; é ela que determina
a pauta de discussão no cotidiano dos nossos telespectadores.
Ela ainda reina absoluta na audiência brasileira; dificilmente
você passa um dia sem que presencie pessoas discutindo
sobre o comportamento dos personagens da novela “Amor à
Vida”. Nas visitas que faço, costumo ouvir frases como esta:
“Cuidado, a mamãe não gosta que ninguém conversa na hora
da novela.” O mais espantoso ainda é quando vemos famílias
inteiras em silêncio total em volta da televisão e o papo que
rola é só sobre a novela. Uns opinam sobre os cantores do
The Voice, enquanto outros criticam as falcatruas do Félix na
novela. Esta semana estou de férias em Ribeirão Pires, Grande
ABC/SP, com meus irmãos, sobrinhos e filhos, todos cuidando
também de suas famílias. Comparando o Natal atual cheio
de novidades tecnológicas com os natais de outrora, resolvi
fazer uma enquete com aqueles que na infância o máximo que
viram foi um carrinho a pilha ou uma boneca que mudava os
passinhos. Isso no interior das Minas Gerais. Lógico que os
mais abastados mandavam vir do exterior brinquedos mais
arrojados.
Diante de celulares, tablets, vi- Fale com a redação
deogames dos mais modernos, a contato@jm1.com.br
pergunta foi a seguinte: “Se você
(33)3331-8409
pudesse voltar à infância, escolheria o Natal de hoje, com todo o aparato tecnológico, ou
aquele de brinquedos caseiros, feitos de carretel de madeira,
nos quais vinham as linhas de costura, ou as brincadeiras de
rua, pois não tinha TV?” Venceu disparado a infância pobre,
sem tecnologia.
E você que também teve um Natal pobre mas que venceu e
hoje pode se dar ao luxo de presentear seus filhos com o que há
de mais moderno? Qual Natal escolheria: o seu ou o de hoje?
Voltando ao assunto da primazia dos meios de comunicação,
fico a imaginar os agentes que usam de tudo para tirar proveito dos aparatos tecnológicos (celulares, tablets, televisores,
etc.), os quais determinam a pauta das discussões e o momento em que se discutem certos assuntos. É importante notar
que a rainha carrega e predomina outros meios para propagar
os temas de telenovelas, debates em rádios e redes sociais
na Internet. Embora pareça exagero, vivemos aprisionados
por detrás de grades (portões altos, muros eletrificados),
enclausurados, todos presos a equipamentos eletrônicos que
nos mantêm passivos e obedientes.
Os brasileiros, a cada dia que passa, fogem da leitura e ficam
à mercê do que é disponibilizado para seu consumo ao ponto
de o Facebook dar as coordenadas, e é fácil notar a tendência
de outros meios de comunicação de pautar sua linhagem nos
moldes do Facebook. Onde vamos parar com tudo isso? As
crianças de hoje operam jogos dificílimos, mas não sabem fazer uma continha de multiplicar com três algarismos. Quando
teremos uma política voltada para a valorização dos livros? A
Internet, contudo, é uma das maiores invenções do século XX,
na medida em que nos transforma, quando assim o desejamos,
em produtores e agentes ativos de processos culturais.
Foi através dela que os brasileiros puderam mandar recados e demandas políticas e sociais por meio dos protestos
de junho de 2013.
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LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.
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Ao Jornal das Montanhas,
Felicidades a todos do jornal.
Venho por meio desta comunicação cumprimentá-los pela ótima
edição de Natal e de Ano-Novo.
Gostei imensamente do encarte
do jornal com um calendário
produzido especialmente para a
região, com as datas de aniversário de cada cidade.
Parabéns pela criatividade, e tenho certeza que a moda vai pegar,
pois o calendário será muito útil
para todos. Eu mesmo já dei com
os burros n’água, chegando a uma
cidade para resolver problemas e
era feriado. Essa informação vai
ajudar muito, até mesmo aquelas
pessoas que desejam se divertir
poderão saber com antecedência

essas datas. Muito boa e interessante a ideia. Parabenizo também
todo o conteúdo do jornal, desde
o editorial até a última página.
Está muito bom o nosso Jornal
das Montanhas.
Ademir Nepomuceno
Até quando padres serão
proibidos de casar?
Deus permitiu, por Sua vontade, que eu fosse cristão. Muito
bom esse comentário, isso tem
que acontecer dentro da Igreja
Católica — uma revolução, pois
só assim acabaria de vez com os
abusos e escândalos dentro da
Igreja envolvendo padres. Não
concordo com o celibato, isso são

doutrinas que não condizem com
a Bíblia, que é a única e absoluta
verdade que vem de Deus. Para
mim, o homem foi feito para a
mulher e a mulher, para o homem. Paulo disse, assim como
O PRÓPRIO DEUS disse: “Não
é bom que o HOMEM fique só,
far-lhe-ei uma companheira.”
E Paulo falou: “Não é bom que
HOMEM toque em MULHER,
mais ser porventura o HOMEM
tocar, é melhor casar do que abrasar. É muito claro: DEUS ama o
matrimônio, é uma injustiça que
o ministério faz com os PADRES.
Eles têm que casar pra eles terem
experiências pra poder falar de
FAMÍLIA. OK?
Denisson Rodrigues
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A dança do secretariado de Manhuaçu
Na tarde de quinta-feira, 2
de janeiro, o prefeito Nilton
Heringer anunciou mudanças
no primeiro escalão do Governo Municipal de Manhuaçu.
O secretário Eduardo Heringer passa a ocupar a Secretaria de Obras, na qual estava
interino há três meses. Ele deixou a Agricultura, Indústria e
Comércio, que será ocupada por Sandro de Souza Tavares.
Outra mudança foi na autarquia de água e esgoto, o
SAAE. O novo diretor é o empresário José Alves de Aguiar.

Dizem que a próxima mudança
será o secretário Luiz Carlos
Secretário Municipal de
Planejamento, o ex-comandante do 11º Batalhão de
Polícia Militar Luiz Carlos
Rhodes. Graduado em Administração de Empresas e
pós-graduado em Administração Pública, Rhodes possui um currículo exemplar
de trinta anos como policial
militar, ocupando todos os
postos da Corporação, incluindo cargos de administração e gestão. Com esse
currículo exemplar alguns
dizem que Luiz Carlos será
o próximo a deixar seu cargo
à disposição de Nailton Heringer. Boatos dão conta de que
Luiz já não está mais acreditando na atual política de Manhuaçu. E quem viver verá!

Manhuaçu sem Natal
A maioria do povo de Manhuaçu está indignada com a passagem de ano; Manhuaçu não teve nada. É uma vergonha
uma cidade do porte de Manhuaçu passar um final de ano
sem nada. A administração está mostrando incompetência.

Nova diretoria do
Consep de Manhuaçu
O presidente eleito,
D’ângelo Maurício dos
Santos, ao assinar a ata
de posse, fez um discurso conciso e célere. O novo presidente,
que já tem experiência
por ser integrante do
COMSEP, disse que
estará lutando para colocar em funcionamento as câmeras
de monitoramento e pela revitalização das faixas de pedestre. Para D'ângelo Maurício, os dois anos de mandato serão
de desafios, busca constante de parceria e muita ação. “Certamente, estarei trabalhando juntamente com essa diretoria
maravilhosa, experiente e que gosta do que faz. Tudo farei
para que meu mandato fique em destaque no COMSEP",
disse o presidente empossado.
Outra vontade do novo presidente D’ângelo Maurício é
levar as demais entidades para participarem ativamente da
vida do conselho, a fim de que as ações sejam fortalecidas
para que os projetos sejam colocados em evidência. “Quero o envolvimento das associações, do Poder Executivo,
Legislativo, da Polícia Militar, do Judiciário e outras instituições que queiram somar forças para estarmos trabalhando em defesa do bem-estar das pessoas. Queremos fazer
o melhor para a cidade de Manhuaçu”, explica D’ângelo
Maurício.
Para o mandato de 2014 a 2015, a diretoria do COMSEP
tem a seguinte formação: Presidente — D’ângelo Maurício;
Vice-presidente, José Maria Hott, e 2º Vice-presidente —

Rômulo do Carmo Rodrigues. Conselho Fiscal — S. J. de
Moraes. E o Conselho Deliberativo é formado por Flávio
Lacerda, Paulo Timóteo e Paulo Afonso de Souza.

Manhuaçu é show!
Esse povo que fala de Manhuaçu deve morar na Bélgica
ou Suíça, porque lá não existem favelas. Agora, quando falarem lembrem-se de que Manhuaçu é uma da maiores cidades de Minas. Se nossos políticos são fracos, não fogem
à regra do Brasil, mas somos um povo progressista. Nossa
cidade é show!

Falta de água em Manhuaçu
Vocês vão aumentar a conta de água. Deve ser para pagar
o seguro dos carros do SAAE, pois os encarregados, em vez
de guardar os carros nos fins de semana, os deixam expostos nas ruas!!!
Com essa falta de água em nossa cidade, gostaria que o
digníssimo prefeito pudesse oferecer sua residência para
que seus eleitores possam pelo menos tomar um banho digno. Que vergonhaaaaaaaaaaaaa! Isso está parecendo teste
de opinião pública. Jamais votarei em você!

Natal sem água — parte 1
Sem água em pleno Natal. Até já virou rotina e uma tremenda
sacanagem!!! Questões ecológicas, crescimento urbano e possivelmente uma mentalidade pequena de certos políticos. Não dá
mais para ficar remendando

Natal sem água — parte 2
Só para dar um aviso sr. prefeito: a população de Manhuaçu vai se lembrar deste “Natal sem água” e de tantas
outras coisas que estão acontecendo em nossa cidade quando
chegarem as eleições. O sr. vai ver o resultado do seu governo
nas urnas. Aguarde!

Natal sem água — parte 3
A pergunta que não quer calar é: conspiração contra a atual
administração ou foi falta de competência mesmo? Passar o
Natal sem enfeites natalinos ou algo parecido já estávamos
nos acostumando, mas passar o Natal sem água isso já é
incompetência do setor público. Não demora chegará às
nossas casas a conta com aumento. Só em Manhuaçu mesmo!

