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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Câmara aprova Projeto de Lei para combate à dengue

E

m sessão extraordinária realizada na noite de Quinta-feira, 27, a Câmara Municipal de Manhuaçu aprovou o Projeto de Lei nº 09/2014, de autoria do Executivo e solicitado pelos Vereadores, autorizando a contratação
temporária de pessoal para atividades de combate à dengue.
No começo da reunião, foi concedido Minuto de Silêncio em
memória do jovem Leonardo da Cunha Mellen Sad, vítima de acidente automobilístico no final de semana. Vereadora Aponísia dos Reis conduziu o momento de oração para abertura dos trabalhos daquela data.

PÁG.
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Acidente mata psicóloga na BR-116

Fervedouro/MG.
A psicóloga Josiana
Lopes Maia, 25 anos,
morreu num acidente
no Km 636, da BR
116, próximo
a Fervedouro,
numa colisão
frontal entre
um automóvel e um caminhão.

PÁG.

A Casa Legislativa aprovou projeto que autoriza a contratação de pessoal
para atuar no combate a dengue.
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MANHUAÇU, A CIDADE DO JÁ TEVE

D

eve o cidadão indagar do ocupante provisório de nossa Prefeitura
o porque da não realização do Carnaval e a que vai ser destinada a
verba do mesmo, não tem ele a obrigação legal de realizar o evento, mas tem o dever moral de dar contas ao povo de Manhuaçu do que faz
ou deixa de fazer, afinal de contas ele é um empregado do povo.

PÁG.
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DIZEM POR AÍ...

GUGU

MADONA

PÁG.
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EDITORIAL

Péssimo exemplo da
nossa Corte Suprema

CHARGE

PARA O PRESIDENTE, RESULTADO
DESTRUIU O TRABALHO DO STF

O Presidente do STF Joaquim Barbosa ataca indicações de
Dilma ao Supremo, foi exatamente os novos ministros nomeados
por Dilma, votaram a favor da absolvição dos acusados, todo esse
esquema de compra de votos dos deputados chamado de mensaleiros, é uma triste realidade os ministros do Supremo são a última
instancias do povo brasileiro para reformar sentencias, fazendo
a verdadeira justiça, fato este que manchou a Corte brasileira.
O livro de Peter Kreeft é mais que um chamado à realidade,
é um alerta e uma convocação dos cristãos para a guerra. Quem
tinha dúvida os últimos acontecimentos tem demonstrado que a
sociedade está em crise, e esta é uma constatação inescusável para
qualquer um que se proponha a examinar o mundo à sua volta.
Há a banalização da violência e a disseminação da criminalidade. No entanto, o que mais atormenta as pessoas são as questões
sociais e culturais, a reformulação dos valores e da moral. Este
movimento não é espontâneo. Não é
Fale com a redação
fruto do “progresso” ou consequência
contato@jm1.com.br
do “desenvolvimento”. É o resultado
(33)3331-8409
de uma verdadeira guerra orquestrada
e planejada.
Observando o que acontece na Venezuela podemos perceber que
o nosso país se os brasileiros não acordarem para os fatos, com
certeza depois se tornará muito mais difícil retomar os caminhos
da liberdade com segurança, veja o que o governo ditatorial faz
com o povo da nossa vizinha Venezuela, as coisas não são feitas
de uma única vez, aos poucos cada peça é colocada no jogo e
poucos são os que percebem a manobra, os brasileiros estão triste
com a reviravolta no julgamento, as penas que já eram brandas
tornaram-se insignificantes diante do crime praticado por estes
criminosos, a absolvição da acusação por formação de quadrilha foi um balde de agua fria jogado em todos os brasileiros que
esperavam justiça, os bastidores do Supremo Tribunal Federal
(STF), vive o seu pior dia da história.
O presidente do Tribunal, Joaquim Barbosa, declarou que
“esta é uma tarde triste para o STF. Com argumentos pífios foi
reformada, jogada por terra, extirpada, do mundo jurídico, uma
decisão plenária sólida, extremamente bem fundamentada, que foi
aquela tomada por este plenário no segundo semestre de 2012”.
Barbosa, indiretamente, atacou as indicações de Dilma ao Supremo, dando a entender que a Corte foi aparelhada, “Sinto-me
autorizado a alertar a nação brasileira de que este é apenas o primeiro passo. Esta maioria de circunstância tem todo tempo a seu
favor para continuar nessa sua sanha reformadora. Essa maioria
de circunstância formada sob medida para lançar por terra todo
um trabalho primoroso, levado a cabo por esta Corte no segundo
semestre de 2012”, alfinetou o presidente.
O ministro Joaquim Barbosa usou o termo “maioria circunstancial” para referir-se à nomeação dos colegas Luís Roberto
Barroso e Teori Zavascki, indicados por Dilma. Os novatos foram
decisivos para absolver os acusados. Ricardo Lewandowski, Rosa
Weber, Dias Toffoli e Carmem Lúcia, fecham o time que votou
pela absolvição. Luiz Fux, Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa,
Marco Aurélio e Celso Mello votaram pela condenação.
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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
Manhuaçu-Minas Gerais
Todas as pessoas querem deixar
alguns vestígios para a posteridade. Deixar alguma marca. É a
velha história do livro, do filho e
da árvore, o trio que supostamente
nos imortaliza. Filhos somem no
mundo, árvores são cortadas, livros
mofam em sebos. A única coisa
que nos imortaliza - mesmo - é
a memória dos amigos, quero de
coração agradecer ao amigo Jaiminho, colunista deste conceituado
veiculo de comunicação (Jornal
das Montanhas) a matéria publicada
sobre minha pessoa. Grande abraço