Poder público
Dizer que o esporte afasta as crianças das drogas é pura
utopia, elas precisam é de EDUCAÇÃO, que começa na
família estruturada. Na falta desta, o poder publico deve
assumir seu papel. Não façam da prefeitura um cabide de
empregos. A função de um vereador não é ficar indicando
quem vai e quem não vai trabalhar no município. Façam
contratações levando em consideração a qualificação, o
tempo que o indivíduo tem de serviço.

Posto de Saúde do bairro Bom Pastor
Gostaria de fazer uma reclamação quanto à atitude de alguns funcionários do Posto de Saúde do Bairro Bom Pastor.
Sei que a grande maioria são bons funcionários, uma pequena minoria é que estraga o serviço público municipal e a
administração municipal deve ficar atenta a esses pequenos
detalhes. Fui na Unidade de Saúde e, mal cheguei, um funcionário, da janela da Unidade, “berrava” se eu estava procurando atendimento com médico pediatra. Nem me deixou
chegar direito para dar uma informação ou uma alternativa
para o atendimento para minha filha. Sei que imprevistos
ocorrem a toda hora, e é normal não haver atendimento médico. O que me causou indignação foi a forma mal-educada
e a forma de abordagem por parte do funcionário, que nem
sequer me deixou entrar na unidade para me dar informações. Pela janela e aos “berros” já me despachou, ao que
me pareceu: ela não queria trabalhar, nem que a Unidade
oferecesse um serviço de qualidade aos seus usuários.

Falta de Segurança I
Inaceitável o que vem acontecendo em Manhuaçu: roubos constantes em estabelecimentos comerciais. E não se
tem nenhuma resposta — nem da polícia, associações, sindicatos e outros que possuem o dever de prestar segurança.
Devemos exigir os direitos previstos em lei ou acionar os
órgãos competentes...

Falta de segurança II
De dia em Manhuaçu se vê muita polícia, principalmente
no trânsito, mas à noite os larápios ficam à vontade, quebrando vitrines de lojas e roubando à vontade. Será que polícia é somente para de dia e à noite não?...

Religião e Política
Devemos tomar muito cuidado para não misturar religião com política. Não vejo nada de errado nas pessoas de
confiança indicadas pelo Prefeito Nailton, pois se o círculo
de convivência mais próximo são aqueles que são de sua
opção religiosa, e com certeza são esses que lhe inspiram
maior confiança. E mais: são pessoas íntegras e honestas.
Por qual motivo haveria de escolher pessoas para seu governo com base em opção religiosa?

Cemitério abandonado
É um absurdo a quantidade de escorpião que tem no Cemitério Municipal de Manhuaçu. E o pior é que eles estão
entrando nas casas dos moradores que moram próximos ao
cemitério. Gostaria de pedir às AUTORIDADES DE MANHUAÇU que tomem providências. Antes que aconteça
uma fatalidade ainda maior.

Cuidado, muito cuidado!
Estou aqui em nome dos moradores da Ponte da Aldeia,
para pedir que observem o rio que passa na Rua Agenor de
Paula Salazar. Todos os desaterros estão sendo jogados nas
margens do rio próximo. Não sei quem são os responsáveis
pelas máquinas que estão jogando terra nas margens do rio
e ao lado da antiga Parmalat. Numa época de muitas chuvas
será muito cruel, caso o rio venha cobrar o seu leito.

Educação para os filhos
O povo de Manhuaçu, quando terá seus direitos, se não
possui nem educação no trânsito? Ex: pai e mãe param o carro para que a filha possa entrar na loja e fazer suas compras
e ficam com o carro no meio da rua, atrapalhando o trânsito,
além de dar maus exemplos para seus filhos. Os pais devem
dar exemplo de educação aos seus filhos. Todos têm seus direitos, o povo de Manhuaçu não possui educação.

Vergonha para Manhuaçu
Acho uma vergonha nossa cidade não possuir calçadas decentes, pois a que temos está sendo usada inadequadamente.
Pergunto: onde estão os fiscais? Por que não agem em favor
dos pedestres? Calçadas foram feitas para pedestres e não
para fins comerciais. Desejamos providências, pois vítimas
já estão acontecendo com essas calçadas inadequadas. Pedimos com urgência uma fiscalização rigorosa, pois pagamos
nossos impostos e nada estamos recebendo em troca. Precisaremos fazer um abaixo-assinado, uma passeata para termos
nossos direitos? Aguardo uma solução. Obrigada

Buraco no
bairro Petrina
Pelo que tudo indica, a
“cratera” no bairro Petrina
vai demorar um bom tempo para ter uma solução
vinda das autoridades públicas de Manhuaçu.
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Tri-Objetiva - 80
Celso de Medeiros Costa (*)

"Perdi o ano"

Fernando Haddad (PT), prefeito de São Paulo

•BB PAGA POR FESTA DE
ANIVERSÁRIO DO PRESIDENTE
A confraternização de fim de ano
da diretoria executiva do Banco do
Brasil foi realizada na luxuosa casa
de eventos Hípica Hall, em Brasília.
Coincidentemente, a festa paga com
dinheiro da instituição aconteceu no
dia 10 de dezembro, aniversário de
50 anos do presidente do BB, Aldemir Bendine. Cheia de
pompa e requinte, a festa teve ‘Parabéns pra Você’ puxado
pela cantora Daniela Mercury, com Bendine ao lado.
•PREMEDITADO
Desde que assumiu em 2009, Bendine sempre realiza a
festa de fim de ano na segunda terça-feira de dezembro,
pertinho do seu aniversário.
•DEPENDE DO OLHO
Assessoria do BB disse que havia 150 pessoas, entre funcionários e acompanhantes, mas quem esteve lá afirma que
havia mais de mil.
•SHOW BENEFICENTE

•TOMA LÁ, DÁ CÁ
Após o governador Eduardo
Campos (PSB) entregar cargos ao PSDB em Pernambuco,
o governador Minas, Antonio
Anastasia (PSDB), indicou
Tiago Lacerda, filho do prefeito socialista Márcio Lacerda,
para comandar superpasta que agregará Esportes, Turismo
e Juventude.
•AVON CHAMA
A ONG Contas Abertas apurou que o governo Dilma “melhorou” o resultado do superávit primário de 2013 adiando
até os últimos dias do ano os pagamentos para obras e compras de equipamentos.
•OLHO DO DONO
Responsável pela transparência na fiscalização do gasto público, a Controladoria-Geral da União caprichou no
equipamento: gastou R$ 4,3 milhões com 1.154 novos
computadores, por quase R$ 4 mil cada.
•BYE, BYE AMORIM

Segundo informou o banco, a cantora Daniela Mercury
participou da festa como convidada. E não cobrou nenhum
cachê. Humm…

É forte o rumor entre os militares de que Dilma já decidiu
trocar Celso Amorim (Defesa) pelo secretário-geral da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, considerado nas Forças
Armadas “um verdadeiro nacionalista”.

•CAIXA PRETA

•A ECONOMIA TIRA FÉRIAS

Como de costume, o Banco do Brasil segue cartilha de
transparência própria e não divulgou valores. “BB não comenta”, disse a assessoria.

Os números ruins do dólar, da balança comercial, da Bolsa
e do PIB não abalaram Ministério da Fazenda: o ministro,
o secretário-executivo interino e o de Política Econômica
estão em recesso até segunda (6).

•ALIADO A ALCKMIN, PSB DE SP
PEITA VETO DE MARINA
Presidente do PSB em São Paulo, o deputado Márcio França
afirmou que “não muda nada”
se a ex-senadora Marina Silva
vetar o apoio à reeleição do
governador Geraldo Alckmin
(PSDB). “Qualquer mudança depende do voto dos 680 delegados na convenção, e hoje 95% apoia o governador”,
alfineta França, que pleiteia para sair a vice do tucano. “Só
vale a pena lançar candidato próprio se tiver consistência”,
disse.
•FALTA DISPOSIÇÃO
França acredita que, aos 79 anos, Luiza Erundina não tem
disposição para uma campanha majoritária. “Se perder, ela
ficará sem mandato”.
•DIFERENÇAS MORAIS
Para o deputado socialista, Marina Silva se filiou ao PSB
por um projeto político, “mas somos moralmente de partidos diferentes”.
•AGORA TOMA
No PSDB, aliados de Alckmin defendem seu palanque
para Eduardo Campos para dar troco em Aécio Neves, que
fez corpo-mole em 2010.
•ASSIM NÃO PODE
Funcionários do Consulado-Geral do Brasil em Sydney estão indignados com a impunidade do embaixador Américo
Fontenelle, que continua em Brasília, recebendo em dólar
como diplomata que vive no exterior, mesmo um ano após
acusação de assédio sexual e moral.

•ATRITOS
Candidato do governador Jaques Wagner (PT-BA) a sua
sucessão, o secretário Rui Costa (Casa Civil) desceu a lenha em seu marqueteiro, Sidônio Palmeira, durante almoço
com o publicitário João Santana.
•PREJUDICADOS
Grupo de 18 deputados do PMDB
está em pé de guerra com o ministro
das Cidades, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a quem acusa de ignorar o encaminhamento do Planalto e cancelar
suas emendas parlamentares.
•PERGUNTA NA PAPUDA
José Dirceu teria Facebook, Twitter e blog atualizados todo
dia se fosse “prisioneiro político” em Cuba?

Poder sem Pudor
SEM CESSAR-FOGO
Antônio Palocci era
ministro da Fazenda
quando uma repórter
o interpelou sobre o
“tiroteio dos últimos
dias”, após a decisão
de atribuir status de
ministro ao presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles, para garantir-lhe foro privilegiado. Palocci achou graça:
- Quero agradecer em nome de toda a equipe econômica a
sua boa vontade: “tiroteio” só nos “últimos dias”?

Político diferente!?...
1- Dirige-se a DEUS!
2- Um dos filhos Seus!!
3- Supera planos meus!!!