e obrigado amigo.
Hélio Batista
Para os amigos de verdade
Existem pessoas em nossas vidas
que nos deixam felizes pelo simples
fato de terem cruzado o nosso caminho. Algumas percorrem ao nosso
lado, vendo muitas luas passarem,
mas outras apenas vemos entre um
passo e outro.
E muitas delas chamamos de
amigo. Muito obrigado por ser
meu amigo, na minha vida demorei
muito para a ficha cair, em muitos

momentos fiquei irritado com algumas coisas que você me falava,
mas aos poucos fui observando que
realmente você é meu amigo. Há
certos assuntos complicados e polêmicos que somente os verdadeiros
amigos tem a coragem de olhar para
você e dizer, aquelas verdades que
doe, machuca, mas em determinados momentos só os mais próximo
de nós são capazes de enfrentar,
mesmo sabendo que o amigo não
vai aceitar de imediato. Um grande
abraço por ter tido a coragem de
me dizer o que eu precisava ouvir.
Fernando
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Prefeito Lúcio, de Lajinha,
e comitiva visitam escritório de
Paulo Abi-Ackel em BH

O Prefeito de Lajinha, Lúcio, acompanhado de comitiva
da cidade, participou, na quinta-feira (dia 13), de reunião
no escritório político do deputado federal Paulo Abi-Ackel.
Em pauta, a realização de novas obras no município.
Na foto, também estão Cristiano, Sidnei, o Vereador Flavinho da Eleusa e o Secretário de Esportes, Fabinho, além
do amigo Luigi D´Ângelo.

Senadores aprovaram projeto que
dificulta fechamento de escolas rurais

e tentar tirar Manhuaçu da paralisia em
que se encontra, segundo um dos articuladores Sr. Geraldo Perígulo ex-prefeito
de Manhuaçu, nesta reunião com o prefeito Nailton Heringer
a proposta seria fazer o que ele deveria
ter feito no inicio de
seu governo, ou seja,
compor o secretariado Roosevelt Povoa
ouvindo a opinião do
grupo, "para consertar
tudo isso o prefeito
teria que demitir todo
Glauco
o secretariado e os
nomes dos novos seriam escolhidos em
comum acordo com o grupo, podendo
inclusive voltar alguns dos atuais secretários. Caso ele aceite
sua administração po- Luiz Amorim
deria dar uma alavancada, caso contrario é muito difícil conduzir uma cidade do porte de Manhuaçu
sozinho, sem apoio popular com certeza
será uma carta fora do jogo político de
Manhuaçu nas próximas eleições, essa é a
voz do povo" disse Perígulo. Veja alguns
líderes que apoiaram Nailton e estão fora
Silvério Afonse PV do governo: Maurício Júnior, Sr. Geraldo
Perígulo, SJ de Moraes, Glauco, Roosevelt Povoa, Jaiminho,
Slaybinho, Alessandro Barak um dos coordenadores, José
Antônio Porcaro, coordenador, Silvério Afonso PV, Otacílio
INSS, Juca Miranda, Luiz Amorim PP e Henrique Cesar.

Sobre a votação na Câmara
em Manhumirim

Quilombolas em Mato Grosso

Os senadores aprovaram na quarta-feira (26) o projeto
que estabelece critérios para o fechamento de escolas rurais, indígenas e quilombolas (PLC 98/2013). A proposta
prevê que, para que uma escola dessas áreas seja fechada, o
órgão normativo do sistema de ensino deve ser consultado.
O PLC 98, de autoria do Executivo, segue para sanção.
O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), disse que a proposta é de grande importância para
milhares de crianças e jovens que vivem no campo. Segundo o Ministério da Educação, nos últimos cinco anos, foram
fechadas 13 mil escolas na zona rural, o que gerou transtorno às populações.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que a
proposta veio em muito boa hora, pois dificulta o fechamento das escolas rurais e as voltadas aos índios e aos quilombolas, que atendem atualmente a 151 mil alunos.
Funcionam como órgãos normativos na área educacional,
por exemplo, os Conselhos Municipais de Educação, com
representantes não só dos gestores, mas de toda comunidade escolar. Durante o exame da matéria pela Comissão de
Educação, Cultura e Esporte (CE), na terça-feira (25), a relatora, Ana Rita (PT-ES), também enfatizou a necessidade
de assegurar a oferta contínua de educação aos estudantes.
– Pais e alunos não podem ficar desprotegidos dos humores de gestores públicos que podem simplesmente optar
pela descontinuidade da oferta do ensino – disse.
(Agência Senado)

Grupo quer salvar
administração do Nailton

Alguns dos políticos que fizeram a
campanha junto com Nailton Heringer
tentam uma última cartada para salvar o
governo Nailton Heringer de Manhuaçu
e sintonizar o governo em um sentido
de todos trabalharem no mesmo sentido

Geraldo Perígulo

Um grupo de empresários, religiosos, moradores de Manhumirim e até mesmo aqueles filhos da cidade que moram
fora, querem juntamente com pessoas de bem e 6 (seis) vereadores que estão mais afinados com o dever público querem planejar um grupo político na cidade com o intuito de
levar ao povo uma proposta para que a cidade possa com a
força do povo evitar problemas como este recentemente em
que 5 (cinco) vereadores não cumpriram com suas funções
a de zelar pela moralidade.
Fora aberta uma CPI, durante vários meses um trabalho
primordial, muito bem feito em que constataram muitas irregularidades na gestão da atual prefeita. Tudo está lá no
processo em que foram ouvidas várias testemunhas e comprovadas às improbidades administrativas cometidas pela
prefeita. Com muito jogo político foi arquivada a CPI, de
volta os vereadores resolveram abrir uma CP (Comissão
Processante) e apurar minuciosamente apenas um contrato
da prefeita. Assim fora feito e novamente foram ouvidas
várias testemunhas envolvidas direta ou indiretamente no
contrato firmado entre a prefeitura e um posto de combustível da cidade, depois de tudo apurado 9 (nove) vereadores decidiram que a prefeita deveria ser afastada do cargo
cumprindo assim a função dos legisladores municipais que
é o de fiscalizar e zelar para o bem comum da comunidade,
já que a prefeita com sua improbidade causou um enorme
prejuízo aos cofres públicos de Manhumirim.
Milagrosamente no dia da votação 3 (três) vereadores
mudaram de lado e resolveram votar a favor do não afas-

tamento da executiva municipal. No dia da votação funcionários da prefeitura lotaram a Câmara numa tentativa de
se fazer valer que ali estavam representando a vontade do
povo de Manhumirim, sabe-se que o recinto da Câmara foi
bem cedo ocupado por eles, bem como uma boa parte assistiram em um telão fora do prédio.
Para todos que tomaram conhecimento do processo dava
o caso liquidado e que diante das circunstâncias não haveria
outra saída para os fiscais do povo a não ser afastar a prefeita de seu cargo. Vereadores falaram e o advogado Luiz
Amorim teve tempo de duas horas para fazer a defesa da
prefeita e após sua tese sustentada de que sua cliente não
cometeu nenhuma irregularidade, em seguida o Presidente
da Câmara Dário Veiga colocou em votação em que cada
vereador pode explicar o seu voto e assim ficou marcado na
história da Câmara Municipal de Manhumirim o dia em que
5 (cinco) vereadores votaram a favor da prefeita rasgando
assim seus diplomas como disse o presidente da Casa Dário
Veiga.