1 - Tem Posição – § Interessante que a 11ª etapa dos Salmos é
o Salmo 12, e a 12ª, o 11... Mas,
MAIS importante é verificar o
ensino do Salmo 11. Em 1029,
antes da era cristã, o ungido-a-rei
Davi corre perigo e foge, sendo
que Jônatas, filho de Saul que não
quer deixar o trono, aconselha-o
a não se arriscar (1 Sm 19.1-3).
§ Foi quando Davi escreveu este
Salmo, que, para o enciclopedista Dr. Champlin, no Antigo Testamento comentado, versículo por versículo, “o
tema principal é o clamor pedindo justiça contra os opressores” (vol. 4, p. 2090). § No versículo 1, parte a, o amigo
do filho do rei em queda afirma: “No SENHOR me refúgio.” D. Guthrie, no Nuevo Comentario Bíblico, afirma
que “[...] O salmo se abre com uma afirmação de fé (v.
1a)” (página 347 / coluna 2). “[...] A visão do Deus entronizado é um grande fator estabilizador da vida” (coluna
1). O político seguidor-servidor de Deus tem a melhor posição que um ser humano pode ter, de, tendo Deus, confiar
n’Ele e manifestar tal, que lhe ajuda a enfrentar o problema que vem do passado, traz consequências no presente
e dá “incertezas” do futuro. Acima de abertura do Salmo,
isso é a abertura do servo de Deus.
2 - Tem Reação – § No vers. 1b,
Davi reage à reação dos não-servos
de Deus, que lhe perguntam: o servo
de Deus não fica parado, mas reage
à reação dos outros. No v. 2 Davi
explica o que os não-servos de Deus
falam com ele. No 3, o rei ainda sem
trono continua explicando o que os
não-servos lhe falam perguntando.
§ Guthrie mostra que isso é o argumento da oposição; é
mais que uma oposição política na área municipal, estadual e/ou nacional. § Pior que quaisquer oposições políticas
é a espiritual. Logo, o tratamento dela é mais importante
que verificar as cousas da Política. Não que esta não seja
importante!... Mas, MAIS importante são as CAUSAS
espirituais.
3 - Tem Convicção – § Ainda citando Guthrie, que mostra que os versículos 1b-3 tratam do argumento da
oposição, os vv. 4-6 traçam a réplica
da fé. § No v. 4a e b, o salmista fala
onde Deus está e o que Ele tem. No v.
4c, Davi fala que Deus está atento às
obras dos homens. No 5a, mostra que
Deus põe à prova todas essas obras.
No 5b, vê se o que vem para quem ama a violência. No v.
6, mostra-se a consequência para o não-servo de Deus. E
o v. 7 mostra o que o Senhor é e faz, e que os Seus servos
contemplarão isso. § Voltando às consequências do Deus
Justo, que é Juiz e manda juízo, pois é Amor e Justiça, a
Bíblia de Estudos de Genebra mostra o cálice de bênção de
Deus (Sl 23.5), como o de ira, que deverá ser sorvido até
as escórias — será a parte do seu cálice! — sua cota/porção na distribuição!!! Jamieson, no Comentário Bíblico
Exegético, lembra que o cálice “é figura comum do favor
de Deus, como também de sua ira”, citando, além do Sl
23.5, o 16.5, e Mt 20.22,23. (página 444 / coluna 2). Não
comento isso, deixo para você conferir as CITAÇÕES das
referências e, sobretudo, afirmo que Deus — para usar a
linguagem do cotidiano! — manda e desmanda!!!
1- Vamos nos posicionar?
2- Com reações replicar??
3- De Deus tudo aceitar???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em
História Eclesiástica.
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Vai pegar a estrada? Veja a situação
das rodovias no Espírito Santo

Quem vai viajar a passeio ou a trabalho deve ficar
atento aos pontos críticos
que ainda persistem nas rodovias estaduais e federais,
que cortam o Estado. As
chuvas que atingiram grande parte do Espírito Santo
geraram muitos transtornos,
entre eles, quedas de barreiras, quebra de asfalto, buracos na pista, entre outros.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quem pretende passar pela BR 101,
BR 262 e pela BR 393, vai
encontrar estradas transitáveis, ainda que com alguns
buracos. A situação mais
crítica ainda é na BR 259
no km 79, entre Colatina e
Baixo Guandu, o Denit está
trabalhando há uma semana,
mas ainda não há previsão
de conclusão. Durante o dia,
carros pequenos estão passando em meia pista, carros
grandes não passam.
A Polícia Rodoviária Federal aconselha que a população evite a BR 259,
pois mesmo não estando
interditada, está com a sinalização muito prejudicada
e em obras, tornando muito
perigoso o percurso. A rodovia também está passando a
meia pista entre os Km 83 e
Km 88.
Reconstrução ES
O governo do Estado
anunciou a construção de
1.500 casas para famílias
atingidas pelas chuvas de
dezembro em diversos municípios. A medida faz parte
de um pacote para reconstruir o Espírito Santo, detalhado pelo governador Renato Casagrande na tarde de
quinta-feira (2).
O levantamento aponta
que será preciso um investimento de RS 24 milhões
para reconstruir vias rurais,
e outros R$ 44,8 milhões
para reconstruir ou recuperar 375 pontes destruídas ou
danificadas por enchentes.

Confira o balanço
da situação das
rodovias

130, entre Nova Venécia e
Boa Esperança, ES 080, entre São Domingos e Barra
de São Francisco, ES 080,
entre Água Doce do Norte
e o distrito de Santo Agostinho, ES 080, entre Santo
Agostinho e Vila Nelita, ES
320, trecho entre Ecoporanga e Três Vendas, ES 137,
no trecho entre Nova Venécia e São Gabriel da Palha, ES 334, no trecho entre
Águia Branca e Vila Verde
e ES 220, no trecho entre
Nova Venécia e o distrito de
Paulista. Nesses pontos, a
terra foi removida da pista e
o trânsito flui.

Região Centro-Serrana
O trecho mais impactado
está localizado na Rodovia
ES 010, entre Jacaraípe e
Nova Almeida, na Serra.
Um trecho da rodovia sofreu erosão causada pelas
águas do mar e rompeu. O
trânsito no local flui por um
desvio. O DER está monitorando o trecho e realizando
levantamento topográfico
para desenvolver projeto de
recuperação.
Foram registrados pontos
de alagamento nas rodovias
ES 080, no trecho entre Cariacica e Santa Leopoldina; ES 261, entre Fundão e
Santa Teresa; e ES 264, no
trecho entre Santa Maria de
Jetibá e Santa Leopoldina.
Foram registradas quedas de barreiras nas rodovias ES 484, entre Itarana
e Itaguaçu; ES 261, Serra do Limoeiro, Itarana x
Caldeirão; ES 460, entre
Laranja da Terra e Afonso
Cláudio; ES 462, no trecho
entre Brejetuba e BR 262;
ES 080, entre Santa Teresa
e São Roque; ES 355, entre Santa Maria de Jetibá e
Caldeirão; ES 264, no trecho entre Santa Maria de
Jetibá e Santa Leopoldina;
ES 080, no trecho entre Cariacica e Santa Leopoldina;
e ES 261, entre Laranja da
Terra e Itarana. Nesses pontos, a terra foi removida da
pista e o trânsito flui normalmente.
Região Noroeste
Na ES 341, entre Pancas e o distrito de Ângelo
Frechiani, a pista foi rompida pela força das águas.
O Exército construiu uma
passarela para pedestres e
implantou uma ponte móvel
no local.
Toda a região sofreu in-

Região Sul

fluência das cheias dos rios
Doce e Pancas. Foram registrados pontos de alagamento
nas rodovias ES 248, entre
Colatina e Linhares, e ES
080, entre Colatina e São
Domingos. Nesses locais
o nível de água baixou e o
trânsito está desimpedido.
Desde o início das chuvas, o DER registrou pontos de quedas de barreiras
nas rodovias ES 164 / 466,
entre Itaguaçu, Itaimbé e

Baixo Guandu, e ES 080, no
trecho entre Colatina e São
Domingos. Nesses pontos, a
terra foi removida da pista e
o trânsito também flui normalmente.
Região Norte
A região ainda registra
pontos de interdição, principalmente no Litoral de
Linhares. Nas rodovias ES
358, ES 010 e ES 248, que

dão acesso respectivamente
a Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação, o nível
de água ainda atinge a pista.
Na ES 381, no trecho
Nova Venécia e Guararema, o trânsito permanece
impedido em razão da forte
enxurrada que rompeu os
desvios das pontes que estão
em obras
Também foram registrados pontos de quedas de
barreiras nas rodovias ES

O trecho mais impactado
durante o período de chuvas nas rodovias do Sul do
Estado está localizado na
ES 060, na altura da Lagoa
Caculucaje, no trecho que
liga Marataízes a Presidente Kennedy, onde a rodovia
rompeu após o grande volume de água que invadiu
a pista em consequência da
abertura realizada por moradores. Nessa rodovia o
trânsito flui por desvio indicado no local. Outra via
interditada é a Rodovia do
Penedo, em Itapemirim, que
permanece isolada pela Defesa Civil.
Na ES 375, no trecho entre Vargem Alta e Iconha,
na altura de Rodeio, uma
pedra rolou para a pista. O
DER sinalizou o trecho. O
trânsito flui em meia pista,
enquanto o desmonte e retirada da rocha estão sendo
providenciados.
Desde o início das chuvas,
o DER registrou pontos de
quedas de barreiras nas rodovias ES 166, entre Castelo e
Venda Nova do Imigrante, e
ES 472, entre Conceição do
Castelo e o entroncamento
com a ES 166, no distrito de
Santa Luzia. Nesses pontos,
a terra foi removida da pista
e o trânsito flui.
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Sobe para 22 o número de mortes causadas
pelas chuvas que atingem Minas Gerais
Subiu para 22 o número
de mortes confirmadas devido às chuvas que atingiram
Minas Gerais nos últimos
dias. Um corpo foi encontrado em Virgolândia (357
km de Belo Horizonte), na
região do Vale do Rio Doce.
Segundo a Defesa Civil, a
identidade da vítima ainda
não foi confirmada. Essa
foi terceira morte registrada
no município, onde, na última sexta-feira, a presidente
Dilma Rousseff sobrevoou
o local.
Mais de 12 mil pessoas
tiveram que sair de suas
casas em Minas. Dessas,
3.015 estão em abrigos. As
demais foram acolhidas por
parentes e amigos.