Invasão de agência do
INSS de Manhuaçu

Um grupo de manifestantes rurais invadiram a agência do
INSS de Manhuaçu dia 27/2, às 8:30 os manifestantes cobraram melhorias no atendimento e exigiram a presença do
Gerente Regional do INSS. Segundo uma funcionária que
pediu para não citar seu nome, “foram momentos de muito medo e incerteza, vivemos em constante tensão, embora
nossa cidade seja um pouco tranquila, mas o que estamos
vendo na TV e principalmente invasões de pessoas ligadas
a sindicatos etc, pensei que eles iriam quebrar tudo no interior da agência, os manifestantes passaram a interferir nos
nossos serviços com muita algazarra, cartazes e distribuição de panfletos”. Disse a servidora.
Os organizadores informaram que os manifestantes são
trabalhadores rurais de 12 cidades da região. A invasão foi
uma forma de protestar e reivindicar melhorias no atendimento à população, como aumento da licença maternidade
para seis meses e adequações do espaço físico da agência.
Não houve entendimento para uma conversa, já que o
gerente da Agência, Ronam M. Rodrigues, se dispôs a receber os líderes do protesto em uma sala reservada, porém
os manifestantes queriam a presença de Ronan no meio do
tumulto para cobrarem dele melhorias no atendimento e entregar a pauta de reivindicações, por segurança, o gerente
não foi até o salão onde os manifestantes se encontravam,
ficando ele e outros funcionários isolado no fundo da Agência. Outra reunião foi marcada para o dia 27 de março de
agentes regionais com a gerência do INSS.
A reunião foi realizada na área de espera da agência,
onde dois funcionários vindo de Valadares receberam das
lideranças a pauta de reivindicações. Os lideres da manifestação se apresentaram como integrantes da FETRAF-Brasil, Juseleno Anacleto da Silva, de Espera Feliz (MG),
que se identificou como Presidente da FETRAF e Terezinha
Aparecida Gomes, de Miradouro (MG). que se apresentou
como assessora jurídica da referida Federação.
De acordo com o Gerente da Agência Manhuaçu, a manifestação trouxe prejuízos para o atendimento aos segurados
do INSS e acúmulo de serviço para os funcionários, pois
a agência não pôde funcionar após manifestação e deixou
de realizar 37 atendimentos agendados para esta data, além
de 120 senhas espontâneas, que também não puderam ser
atendidas.
Os manifestantes exigiram também a presença do Gerente Regional do INSS de Governador Valadares. Cerca de 04
horas após contato com a Agência de Governador Valadares, dois funcionários da Agência Regional chegaram em
Manhuaçu, para conversar com os manifestantes.
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Tri-Objetiva - 87
Celso de Medeiros Costa (*)

"Pessoas que escondem o rosto para se manifestar não são democratas"
Dilma Rousseff, presidente da República

REQUIÃO CONDENADO
POR OFENDER PAULO BERNARDO
Após o carnaval, o senador
Roberto Requião (PMDB-PR) vai receber a visita de
um oficial de justiça com a
execução de R$ 75 mil por
ter sido condenado na Justiça do Paraná pelas ofensas
dirigidas ao ministro Paulo
Bernardo (Comunicações),
durante uma reunião do seu governo transmitida pela rádio
e TV Educativa, em 2010. Requião sugeriu que o ministro
teria apresentado um projeto superfaturado para a Ferroeste.
ABUSO

Brasil segue protagonizando a vergonhosa exploração.
ENGANAÇÃO
A ministra Maria do Rosário (Direitos Humanos) passará
o Carnaval em Genebra, Suíça, numa conferência de “alto
nível” do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Não falará de escravos cubanos, claro.
DEU SAMBA
Na internet, os foliões se organizam para aproveitar o carnaval sem deixar de cutucar o governo, sempre lembrado
neste período. Um grupo que faz sucesso é o #BlocoQuemTemBocaVaiaDilma.
A HORA E A VEZ

Na “escolinha” (alusão à “Escolinha do Professor Raimundo”, de Chico Anysio), Requião usava rádio e TV públicas
para atacar adversários.

A decisão ontem do Supremo Tribunal Federal tem um
vencedor, além dos meliantes absolvidos: o ministro Joaquim Barbosa, que, se quiser ser candidato, poderá receber
enxurrada de votos em outubro.

DANOS MORAIS

FELIZ DIA 29, JAGUAR

Requião, que adversários chamam de “Maria Louca”, foi
condenado por danos morais. Os recursos judiciais não
têm mais efeito suspensivo.

Como este ano não é bissexto, o genial cartunista Jaguar
não poderá comemorar neste sábado o seu 82º aniversário,
muito embora ontem tenha sido o dia 28. Ele nasceu no Rio
em 29 de fevereiro de 1932.

CARNAVAL NO ÓLEO
Entreouvido em alto-mar na bacia de Campos: “Se a plataforma não virar, olê, olê, olá, a Petrobras chega lá…”.
GO HOME
O Parque da Água Mineral em Brasília cobra R$ 15 de
ingresso a estrangeiros e metade a brasileiros. Imagina o
preço na Copa.
RACIONAMENTO DE ÁGUA
EM SP GANHA OUTRO NOME
Tucanaram o racionamento: o governo de São Paulo anunciou a necessidade de “redução de fornecimento” de água.
A recomendação do racionamento, antecipado nesta coluna na quarta (26), foi do “grupo técnico” (versão tucana
para “grupo de crise”) do governo estadual. O governador
Geraldo Alckmin (PSDB) evita a expressão “racionamento”, mas terá de oficializá-lo, mesmo adotando uma outra
denominação.
LITORAL SEM ÁGUA
O governo estadual admitiu oficialmente, pela primeira
vez, que faltará água no litoral paulista. A imprevidência
de um preço.
NOVO PESADELOS
Água e segurança podem
ser os pesadelos de uma
reeleição inicialmente tranquila para Geraldo Alckmin, em outubro.
VAI FALTAR PAPEL
O ditador substituto, Raúl Castro, distribui sua nova foto
oficial, sem farda, que os cubanos são obrigados a expor
em casa e no trabalho.
EXPLORAÇÃO CONTINUA
Arthur Chioro (Saúde) deveria se acanhar: anunciou que
os cubanos do “Mais Médicos”, que só viam R$ 1,8 mil
dos R$ 10 mil pagos a Cuba, terão agora R$ 2,5 mil. Todos
os outros médicos do programa recebem R$ 10 mil. E o

CABO ELEITORAL
Aécio Neves (PSDB) perdeu um candidato, mas ganhou
um cabo eleitoral de peso. Bernardinho não aceitou disputar o governo do Rio. Mas se prontificou a acompanhar o
mineiro Aécio pelo Brasil.
FALTA PULSO FIRME
O líder do PT, Vicentinho (SP), e o líder do governo, Arlindo Chinaglia (SP), viraram alvos de críticas na bancada
pelo fracasso em conter a articulação do ‘blocão’, criado
por aliados para chantagear o governo.
GOL DO MOSQUITO
Suíços e alemães terão que incluir “dengue” no vocabulário durante a Copa: os times ficarão concentrados em Porto
Seguro, na Bahia, onde é grave a epidemia do mosquito.
Dilma que se cuide no feriadão.
PENSANDO BEM…
…com a absolvição da quadrilha, o julgamento do mensalão não acabou em pizza, mas em Carnaval.

Poder sem Pudor
OLHA O NÍVEL

Tempos atrás,
já na era Lula, o
deputado Celso
Russomano (PP-SP) comentava
as semelhanças
do projeto do
governo, de inspiração fascista, de criar um
“conselho” para
patrulhar jornalistas, com o seu projeto sobre o tema,
que prevê até os trajes a serem usados pelos jornalistas. O deputado Professor Luizinho (PT-SP), deu seu
palpite:
- Para mim, o melhor traje para as jornalistas é mini-saia e blusa decotada…

PPP – Primas Práticas Políticas
1- Primas de prima!
2- Nenhuma acima!!
3- Pra cima é seu clima!!!
1 - SINCERIDADE – § As
palavras sinceridade e sincero, sinceramente, são melhor
entendidas quando se estuda o
contrário delas, hipócrita (para
o dicionarista Antônio Houaiss, do século XIV) e hipocrisia
(do XV). § Estas podem ser estudadas a partir do Grego, mas,
não transliteradas com exatidão, pois o primeiro som não é
encontradiço na língua portuguesa – mas, mais ou menos, respectivamente, são “hypókrisis” e “hypokritês” –, e, na mesma
“respectividade”, significam pretensão e fingimento, e dissimulador e fingido, segundo o estudioso F. Wilbur Gringrich
e seus pares –. O prefixo “hypo” e os sufixos, em tradução
literal, são “sob crítica” – hipocrisia e hipócrita não merecem
outra avaliação! –. Outro helenista, ou estudioso do Grego,
Dr. William Carey Taylor, citou Souter, para quem hipócrita é
“um que exteriormente funciona como homem religioso perfeitamente, mas interiormente é alheio ao espírito de religião
genuína”!!! Não o é na política e noutras áreas? § Agora, a
palavra sincero, do ano 1572, e sinceridade, de 1589, tudo segundo Houaiss, significam “que se exprime sem artifício nem
intenção de disfarçar seu pensamento ou sentimento [...]”, e
sincero é do Latim, “sincerus”, puro, e sinceridade, “sinceritas”, pureza. Alguém disse que sincero é “sem cera”, sem
máscara, diferente do ator que usa esta, e do hipócrita! Sejamos o político e nós sinceros!!!
2 - HONESTIDADE – § Houaiss
define honesto (do séc. XIII) como
“que procede ou se enquadra rigorosamente dentro das regras de uma
ética socialmente aceita”. Vem do Latim “honestus”, “que
obteve honras, condecorado; digno, decente”. Honestidade,
também do 13º século, é “honradez, segundo certos preceitos
[CERTOS!] morais socialmente válidos [...] decente, do que
tem pureza e é moralmente irrepreensível”. § Interessante a
história destas palavras: Logo, no século XIV, surgiu o advérbio “honestamente”, “de modo honrado [...] em verdade”; no
ano 1446, o verbo honestar, “tornar honesto”; no ano 1813,
o adjetivo honestador,” que ou o que honesta, que ou o que
confere honestidade”; e, em 1899, surgiu o verbo honestizar,
“tornar(-se) honesto, digno”. § E, também, na história dos políticos e na nossa? Alguém já disse que honestidade não é nada
de mais (ou demais?) para o político, pois todas as pessoas
devem ser honestas! Logo, é um bom começo do político e de
nós todos!!! – ter honestidade!... ser honesto!!!... –.
3 - FIDELIDADE – § O nosso famoso dicionarista define fidelidade, no
seu 1º sentido também do séc. XIII,
como, entre muitas cousas, “característica do que [...] demonstra zelo, respeito
por alguém ou algo [...] compromisso
rigoroso”. Daí, que fiel, do mesmo século, é “[...] que não contraria a confiança depositada”, e específica-e-ESPECIALMENTE, no casamento “que não mantém relações amorosas senão com aquele
com quem mantém compromisso”, “que se mostra constante
em ideais ou hábitos”, e “que segue um padrão anteriormente
estabelecido”; e fieldade é palavra sinônima e da mesma época.
§ Leal e lealdade, do mesmo período, têm igual sentido, pois
leal é, entre outras coisas, quem “denota responsabilidade para
com os compromissos assumidos”. § Estudando estas, no dicionarista competente, ver-se-á as novas palavras do comércio
– fidelização e fidelizar –; e, lealdado, lealdamento e lealdar (do
séc. XV), lealdação (de 1716), lealdoso (1817-19) e lealdador,
sem data (certamente, após), significando fiscalizar para ver se
tudo está puro na alfândega... – E, na política, é mais que fidelidade partidária!... E na nossa vida???
1- Elas são irmãs?
2- Gêmeas-gênios sãs??
3- Trigêmeas são sãs fãs dos afãs???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica
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Câmara aprova Projeto de Lei para combate à dengue