Centro de Mantena ficou tomado pelas águas

Doença
No Espírito Santo, outro
Estado que sofre com as
chuvas nas últimas semanas, a secretaria da Saúde
investiga a primeira morte
por suspeita de leptospirose, doença transmitida através do contato com água e
lama contaminada por uma
bactéria presente na urina
de ratos.
O caso foi registrado no
sábado, na Grande Vitória. Segundo a secretaria,
exames preliminares apontaram a suspeita de que a
morte tenha ocorrido devido à doença.
Um novo exame foi enviado à Fiocruz para confirmar o diagnóstico. O resultado deve sair em até 30
dias. A identidade da vítima
não foi divulgada.
A gerente de vigilância
em saúde, Gilsa Rodrigues,
afirma que a leptospirose é
uma das maiores preocupações após as fortes chuvas
no Estado.
Ela pede que a população fique atenta a sintomas
como febre, dor no corpo,
mal-estar, vômito, diarreia e
dor de cabeça. “Na presença desses sinais, as pessoas
precisam procurar imediatamente os serviços de saúde”, diz.
A secretaria também alerta para a possibilidade de
doenças como hepatite A,
febre tifoide e diarreia. Outra preocupação é a dengue
-só neste ano, antes das chuvas, o Estado registrou 80
mil casos suspeitos, contra
54 mil em 2011.
Medicamentos
O Ministério da Saúde

Virgolândia ficou completamente destruida

Estação de trem na cidade de Aimorés e grande parte do município sofreram com as chuvas

Homem de Manhuaçu desaparece
de clínica em Cel. Fabriciano
Por Devair G. Guimarães

Maioria das mortes foi causada por deslizamentos de terra,
como no caso de Sardoá, no Vale do Rio Doce, onde seis
pessoas da mesma família morreram soterradas.

Mergulhão em Valadares ficou totalmente coberto pelas águas

enviou mais 1,8 tonelada
de medicamentos na última para ajudar os municípios atingidos. Cerca de 48
mil pessoas ainda estão em
abrigos e na casa de parentes e amigos após as fortes
chuvas das duas últimas
semanas, de acordo com
o boletim da Defesa Civil,
divulgado na tarde de hoje.
Ao todo, 24 pessoas morreram em decorrência das
chuvas e deslizamentos.
Outras 563 ficaram feridas.
A forte inundação deixou
comunidades isoladas, sem
comunicação, água potável
ou energia elétrica.

A família do sr. Roberto Pereira Marques, 46 anos,
desapareceu de uma clínica em Coronel Fabriciano. Segundo nos informou sua sobrinha Kênia Marques, ele
foi levado pela prefeitura de Manhuaçu e internado na
Clínica Fonte de Água Viva, e foi, inclusive, visitado várias vezes pela família. “O meu tio apresenta problemas
psicológicos e faz uso continuo de remédios fortes que
têm por objetivo evitar que o mesmo desmaie”, informou
Kênia.
Ele está desaparecido desde o dia 23 de dezembro.
Roberto tem 46 anos, estatura mediana, é moreno, de cabelos pretos, conforme foto. Qualquer informação, por
favor, entrar em contato com a Delegacia de Manhuaçu
ou pelo telefone (33) 9167-0232. Conforme conversa conosco, Kênia e toda a família desejam saber de quem é
a responsabilidade por isso, pois outros internos também
desapareceram e, segundo Kênia, um dos responsáveis
pela clínica fugiu com todo o dinheiro da mesma.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Câmara aprova Orçamento e funcionamento de
creches nos distritos de Manhuaçu em Janeiro
A Câmara de Vereadores aprovou, durante sessões legislativas ordinária
e extraordinária ocorridas
na Sexta-feira, 20, importantes Projetos para
o município. Na manhã
daquela data, foi cumprida a pauta prevista para o
dia anterior (Quinta-feira,
19) – ocasião em que os
vereadores tomaram a
iniciativa de suspender
a sessão para uma caminhada rumo ao Paço
Municipal, para cobrar
obras e melhor diálogo
do Prefeito -. Novamente
reunidos na Casa Legislativa, sob a presidência
de Maurício de Oliveira Júnior, os vereadores
conseguiram uma importante vitória para as famílias dos distritos: o funcionamento das creches,
no período de férias, ao
exemplo do que ocorre
na cidade. Também amplamente discutidos e
aprovados o Orçamento
para o ano de 2014, com
emendas parlamentares, e
o PPA (Plano Plurianual),
entre outros.
Creches
A partir de agora, as
creches dos distritos de
Manhuaçu funcionarão
no mês de Janeiro, beneficiando chefes de família e crianças do meio
rural. Sensibilizados e
atentos com a questão,
os vereadores reivindicaram do Executivo o envio deste Projeto de Lei,
igualando condições de
atendimento entre famílias da cidade e dos distritos. O Vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do
Ibéria) destacou que “foi
muito importante este
Projeto, aprovado por
nós, que tratou do funcionamento das creches dos
distritos em Janeiro. É
um ganho muito grande.

Muitas vezes, as crianças
dos distritos vão à creche
por causa da alimentação.
Então, conversamos com
o Prefeito ontem, e ele
se sensibilizou, enviando
o documento para ser
aprovado nesta Casa”.
O Vice-pres. da Câmara, Anízio Gonçalves
de Souza (Cabo Anízio)
relatou que “tivemos
sucesso na empreitada
de ontem, quando nos
reunimos com o Prefeito
em seu Gabinete. Hoje,
foram duas sessões bastante proveitosas, com
o pensamento voltado
para cada munícipe. A
começar da decisão de
funcionamento das creches dos distritos. Se funcionam na sede é justo
que funcione também nos
distritos. Saiu ganhando
a população. [...] Não foi
um ano fácil, mas temos
a certeza de que até aqui
nos ajudou o Senhor”.
O Presidente Maurício
Júnior fez um balanço
positivo destas sessões
legislativas e avaliou o
trabalho dos vereadores
em 2013. “Ao avaliarmos este primeiro ano
de mandato, podemos
dizer que foi um período
de muito trabalho e, esta
última reunião de 2013,
foi como todas as outras
sessões legislativas desde
o início desta legislatura:
muito debate, discussões
sobre os rumos do município e a votação de
Projetos para o bem do
povo. Como exemplo,
hoje, tivemos a oportunidade de votar, a pedido
nosso – os vereadores-,
o funcionamento das
creches dos distritos no
mês de Janeiro, diferentemente do que ocorreu em
Janeiro deste ano e em
anos anteriores, em que
somente as creches da cidade é que funcionavam.
Os pais, moradores dos

distritos, não tinham com
quem deixar seus filhos
para poder trabalhar nas
férias escolares. O que é
uma incongruência. É inadmissível. Então, reivindicamos e cobramos do
Executivo. Este, por sua
vez, mandou o Projeto
e nós o aprovamos por
unanimidade. [...] Também discutimos o Orçamento para o ano de 2014
e o PPA para o próximo
quadriênio, enfim, projetos de suma importância
para o povo foram votados, sendo feito o melhor por Manhuaçu. [...]
Um assunto muito per-

tinente e que causa certa
polêmica é a questão do
concurso público. Desde
o primeiro mês de mandato, eu e meus colegas
vereadores temos defendido a realização do
concurso. A Constituição
Federal determina que o
ingresso no serviço público se dê por meio de
concurso. O Executivo
vem meio que patinando,
agarrado, em realizá-lo. A
Câmara vem cobrando, e,
hoje, aprovamos o Plano
de Cargos. É obvio que
a estrutura administrativa do município está arcaica, obsoleta e precisa

ser reformulada. Diante
disto, o Executivo enviou
um Projeto que cria cargos. Este Projeto está na
Câmara desde Outubro.
Algumas pessoas ligadas
ao Prefeito diziam que o
projeto estava agarrado
aqui e que o Prefeito não
realizava concurso por
causa da Câmara, o que
é uma grande mentira,
uma afronta lamentável
e injustificada ao Poder
Legislativo. Tanto é que
não votamos o Projeto,
porque identificamos nele
erros que comprometiam
a Lei e a estrutura administrativa do município.

Identificamos, dialogamos e mostramos ao Prefeito. Tanto é que quase
100% das indicações feitas pelos vereadores relativas a este Projeto foram
atendidas. Então, o projeto substitutivo encaminhado pelo Prefeito, relativo à criação de cargos,
é um reconhecimento de
que a Câmara estava certa em não votar o projeto
anterior, porque o mesmo
estava errado. É uma
prova de que a Casa Legislativa vem trabalhando
em prol da população.
Acima de tudo, de qualquer divergência política,
está o interesse pelo bem
comum. [...] Enfim, neste
ano, podemos dizer com
muita humildade e também com muita firmeza:
cumprimos nosso dever
de legislar e de fiscalizar, com dignidade. É
possível constatar que os
manhuaçuenses não estão
satisfeitos, tendo cobrado
muito. Mas é preciso discernir, diferenciar, o que
compete ao Poder Legislativo e o que compete ao
Poder Executivo. O que
competiu a nós, enquanto
Poder Legislativo, nós
fizemos muito em 2013”,
concluiu o Presidente
Maurício Júnior.

Vereadores discutiram e aprovaram importantes projetos, inclusive o Orçamento para 2014
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
“Não se pode ajudar
permanentemente se
se fizer por eles aquilo que eles podem fazer por si próprios.”
Abraam Lincoln
“Casa-te com um
arqueólogo: quanto mais velha fores
mais encantadora te
achará.”
Agatha Christie
“Errar é humano;
perdoar, divino.”
Alexander Pope
“Para quem está
aborrecido tudo parece sombrio.”
Alexandre Dumas
“O mais feliz dos felizes é aquele que faz
os outros felizes.”
Alexandre Dumas
“Eu não me envergonho de corrigir os
meus erros e mudar
as minhas opiniões
porque não me envergonho de raciocinar e
aprender.”
Alexandre
Herculano
“O dever do Homem
perante a vida consiste em seguir sempre
em frente.”
Alexandre O’Neill
“A vida é um sono de
que o amor é o sonho,
e vós tereis vivido se
tiverdes amado.”
Alfred de Musset
“O melhor conselho
é o da experiência; o
certo, porém, é que
chega sempre demasiado tarde.”
Amelot de la
Houssauye

Pr. João Soares
da Fonseca

Diabetes: saiba quais são os cuidados
necessários para controlar a doença

Há três tipos de diabetes: a do tipo 1, do
tipo 2 e a diabetes gestacional. A do tipo 1
corresponde, em média, a 10% dos casos,
e leva a deficiência total de insulina. A do
tipo 2 está relacionada com doenças cardiovasculares e há uma prevalência de infarto
e derrame. Nesse caso, o organismo não
consegue produzir a quantidade de insulina
suficiente. Já a diabetes gestacional fica restrito ao período da gravidez, podendo atingir em torno de 5% das gestantes. A doença
geralmente desaparece depois que o bebê
nasce.
Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, além da predisposição genética, o
consumo elevado de gorduras saturadas em
uma dieta rica em calorias são os principais
fatores de risco. Os principais sintomas da
diabetes são sede em excesso, problemas
na visão, perda de peso, aumento de apetite
e aumento da vontade de urinar. A doença
pode provocar, ainda, problemas na pele, no
coração, nos rins e nos pés.
Cuidar é preciso: Quem tem diabetes
sabe que todos os cuidados são válidos, seja
com a alimentação ou com as situações comuns do dia a dia, por exemplo. A engenheira química Valéria Zaia tenta ficar longe de
situações de estresse, pois isso eleva a taxa
de glicose, e busca um estilo de vida mais
saudável. “Um dos cuidados é comer várias
vezes ao dia. Se ficarmos muitas horas sem

comer há o risco da hipoglicemia. Já parei
na UTI, não por glicose elevada e sim por
hipoglicemia. Levo sempre uma bala ou pirulito na bolsa”, conta.
Outro cuidado de Valéria é com as viagens que faz. Ela sempre leva uma declaração médica para que a insulina não fique
retida nos aeroportos. “Caso haja uma crise,
posso apresentar nos hospitais também”,
completa.
A consultora de vendas Sandra Balutta
também convive com a doença, mas tenta
levar uma vida saudável com as orientações
médicas que recebeu desde que soube que
era diabética. “Tenho muito cuidado com os
pés, com calçados, umidade e fissuras. Caminhadas também é essencial ou qualquer
atividade física”, explica. As extremidades
do corpo são muito delicadas para um diabético, portanto, evitar acidentes é fundamental. “A cicatrização é muito complicada
porque no pé a circulação é deficiente”, resume.
O controle da diabetes é feito por acompanhamento médico. O ideal é ter uma atividade física regular, e evitar doces, massas
e álcool. “Só os exames vão identificar a doença, por isso é importante a visita de rotina
ao médico para saber se está tudo em ordem.
Tratando desde o começo, o diabético consegue levar uma vida normal”, aconselha a
endocrinologista.

jsfonseca@pibrj.org.br

Como viver sem medo (I)
"O Senhor está comigo; não temerei o que me
pode fazer o homem" (Sl 118.6).
Depois de expulso do Jardim do Senhor, o homem
se transformou em lobo do próprio homem. A agressividade, a destruição e a morte tornaram-se parceiras
da vida. E a convivência social foi pelos ares. Mas
o salmista diz que por causa da presença do Senhor
conosco, não será necessário temer o que os homens
possam nos fazer. E o que é que eles podem nos fazer?
Várias coisas: desprezar-nos, por exemplo.
Alguém ri de sua aparência? Alguém despreza a sua
fé? Louve a Deus pela posse de genuína fé, porque
ninguém zomba de uma fé postiça. Alguém zomba do
uso que você faz dos talentos que Deus deu a você?
Você está sendo vítima de bullying? Não se desespere: o Senhor está vendo tudo.
Em vez de revidar, ore pelo zombador. Ele está tentando ocultar seus sentimentos maus, e só se sentirá
feliz se estiver ironizando ou diminuindo as pessoas.
Ore e tente ajudá-lo, porque o zombador é, no íntimo, um solitário, já que não tem muitos amigos. Ouvi
um grupo de jovens cantando certa vez um corinho
cuja letra dizia: "Se você não tem amor, vive a ironizar".
Escarneceram de Jesus, dos apóstolos, dos primeiros cristãos... Os reformadores foram vítimas de tentativas de desmoralização perante a sociedade.
Mesmo desprezado, Paulo insistia em dizer: "...não
me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê..."
(Rm 1.16).
Não nos esqueçamos, porém, de uma coisa: Deus
ama o homem zombeteiro. Ele ama o cínico. E por
amá-lo, deseja ardentemente que ele desenvolva um
espírito nobre, humilde e respeitador das fraquezas
dos outros. Como não há pecado que Deus não consiga perdoar, a não ser a "blasfêmia contra o Espírito
Santo" (Mt 12.30-32), há perdão disponível também
para o cínico que vá a Deus e lhe dirija ainda que
seja esta breve oração: "Senhor, perdoa-me!".

Bolo de carne

Ingredientes Para o bolo:
1 kg de carne (bovina) magra moída
120 g de farinha de rosca
250 ml de leite evaporado
1 cebola pequena, picadinha
60 ml de molho de tomate
Molho inglês a gosto
30 g de salsa fresca, picada
1 colher (chá) de sal
1 colher (chá) de pimenta-do--reino
moída na hora
Chutney:
210 g de chutney de fruta
60 ml de molho de tomate
45 g de açúcar mascavo
2 colheres (sopa) de vinagre balsâmico
1 – Preaqueça o forno a 180ºC. Corte
duas folhas de papel-alumínio e duas folhas de papel vegetal (ou papel--manteiga) de modo que cada uma tenha cerca de
45 cm de comprimento. Coloque cada folha de papel vegetal (ou papel-manteiga)
sobre uma folha de papel-alumínio.
2 – Em uma tigela grande, junte os ingredientes para o bolo de carne, misturando-os bem. Divida essa mistura em duas
porções. Coloque cada uma sobre uma folha de papel vegetal. Modele cada porção
no formato oval. Em seguida, embrulhe
bem cada bolo de carne moída com o papel-alumínio. Com cuidado, coloque-os

ACADEMIA
KOMEIKAN
em uma assadeira e asse por 25 minutos.
3 – Em outra tigela, junte os ingredientes para o chutney. Aumente o forno para
210ºC. Retire os bolos de carne do forno
e desembrulhe-os (o vapor estará muito
quente). Escorra o excesso de líquido e coloque o chutney.
4 – Asse os bolos de carne, descobertos,
por mais 10 a 15 minutos. Retire-os do forno e deixe que esfrie um pouco. Corte-os
em fatias grossas e sirva com a cobertura
restante que ficou no papel-alumínio.
Sugestão: Em vez de assar o bolo de carne moída em papel vegetal e papel-alumínio, você pode cozinhá-lo em uma fôrma
de bolo inglês bem-untada e cobri-lo com
papel-alumínio.
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Tempo de cozimento: 40 minutos

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Jovem Luan é morto a tiros em cachoeira

LAJINHA - O jovem
morador de Lajinha, Luan
Pablo de Freitas, 22 anos,
foi assassinado o corpo
dele foi encontrado numa
cachoeira do rio Fama, próxima a MG-108, na manhã
de quinta-feira, 02 de janeiro, quase 48 horas depois
que ele foi visto pela última
vez, a Polícia investiga as
circunstâncias.
Luan Pabrlo saiu na terça-feira, dia 31 de dezembro,
para comprar passagens na
rodoviária de Ibatiba (ES)
com destino para Jacaraípe
(no litoral capixaba). Ele
chegou a ser visto no centro
de Lajinha com dois rapazes, conhecidos como Marcinho Juruna e Felipinho.
Como não retornou para
casa, familiares e amigos
começaram buscas na região. Na tarde de quarta-feira, 01, a moto dele foi
localizada abandonada às
margens da MG-108.
Na quinta-feira, as buscas
se concentraram na região
em que estava a moto. Por
volta de 9 horas, encontra-

ram o corpo do jovem na
base da cachoeira do rio
Fama.
Apesar do estado de decomposição, amigos o
identificaram como sendo
Luan Pablo de Freitas por
causa das tatuagens e aparência física.
Durante os trabalhos da
perícia da Polícia Civil foram localizadas duas perfurações, no lado direito
do pescoço de Luan, mas
somente após exames de
um médico legista é que
se definirá o que causou as
marcas.
Segundo a Polícia Militar, houve informações e
denúncias de que Luan Pablo estaria envolvido com o
tráfico de drogas ou mesmo
tendo um relacionamento
com uma mulher casada.
Em junho, ele foi preso no
Espírito Santo com armas
de fogo.
Apesar disso, somente as
investigações sobre a autoria é que poderão esclarecer
o que realmente motivou o
crime.

Manhuaçu/MG. Foi
encontrado na manhã de
segunda-feira, 30/12, o corpo do jovemRodrigo da
Costa, 22 anos, morador do
bairro Matinha. Ele estava
desaparecido desde o início
do mês. O jovem foi morto
com golpes de faca e deixado numa lavoura em Manhuaçuzinho.
Segundo o registro, por
volta das 8 horas, trabalhadores rurais faziam a capina
na lavoura de café e encontraram um cadáver huma-

no em adiantado estado de
decomposição, escondido
sobre galhos secos de café e
uma lona preta.
A perícia encontrou uma
blusa clara com sete perfurações na região toráxica e
duas na altura dos ombros.
Ao que tudo indica provocadas por facadas.
A PM fez levantamentos e
encontrou uma ocorrência
de pessoa desaparecida no
dia 07/12. Em contato com
o irmão, ele reconheceu as
roupas como sendo de Ro-

A volta das festas de fim
de ano é trágica na BR-262,
na região de Manhuaçu.
Um idoso morreu e outras
seis pessoas ficaram feridas em dois acidentes na
quinta-feira, 2. Na primeira
ocorrência, dois carros bateram de frente no km 29
da rodovia.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF),
um Gol, placa GZS 7073
de Martins Soares, e um
Palio, bateram de frente. O
motorista do Gol, identificado como Edson dos Santos
Huebra, de 73 anos, morreu na hora. A esposa dele,
Nicolina Rime Gonçalves
Huebra, de 63 anos, foi socorrida em estado grave e
encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento

(UPA) de Manhuaçu.
Uma passageira do Palio,
que estava no banco de trás
do veículo, também foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para
a unidade de saúde. Conforme os militares, Janete
da Silva de Menezes, de 55
anos, queixava-se de dores
no peito. Ela não corre risco
de morrer.
A rodovia chegou a ficar
fechada em uma das pistas
para o atendimento a ocorrência. O trânsito no local
seguiu na operação siga/
pare. As causas do acidente
ainda não foram esclarecidas.
O segundo acidente registrado na rodovia, aconteceu
na tarde de quinta-feira. Um
caminhão e outros três car-

Perícia constatou duas perfurações no pescoço de Luan

Rapaz desaparecido é encontrado morto em lavoura
drigo da Costa.
A Policial Civil segue a investigação que já estava em
andamento desde o desaparecimento do rapaz.
DESAPARECIMENTO:
O rapaz estava desaparecido
desde o dia 7, quando saiu
de um casamento e foi até
um bar, na saída do bairro
Matinha, sentido a zona rural, justamente estradas que
fazem a ligação até Manhuaçuzinho.
Rodrigo teria encontrado
com dois colegas que es-

tavam em um veículo Fiat
Pálio, cor prata. Após beberem, saíram em sentido ignorado. Quatro dias depois,
os outros retornaram e a família começou as buscas por
Rodrigo, o único que não
voltou.
Familiares fizeram contato no Córrego Manhuaçuzinho com um dos amigos
de Rodrigo. Ele disse não
conhecer a terceira pessoa,
nem tampouco sabia o paradeiro do amigo desaparecido.