E

m sessão extraordinária realizada na noite desta
Quinta-feira, 27, a Câmara Municipal de Manhuaçu aprovou o Projeto de Lei nº 09/2014,
de autoria do Executivo
e solicitado pelos Vereadores, autorizando a
contratação temporária de pessoal para atividades de combate à
dengue. No começo da
reunião, foi concedido Minuto de Silêncio
em memória do jovem
Leonardo da Cunha
Mellen Sad, vítima de
acidente automobilístico no final de semana. Vereadora Aponísia dos Reis conduziu
o momento de oração
para abertura dos trabalhos daquela data.
Combate
a dengue

Considerada um dos
principais problemas
de saúde pública da atualidade, a dengue tem
sido assunto frequente
na pauta do plenário.
Em Dezembro de 2013,
durante o encontro com
o Prefeito Nailton, no
Gabinete do Paço Municipal, os vereadores
propuseram a formação de força-tarefa para
atuar em diversos pontos do município, eliminando focos de proliferação do mosquito
transmissor da doença.
O Executivo elaborou e
encaminhou o referido
Projeto de Lei à Casa
Legislativa, e, o mes-

01 soldador, 04 operadores de máquinas pesadas e 03 motoristas.
Foi dada ciência ao
plenário do Projeto de
Lei nº 026/2014, que
autoriza o Executivo a
doar área de imóvel ao
FAR (Fundo de Arrendamento Residencial),
gerido pela Caixa Econômica Federal para o
Programa Minha Casa,
Minha Vida. Após
análise das comissões
específicas, o Projeto será colocado para
votação em plenário.
Prestação de Contas:
Prefeitura não
comunicou a Câmara
A Casa Legislativa aprovou projeto que autoriza a contratação de pessoal
para atuar no combate a dengue.

mo foi imediatamente
aprovado por todos os
vereadores. No entanto,
a Prefeitura não procedeu com a formação de
equipe para o combate a
dengue, nestes dois primeiros meses de 2014.
Na sessão extraordinária desta Quinta-feira, o novo Projeto
de Lei enviado pelo
Executivo relacionado
a estas contratações foi
colocado em votação
no plenário e devidamente aprovado por
todos os vereadores.
De acordo com o Vereador Fernando Gonçalves Lacerda, que vem
cobrando
constantemente providências do
Executivo Municipal
quanto a realização de
ações preventivas à

dengue, a Câmara mais
uma vez cumpriu sua
parte e espera que a
Prefeitura tome atitudes imediatas para se
evitar uma epidemia
da doença na cidade.
De acordo com o Projeto aprovado, “Fica o
Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente,
em caráter emergencial
e por excepcional interesse público, 93 pessoas, para atuação em atividades de mutirão de
combate a dengue. [...]
O prazo de duração dos
contatos será de sessenta dias. [...] As contratações de que tratam
esta Lei, independente
da data da assinatura
e vigência dos contratos, deverá expirar até