Acidentes deixam um morto e seis feridos na BR-262 em Manhuaçu

Pista chegou a ficar parcialmente interditada.

ros se envolveram na batida
no km 49. Quatro pessoas
tiveram ferimentos leves e
foram encaminhadas para
um hospital da região.

De acordo com a PRF, o
motorista de um Gol perdeu
o controle da direção e bateu
de frente com um caminhão.
Com o impacto, o veículo

de carga invadiu a pista contrária e atingiu um Logan.
Quatro pessoas ficaram feridas. Segundo o Corpo de
Bombeiros, as vítimas, que
não tiveram os nomes divulgados, sofreram escoriações
e fraturas. Nenhuma corre
risco de morrer.
Congestionamento: Os
motoristas já enfrentam lentidão no retorno a Belo Horizonte depois das festas de
fim de ano. A situação mais
crítica é na BR-381, que liga
a capital mineira ao litoral
do Espírito Santo, onde há
retenção de 13 quilômetros
na tarde desta quinta-feira.
Nas outras rodovias, o trânsito segue sem ocorrências.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF),
a fila de veículos na BR-381

está desde do km 540, em
Ravena, na Grande BH, até
a ponte sobre o Rio das Velhas, no Bairro dos Borges,
em Sabará, no km 553. Não
há registro de acidentes graves na via.
Mortes nas rodovias:
O fim de ano de 2013 foi
trágico nas estradas de Minas Gerais. De acordo com
balanço oficial das polícias
Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, 112 pessoas
morreram e outras 1.151
ficaram feridas em 2.055
acidentes estradas federais
e estaduais, entre os dias 21
de dezembro e 2 de janeiro.
O resultado final de vítimas
é a soma de 63 mortes das
BRs e 49 das estradas estaduais. Na temporada passada, foram 113 mortos.
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ENTRETENIMENTO
A verdade sobre os
consultores
A Verdade sobre Consultores... Um
pastor cuidava das suas ovelhas, quando avistou no horizonte um possante
Jeep vindo em sua direção. Ao chegar
perto do pastor, o Jeep parou. Desce um
homem que sem mais nem menos, pergunta: - Se eu lhe disser quantas ovelhas
existem aqui você me daria uma? O pastor humildemente acenou que sim. Rapidamente o homem sacou seu 'lap-top'
e num instante respondeu: - Trezentos e
trinta e cinco. O pastor sem nada falar,
lhe deu a ovelha e indagou: - Se eu adivinhar sua profi ssão posso ter a ovelha
de volta? - Sim. - O senhor é 'consultor'!
Estupefato, o homem devolve a ovelha
ao pastor, mas não sem antes perguntar
como ele adivinhou. - O senhor chegou
aqui sem ser chamado, se meteu no meu
negócio, me disse o que eu já sabia e ainda cobrou por isso!

Concurso de morcegos
Num concurso de morcegos, estavam
fazendo uma disputa para ver quem era
melhor para chupar sague. Chega o primeiro com a boca cheia e sangue, babando mesmo, entra e diz: - Tá vendo aquela
galinha morta ali, fui eu. Chega o segundo com a barriga tão cheia de sangue que
quase não conseguia voar, entra e diz: Tá vendo aquela vaca morta ali, fui eu.
Chega o terceiro com sangue da cabeça
aos pés, totalmente ensanguentado, o
pessoal olha pra ele e fala, já ganhou, já
ganhou. Então ele diz: - Tá vendo aquele
muro ali, eu não tinha visto.

O coelhinho e o urso
O coelhinho felpudo estava fazendo
suas necessidades matinais e, quando
olha para o lado, vê um enorme urso fazendo o mesmo. O urso se vira para ele
e diz: -Ei, coelhinho, você não se incomoda de ficar com seus pêlos sujos de
cocô? O coelhinho respondeu: - Não,
isso é normal. Então o urso pegou o coelhinho e se limpou com ele. MORAL DA
ESTÓRIA: 'Cuidado com as respostas
precipitadas.

CURIOSIDADES
A invenção do desodorante
Desde os sumérios, em 5000 a.C., os homens procuram formas de resolver o problema de odor do corpo.
Os antigos egípcios, por exemplo, recomendavam um banho aromatizado, seguido
pela aplicação de óleos perfumados nas axilas.
Também descobriram que a eliminação
dos pelos das axilas diminuíam o odor.
Séculos mais tarde, os cientistas conseguiram compreender o motivo: os pelos aumentam a superfície em que as bactérias vivem,
se reproduzem, morrem e se decompõem.
Tanto os gregos quanto os romanos elaboraram seus desodorantes perfumados a partir
de fórmulas egípcias.
O primeiro desodorante antitranspiração,
como conhecemos hoje em dia, foi criado
nos Estados Unidos em 1888. Seu nome era
Mum.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4 - Nem adianta querer dar uma de durona, fria e imparcial diante das questões inerentes ao coração,
pois as arianas no primeiro semestre estarão, inevitavelmente,
mais pensativas e sentindo, até certo ponto, carências afetivas.
Isso não impedirá de conhecer novas pessoas, sobretudo
com o aumento de sua rede social e até motivação para tentar
engrenar em um relacionamento. Para quem estiver em um relacionamento duradouro
será interessante rever suas atitudes, tentar ser mais amável, carinhosa e disposta ao
diálogo sincero. O amor pode ficar mais caliente depois desse processo.
E olha só que bom, o segundo semestre promete bastante, pois haverá mais vontade
de conhecer pessoas, se envolver com seus grupos e disposição para a alegria. A única
ressalva é procurar dar tempo ao tempo, por exemplo, no início de um relacionamento
afetivo para conhecer bem com quem está se envolvendo. Não esqueça que ninguém
inicia uma paixão e já diz “Eu te amo”; muita calma nessa hora. Os bons ventos soprarão
a partir do dia 17 de julho.
TOURO – de 21/4 a 20/5 - Nem tudo são flores para um casal, isto é, só nos filmes
de Hollywood as questões do relacionamento tendem ao mundo dos sonhos. Bem,
no primeiro semestre de 2014, algumas revisões e possíveis conflitos, sobretudo na
relação de poder entre o casal. Bem, então por que não sair um pouco da rotina e
fazer algo diferente, não é? É muito provável que o afeto entre o casal melhore a partir
desse momento. Ao mesmo tempo, as taurinas estão mais dispostas a se doarem às
amizades porque, até certo ponto, reconhecem a cumplicidade e objetivos comuns de
planos e metas. Até o dia 16 de julho é possível aparecer pessoas do passado e mexer
um pouco com o presente.
Rigorosamente este ano será de revisão na relação e para colocar os pingos nos is.
A boa notícia para quem estiver solteira é que seu poder de sedução, sensualidade e
disposição para conhecer novas pessoas podem ser vitais para engatar numa relação.
Mas sempre é bom não ir com muita sede ao pote. Veja bem quem conhece e use sua
intuição para decidir se vai ou não vai.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 - Seu poder de sedução e de chamar atenção estarão
firmes e fortes a partir de janeiro. Ora, nem adianta dizer que não, pensar “Ah, aquela
roupa não me cai bem” ou algo parecido, pois você emana uma energia que poderá
mexer com o coração de pessoas que menos espera. O mais importante, no entanto,
é manter seu ar de sedução misterioso e não entregar o jogo, logo de bandeja. Para
quem estiver solteira, o primeiro semestre será melhor para conhecer as pessoas e a
dificuldade poderá ficar por conta do drama de separar o joio do trigo, pois no fundo você
não deseja mexer com os sentimentos de ninguém.
Para aquelas que vivem a vida a dois, o mais importante durante o ano será a ratificação de seu amor que favorecerá a relação. O momento requererá uma atitude mais
conciliadora para equacionar problemas de ordem material e isso contabilizará bons
pontos na estabilização e tranquilidade para curtir bons momentos de romance e paixão.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7 - Os cancerianos devem ter em mente que precisam
confiar em si, no presente, e quanto ao passado, ficaram as experiências, sobretudo o
aprendizado, algo muito importante para o signo que tem a Lua como regente. Entenda
que a energia da renovação a partir da abertura de tantas possibilidades que aconteceram
nos últimos meses continua a ser importante e decisiva para seus relacionamentos.
As emoções neste primeiro semestre serão fortes. Pode ser o momento de dar a
volta por cima e renovar uma relação que já não esteja tão boa ou até terminar. Questões difíceis podem ser superadas em 2014. Surpresas com pessoas de seu passado
podem acontecer também. E tem mais, novas pessoas têm tudo para mexer com seu
coração e dessa forma, iniciar uma relação duradoura. Seu espírito em 2014 não estará
para brincadeirinhas, pois a solidez de seu comportamento, maturidade e determinação
podem significar muito mais para ambos. Nem se espante se no segundo semestre
pintar um clima de casamento.
LEÃO – de 23/7 a 22/8 - Os leoninos estarão com tudo em 2014. É o início de uma
nova fase em suas vidas que será fundamental para seu crescimento interior, principalmente para o equilíbrio entre matéria e espírito. Será fato que as oportunidades de conhecer gente interessante a partir de suas atividades no trabalho e no meio social poderão
trazer boas surpresas. O primeiro semestre será praticamente um preparo, uma espécie
de separação do joio do trigo para o aproveitamento do segundo semestre quando Júpiter
entrar em seu signo. Aproveite que seu poder de cativar e de se comunicar está em alta.
Inevitavelmente sua experiência será fundamental para expressar seus desejos e
intenções. Para aquelas que estiverem num relacionamento duradouro, têm tudo para
estabilizarem seus relacionamentos, sobretudo a partir do dia 17 de julho. O bom de tudo
é que, só para variar, sua autoestima estará tinindo para dar os encaminhamentos para
a vida amorosa. As solteiras estarão muito encantadoras e esbanjarão mais energia do
que o normal, auxiliadas, no caso, por forte poder de crítica.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9 - Seu amadurecimento, depois de alguns acontecimentos
nas relações afetivas irá contribuir para suas decisões afetivas em 2014. Aliado a isso,
seu poder de atração, sensualidade e carisma serão as armas para aproximar-se das
pessoas e estimular seu grupo a ser mais alegre. Ora, mas será preciso superar alguns
limites psicológicos de sua personalidade, tipo a timidez em excesso que podem ser
barreiras para o início de um diálogo mais íntimo. Procure, no caso, descontrair-se um
pouco mais e tornar-se um pouco menos crítica quando estiver em busca do ideal da
perfeição humana. Isso poderá atrapalhar e causar, dependendo da situação, frustração.
O primeiro semestre será interessante para se autoafirmar e buscar seus objetivos
se estiver solteira. É bom não idealizar muito, pois o choque de realidade pode ser ruim.
Já para as comprometidas e que estejam num relacionamento duradouro, é importante
saber que quanto mais houver cumplicidade, participação e vontade de se doar ao outro,
haverá maior segurança na relação. Detalhe: procure controlar seu impulso para limitar
o outro com muitas cobranças, isso evitará atritos no primeiro semestre.
LIBRA – de 23/9 a 22/10 - As librianas estarão com tudo em cima para cativarem
mais suas redes sociais. Suas amizades, em sentido mais amplo, tendem a se ampliar
em 2014. Seu poder de comunicação e suas ideias poderão lhe levar para lugares
antes nunca imagináveis. Isso tudo fruto de suas amizades que proporcionarão novos
interesses e vontade de se tornar mais independente. Mas não esqueça seus sentimentos
nos últimos meses, sua transformação e sua maturidade, pois você está mudando e
quer mais. Fica uma recomendação básica sobre a vida: a felicidade não está no outro,
sobre o que ele(a) pode proporcionar, mas sim dentro de si, ou seja, do nosso interior.
Para as solteiras, o ano não estará para brincadeiras nos relacionamentos, nada
de superficial lhe encantará. Nem adianta pressa que o tempo falará bem mais alto do
que a ansiedade do coração. Para quem estiver num relacionamento duradouro, as
demonstrações de amor e de carinho, podem proporcionar, pelo menos neste primeiro
semestre mais calor ao casal. Isso não impedirá oscilações no temperamento dos casais.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11 - Um dos maiores dramas na transformação que
os escorpianos passam há algum tempo, sobretudo no ano que passou, é saber lidar
com suas crises e seus limites. Até onde vai o eu e até onde posso deixar de lado a
individualidade por nós. No fundo seu bom senso e a maturidade falarão mais e você
se dará as respostas que precisa.
O ano começa com uma necessidade, para quem está só, de encontrar alguém que
embarque forte em seus sonhos, planos e emoções. Seu poder de sedução estará mais
forte e suas ideias podem construir algo novo com o início de uma nova paixão. Não existe
meio termo quando se trata de um escorpiano. Ou é ou não é. Só haverá investimento
nessa paixão em 2014, sobretudo nos três primeiros meses, se houver cumplicidade.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11 - Neste primeiro semestre você se sentirá testada
diante de situações inusitadas, dentre elas seu poder de convencimento e carisma. Isso
dará, até certo ponto, movimento em sua vida social e quem sabe, partir para novas
conquistas amorosas. O importante é procurar controlar a ansiedade e respeitar seus
limites que será uma grande prova de adaptação de Júpiter, seu regente, em Câncer,
prestes a entrar em Leão.
No segundo semestre, inevitavelmente novas pessoas enriquecerão as redes sociais
dos sagitarianos, oportunizando bons momentos para sua vida. Quem sabe não surja
alguém com poder suficiente para conquistar seu coração? Tudo bem, você quer se
proteger, garantir sua segurança e há receio para iniciar algo novo, porém dê tempo ao
tempo que a razão equilibrada com seus sentimentos lhe dará a resposta.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 - É possível pressões para que a realidade mude
diante da pessoa que se gosta. Bem, a questão é que agora há alternativas, apesar de
estar um pouco difícil para decidir, pois é preciso analisar a conjuntura, as pessoas envolvidas etc. Muito em breve Vênus passa a transitar em seu signo, isso amenizará tudo,
e ao mesmo tempo, elevará sua moral e sua autoestima. Você estará mais carismática
e com um forte poder de atração.
Para quem estiver solteira é possível aparecer algo novo com a entrada de alguém
em sua vida com novas experiências, atitudes e, principalmente, cultura diferente.
O mais importante é que nesse período de transformação das capricornianas, diante
de novas perspectivas em vários setores da vida, seu magnetismo e de envolvimento
mostram uma nova face do poder e do querer.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2 É importante estar preparada para lidar com as questões
materiais diante da relação a dois. Podem até surgir questionamentos a respeito de um ou
do outro, sobre o que se quer, sobre os objetivos comuns do casal. A paciência e o saber
escutar serão decisivos na hora da D.R. O mais importante é o lado positivo, pois seu
otimismo e a capacidade, neste momento, de expor o que pensa e o que sente, podem
fazer com que se supere qualquer dificuldade. Para quem estiver na pista é bom não
alimentar as expectativas diante de possíveis pretendentes logo no primeiro semestre.
Analise cada caso, as palavras, os gestos, os detalhes. Você emana boa energia, poder de
atração e sensualidade. Tudo isso interferirá de alguma forma em sua rede social. Quem
sabe no segundo semestre você já não esteja apta a entrar em um relacionamento sério?
PEIXES – de 20/2 a 20/3 - Bons ventos atraem coisas muito boas para a relação a
dois. Tudo bem que a vida no trabalho e na rua tendem a tirar um pouco o sono, mas
no geral, a situação está sob controle. Alguns perrengues na relação, com questões da
individualidade, podem acontecer neste primeiro semestre, mas sempre é bom estar
disposto a fazer um mea culpa e dialogar sobre seus anseios. Um pouco de liberdade
não faz mal a ninguém, não é?
Para quem estiver solteira, oportunidades não faltarão, principalmente se souber
mostrar o que pretende. Ora, mas tudo dependerá de sua disposição para querer
conhecer alguém que lhe mostre como a educação pode alimentar muito seus sonhos.
Preste atenção nos meses de março a final de junho.
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Emílio Surita não quer que nome de
Sabrina Sato seja pronunciado nos
bastidores do "Pânico"
O clima entre a equipe do "Pânico na Band"
não é dos melhores desde a saída de Sabrina
Sato do programa humorístico.
Isso porque o apresentador Emílio Surita e
o dono da marca "Pânico", Tutinha, não gostaram nada de a japa ter deixado a atração após
dez anos e determinaram que seu nome não
deve mais ser pronunciado nos bastidores, segundo o jornal "O Dia".
Após a exigência, os amigos de Sabrina estariam mantendo contato com a apresentadora
às escondidas.
E ainda tem mais! A dupla teria proibido, inclusive, fotos dos integrantes do dominical com a nova contratada da Record nas redes
sociais. Sabrina já estaria sabendo da postura de Surita e Tutinha e
teria ficado arrasada com a situação. Às pessoas próximas, a bela
teria revelado que não esperava que sua saída provocasse discórdia
entre a trupe.

De férias, Fátima Bernardes e William
Bonner andam de metrô com os filhos em Paris
Curtindo dias de férias
em Paris, na França, Fátima
Bernardes e William Bonner
resolveram passear com os
filhos, Vinícius e Beatriz, no
metrô da cidade.
'Se eu contar ninguém vai
acreditar. Mas olha quem eu
encontrei no metrô!', brincou
o jornalista em seu Instagram.
O âncora do “Jornal Nacional” também mostrou uma foto dele mesmo sozinho no vagão.
'Tio fotógrafo', escreveu na rede social.

'Uma gracinha no palco', diz diretor da
Globo sobre Luan Santana no 'Sai do Chão'
Luan Santana foi um dos apresentadores do
programa “Sai do Chão”, que estreia neste domingo (5) na TV Globo, e parece ter se saído
muito bem. O diretor da atração, Luiz Gleiser,
foi só elogios ao sertanejo e afirmou que ele foi
'uma gracinha no palco'.
'Gravamos quatro [programas] e vamos gravar mais dois. Eu já aprovei a edição final do
primeiro, que é do Thiaguinho', contou ao jornal
“Folha de S. Paulo”.
Além de Santana e Thiaguinho, Naldo, Anitta,
Paula Fernandes e a dupla Jorge & Mateus foram escalados para o comando do dominical. Segundo o profissional, a escolha foi feita baseada na intuição da equipe.
'A gente trabalha com música há muitos anos e acompanha de perto a música brasileira. E esses seis, mas não apenas eles, explodiram
no gosto popular.'

Cantor Morrissey afirma que não há
diferença entre comer carne e pedofilia
Vegetariano ativista, o músico Morrissey radicalizou e deu uma declaração para lá de polêmica ao comparar o
ato de ingerir carne com pedofilia.
'Ambos são estupro, violência e assassinatos. Se eu conheço alguém que
come animais, eu me distancio', afirmou ao site 'True to You'.
E continuou: “Imagine, por exemplo, se você está numa boate e alguém diz: 'Oi, eu adoro derramamento de sangue, degolamento e a destruição da vida'. Bem, eu duvido que você vai trocar telefone com essa pessoa”.
Revoltado, o artista foi além e comparou o ato com o campo de
concentração nazista. 'Se você acredita em matadouro público, então
é como se você apoiasse Auschwitz. Não há diferença.'