30 de Maio de 2014”.
Dentre as ações a serem desenvolvidas no
combate a dengue, o
pessoal a ser contratado deverá proceder
com limpeza especial
de
estabelecimentos
de ensino, prédios públicos e lotes vagos,
bem como a remoção
de entulhos, materiais
acumulados, pneus, vasilhames e quaisquer
matérias abandonados
capazes de possibilitar
a reprodução do mosquito hospedeiro, além
de realizar reforma de
escolas e creches municipais, postos de saúde
e calçamentos, necessários ao atendimento
do serviço público. Deverão ser contratados
60 agentes de serviços
públicos, 02 engenheiros, 04 oficiais de
obras II e calceteiros,
19 oficiais de obras,

No plenário, os vereadores manifestaram
surpresa e indignação
ao tomar conhecimento, pelo jornal (exemplar publicado nesta
Quinta-feira, 27) da
Audiência Pública para
prestação de contas do
Município, por parte
da Prefeitura, agendada
para esta Sexta-feira,
28, na Casa Legislativa. O Presidente Maurício Júnior consultou
os vereadores integrantes das Comissões Legislativas responsáveis
pelo trabalho de análise das contas públicas,
sobre se os mesmos
haviam sido comunicados sobre esta audiência. Nenhum vereador foi comunicado.
Diante do total descumprimento do que
prevê a Legislação, em
especial a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que ressalta a necessidade de ampla publicidade para audiências

junto à sociedade, em
um período de no mínimo quinze dias, e
também ao fato de não
ter havido a devida
comunicação à Casa
Legislativa, os vereadores indignaram-se e
repudiaram este procedimento da Prefeitura.
Ônibus na Praça
Dr. César Leite
A cidadã Gevanilda
solicitou uso da tribuna popular para reclamar da não circulação
do ônibus urbano na
Praça Dr. César Leite. O ônibus parou de
transitar pelo local, e,
de acordo com quem
trabalha ou frequenta
os diversos empreendimentos ali existentes,
como o hospital, o Hemominas e o Colégio
Tiradentes, além dos
consultórios médicos,
empresas e casas, esta
interrupção tem causado diversos transtornos.
Em suas considerações, os vereadores
mencionaram ter conhecimento deste problema e informaram
que requerimentos foram enviados à empresa concessionária deste
serviço público, solicitando esclarecimentos e
providências para atendimento à comunidade.
Após a sessão, os
membros da Casa Legislativa saudaram o
colega Vereador Francisco Coelho de Oliveira (Chiquinho de Dom
Correa) pela passagem
de seu aniversário.
(Assessoria de Comunicação)

A esq.; o Vereador Francisco Coelho de Oliveira (Chiquinho de Dom Correa) recebendo os parabéns pela passagem de seu aniversário, após a reunião.
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A morte da
tribuna

A tribuna está em silêncio.
A tribuna está sem brilho e
sem voz. Desmaiada placidamente no salão do Tribunal
Popular do Júri. Mataram a
tribuna. Apagaram seu fulgor
e sua resplandecência.
O Fórum Des. Alonso Star- *Mauro Bomfim
ling da vetusta república de
Manhuassu já não é o mesmo. Eliminaram a tribuna. Removeram-na estupidamente para que , altaneira, não mais
pairasse acima de todas as paixões, reverberando a defesa
dos que têm fome e sede de justiça.
A tribuna foi esmagada , como outrora as tropas do Exército açoitaram os revoltosos da república de Manhuassu,
eliminando de vez o romantismo republicano do coronel
Tibúrcio.
O atávico comportamento ibérico volta à tona nos tempos
atuais. Impregnado no comportamento nada republicano
daqueles que sempre cantam loas e alvíssaras ao órgão acusador e que jamais entendem a justiça como preconizava o
magnificente Tobias Barreto, “uma Justiça mais peituda do
que peitada , e mais vendada do que vendida”.
Eis o cenário. O representante do Ministério Público, em
espetáculo de bufonaria, assentado à direita do julgador,
bem no centro de gravidade do plenário do Tribunal Popular do Júri. O magistrado ao centro, tendo a sua esquerda
um serventuário da Justiça. Fruto da herança ibérica da Inquisição, em que os Torquemadas sempre devem merecer o
realce em detrimento dos defensores.
O acusador, de toga amarfanhada, sempre se aproximando aos arreganhos do órgão julgador. O defensor, ora,
apenas um detalhe. Portanto, retirem-no da tribuna. Não o
deixem sobranceiro, antes apequenado diante da vastidão
do templo.
Rui , o gênio cintilante da advocacia, acreditava na tribuna
sem fúrias. Mas hoje a tribuna está morta. Podem remover
o púlpito , a cátedra, eliminar a altura em que se situam os
defensores, às vezes verdadeiro precipício no dizer do Padre
Vieira, ao evocar o momento que antecedia sua chegada à
tribuna. Instantes que mexem com os tecidos moles do coração mesmo para o advogado experimentado no fragor de
tantas batalhas. Sempre existe nos excepcionais advogados
um temor reverencial pela tribuna.
João Mansur, Geraldo Féres Xodó, Roberto Gomes. Defensores do ontem e do hoje que pontificaram naquela tribuna do Tribunal Popular do Júri de Manhuaçu, destilando seu
verbo de fogo e não raro empunhando o gládio cintilante
para abrir as veredas das absolvições ou a busca incessante
pela adequada dosimetria da pena.
Mata-se a tribuna. Espera-se, no entanto, que não assassinem o contraditório ou decepem a ampla defesa, que a
Constituição Cidadã exalta com os meios a ela inerentes.
*Mauro Bomfim é advogado militante na comarca de
Manhuaçu desde 1989.