Apaixonado, John Mayer já chama Katy
Perry de esposa
Parece que a relação de John Mayer e Katy Perry está cada vez

acesse: www.jm1.com.br

mais séria. Durante os bastidores do programa “Good Morning
América”, no dia 17 de dezembro,
o músico teria até chamado a popstar de “esposa”.
“Ele a chamou de sua esposa.
Ele disse coisas como ‘Eu só faço
o que a minha mulher diz´. E, em
seguida, os dois riram. Eles eram
como um casal de velhinhos”, contou uma fonte à revista “Life &
Style”.
Segundo a publicação, o cantor vive questionando os amigos da
amada sobre alianças de casamento. “John fica admirando Katy
quando ela não está olhando. Ele está muito sério sobre propor um
casamento a ela. Ele fica pedindo ajuda aos amigos sobre o tipo de
anel que ela gostaria de ganhar.”

Nelson Ned morre aos 66 anos em São Paulo
O cantor Nelson Ned, de 66
anos, morreu na manhã deste domingo (5) no Hospital Regional
de Cotia, em São Paulo. Ele estava internado desde sábado com
pneumonia. Segundo funcionários
da Funerária Muncipal de Cotia, o
cantor morreu às 7h25 em decorrência de "choque septico, sepse,
broncopneumonia e acidente vascular cerebral". O corpo irá sair da
funerária em Cotia e deve chegar no Cemitério Horto da Paz, em
Itapecerica da Serra, por volta das 16h deste domingo. A princípio,
será só para a família. Depois, será aberto aos fãs.
Segundo a irmã Neuma Nogueira, que cuidava do cantor em São
Paulo, Nelson teve infecção pulmonar e urinária e não respondeu ao
tratamento. “Ele teve febre muito alta e estava muito debilitado. Nos últimos 2 dias, ele já estava inconsciente e respondia muito pouco”, disse.

Thammy Miranda é dada
como certa em 'A Fazenda 7'
Depois de passar pela Globo e pelo SBT no
ano passado, Thammy Miranda deve começar
2014 na Record. O nome da atriz é dado como
certo para a sétima edição de 'A Fazenda'.
Otávio Mesquita é outro nome bem cotado
para o reality show, segundo o jornal 'Folha de
S. Paulo'. O comunicador estaria analisando sua
entrada na atração por conta da promessa de um
futuro programa no canal da Barra Funda.
O assessor de imprensa Cacau Oliver, a vice-Miss Bumbum, Eliana Amaral e a modelo Dany Bananinha também estão na lista de prováveis participantes.
Apesar disso, o período de seleção ainda não acabou. As conversas com os possíveis confinados se encerrarão no fim de janeiro.
'A Fazenda 7', a princípio, estava prevista para estrear em março. No entanto, ainda não foi descartada a possibilidade de ir ao
ar apenas no segundo semestre do ano. Britto Jr. permanecerá no
comando.
Vale lembrar que a mãe de Thammy Miranda, Gretchen, participou da quinta edição do programa, em 2012, e abandonou o jogo
antes do fim.

Jorge Kajuru sobre ser pai biológico
da filha de Túlio Maravilha: 'Sempre
quis fazer o DNA'
Jorge Kajuru rebateu as críticas
que recebeu depois de afirmar ser o
pai de Marcella, criada como filha
do ex-jogador Túlio Maravilha.
“Não me conhecem e não sabem
da história. Sempre quis fazer o
DNA. Túlio é bom pai em tudo e
Marcela é privilegiada pelos dois
pais que tem”, declarou ao jornal
'O Dia'.
Para quem não sabe, durante participação no canal 'Esporte Interativo', Kajuru revelou que Marcella, hoje com 19 anos, é fruto
do caso extraconjugal que manteve com Alessandra, ex-esposa do
craque.
'Ela se casou com 15 anos, grávida. Aos 17 anos, ela se apaixonou
por mim e eu por ela, naturalmente. Na época, ela quis a separação,
mas o pai dela não deixou porque o Túlio tinha ganhado o prêmio de
US$ 100 mil [em torno de R$ 240 mil] como artilheiro do Campeonato Brasileiro e tinha fechado com o Sion [da Suíça]', relembrou.
O jornalista disse ainda que quase se submeteu a um teste de paternidade, mas que isso não aconteceu por causa da mãe da herdeira.
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'No dia marcado para fazer o exame, ela pipocou. Disse que não precisava porque a garota era a minha cara.' Apesar de ter dito que a jovem
o chama de 'Pai 2', há quem garanta que Marcella nunca soube que
Kajuru era seu pai biológico. Ela foi registrada como filha de Túlio.

Admissão do príncipe William
na Universidade de Cambridge
gera revolta
Príncipe William fará um curso de gestão agrícola na Universidade de Cambridge, na Inglaterra.
No entanto, sua entrada na instituição de ensino deixou os alunos do
local bastante insatisfeitos.
Tudo porque as notas do herdeiro real não seriam suficientes para
que ele conseguisse uma vaga por lá, segundo informou o jornal da
faculdade, “The Tab”. “Normalmente os alunos precisam AAA em
um nível para ganhar a entrada para a Universidade de Cambridge,
enquanto o príncipe só conseguiu um ABC medíocre', alfinetou o
redator Will Heilpern. Já Mellissa Berrill, formada pela instituição
educacional, afirmou que a admissão de William a deixava envergonhada ao jornal “The Guardian”. “Não posso dizer que não é como
nos velhos tempos mais, porque o herdeiro do trono entrou [na universidade] pela única razão de quem é seu pai [príncipe Charles].
[...] Eu não posso mais reclamar que a classe não tem nada a ver com
as admissões, porque ele está ingressando na universidade porque
precisa de treinamento para assumir seu ‘cargo’ de Duque [...]. É
um insulto a todos os estudantes cujas notas são iguais ou melhores
que a dele e que não conseguiram um passe livre para Cambridge.'

'Pânico' decide virar filme
e deve chegar aos cinemas
como o novo 'Jackass'
Após a saída de Sabrina Sato do 'Pânico na Band', a trupe de
Emílio Surita resolveu se aventurar em sua primeira experiência nas
telonas. E a estreia do humorístico no cinema deverá ser bastante semelhante ao trabalho desenvolvido pelo grupo 'Jackass' - conhecido
por protagonizar situações bizarras e cômicas. O projeto, inclusive,
está pronto, há disponibilidade de recursos financeiros e a parceria
já foi fechada com uma produtora. Apesar disso, ainda não existe
uma data certa para a produção ser iniciada, segundo o colunista
Flávio Ricco.
Enquanto as filmagens não se iniciam, o 'Pânico' está focado em
encontrar a substituta de Sabrina na equipe.

Justin Bieber posta foto
agarradinho a Selena
Gomez e se declara
Depois de terem sido vistos juntos na Califórnia, nos Estados Unidos, na tarde da última
quinta-feira (2), Justin Bieber e Selena Gomez
apareceram grudadinhos em uma foto, na madrugada deste sábado
(4). Ao que tudo indica, os dois estariam reatando o namoro.
Boatos de reconciliação começaram após os ex-namorados voltarem a passar muito tempo juntos. Depois do rompimento, em julho
de 2013, eles mal se falavam. Agora, Justin até se declarou para a
morena. Na legenda da foto acima, que postou no Instagram, ele escreveu: “Amo o jeito que você me olha”. Foi o suficiente para os fãs,
nos comentários, irem à loucura. “Vocês são feitos um para o outro”,
chegou a dizer um seguidor. Justin e Selena namoraram por dois
anos. Apesar de polêmicas sobre uma possível traição do astro teen
e de rumores dando conta de que a cantora estaria cansada da infantilidade do moço, o real motivo do rompimento nunca veio à tona.

Britney Spears cobra quase R$ 6 mil por
três segundos com fãs
Britney Spears tem decepcionado boa parte de seus fãs. O motivo?
Depois que iniciou sua turnê por Las Vegas, nos Estados Unidos, a
cantora pop está cobrado um valor abusivo para o tradicional meet-and-greet (atender e cumprimentar, em tradução livre), quando seus
admiradores pagam uma quantia para ficarem cara a cara com ela e
tirarem fotos. O valor atual cobrado pela artista é de US$ 2,5 mil (pouco menos de R$ 6 mil), segundo o site 'RadarOnline'. Contudo, o que
chama atenção é o tempo que os fãs podem ficar ao lado da loira após
desembolsarem o tal pagamento: três segundos cada um. 'Fãs foram
avisados antes do meet-and-greet que não deveriam abraçar ou tocar
Britney sem sua permissão e estavam proibidos de levar presentes', revelou uma fonte à publicação. O encontro-relâmpago, aliás, também
parece não ser muito do agrado de Britney. A estrela, nas ocasiões,
não costumaria demonstrar nenhum carinho pelos admiradores. 'Ela
encontrou os fãs com uma assustadora peruca e com os olhos tristes',
disse uma fã. Já outra seguidora da Princesinha do Pop reclamou: 'Ela
mal falou. Apenas sorriu e disse 'muito obrigada''.
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Deputado Sebastião Costa ressalta Poder do Legislativo
Ao assinalar que o país vive atualmente um momento de “profunda
expectativa”, o deputado Sebastião
Costa conclamou as lideranças políticas a uma participação mais efetiva
nos destinos da Nação — ressaltando
o exemplo da Assembleia Legislativa
de Minas que, segundo ele, “vem se
integrando cada vez mais com a população com ações diretas e definitivas.”
Como exemplo disso, lembrou as
audiências públicas realizadas em todas as regiões de Minas e a abertura
do portal do Legislativo na Internet,

que possibilita ao cidadão inscrever
suas propostas e, ainda, acompanhar
aquelas de teor similar à sua proposta que já tenham sido apresentadas na
Casa.
O deputado Sebastião Costa observou que essas contribuições dos parlamentares devem ser ampliadas aos
políticos de maneira geral — desde as
lideranças municipais até os altos cargos eletivos do país. Nesse contexto,
ele defende que “o ponto-chave está
na célula essencial da democracia,
que é o Legislativo municipal — onde

repousa a função essencial de ouvir e
entender os reclames da população”.
Ao levar essas reivindicações para a
esfera estadual e federal, disse, essas
valorosas lideranças estarão ajudando
a reconstruir o principio federativo
— que, no atual momento, carece de
maior atenção e de uma defesa sistemática para que não seja implodido
pelas forças antidemocráticas. São
forças que desejam dizimar o principio federativo para concentrar ainda
mais o poder nas mãos da União, concluiu.