MANHUAÇU, A CIDADE DO JÁ TEVE

É de se lamentar a forma
como nosso povo é tratado
pela administração atual, é
certo que tudo na vida passa
e procuramos explicações
para tudo, no futebol de
campo já tivemos grandes
equipes como Fluvasan,
América, Vasquinho, Atlético do saudoso capitão Faé e
o mais recente Ipiranga FC,
no futsal equipes como São
Vicente, Greman, Fluvasan
e grandes torneios como a
Copa Alternativa e o Bola
Samba, outras modalidades
esportivas também tiveram
sua história contada em
nossa terra como Handebol,
Voley, basquete e etc. Este foi
um passado de glórias, pois
bem, não bastasse o “já teve”
no esporte agora temos também que nos contentarmos
com o “já teve” carnaval,

acho uma vergonha a cidade
do porte de Manhuaçu não
realizar a festa do momo,
mais vergonhoso ainda é a
falta de respeito do prefeito
Naílton Heringer junto ao
povo de nosso município,
ele é o prefeito mas não
pode pelo fato de ser evangélico punir todos aqueles
que não o são, não realizar
o carnaval pode fazer parte
da sua metodologia governamental, mas ficar sem
dar aos contribuintes dos
impostos municipais nenhuma satisfação é ser no
mínimo prepotente e indecoroso. O Carnaval no
Brasil faz parte da cultura do povo e também um
momento de extravagar
tudo que fica atravessado
na garganta do cidadão,
funciona como uma tera-

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

pia alegre e descontraída,
negar ao povo essa alegria
é tirar dele um direito que
até os administradores de
cidades de menor porte
que Manhuaçu dão aos
seus munícipes. Deve o
cidadão indagar do ocupante provisório de nossa Prefeitura o porque da

não realização do Carnaval
e a que vai ser destinada a
verba do mesmo, não tem
ele a obrigação legal de realizar o evento, mas tem o
dever moral de dar contas
ao povo de Manhuaçu do
que faz ou deixa de fazer,
afinal de contas ele é um
empregado do povo.
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Os lados da história

ESCRITO POR PERCIVAL PUGGINA 24/02/2014 ARTIGOS - GOVERNO DO PT
Nas primeiras páginas do The Tyranny of
Clichés, o autor Jonah Goldberg cita uma
frase que cai como roupa de bom alfaiate sobre o que está em curso no Brasil: "A
História não tem lados, mas os historiadores
têm".
Há poucos dias, em Petrópolis/RJ, com a
presença da ministra dos Direitos Humanos,
realizou-se evento para assinalar a desapropriação de um prédio identificado como
centro de tortura. No final da cerimônia, um
coral cantou - adivinhe o quê? Nosso Hino
Nacional? - não, o hino da Internacional Comunista, peça musical de fervor revolucionário que chegou a ser hino oficial da URSS
durante décadas. Cumprindo a tradição, a
performance foi acompanhada e aplaudida
por uma plateia de punhos cerrados e erguidos. Ninguém desafinou. Nem vaiou.
Dizer-se democrata e cantar o hino de
uma ditadura comunista é desinformar. A
propósito, nenhum dos três livros que acabo
de importar chamou a atenção das editoras
nacionais, apesar de sua cronométrica e milimétrica aproximação à atualidade brasileira, inclusive com o ocorrido em Petrópolis.
São eles:Disinformation, que trata das técnicas para construir imagens e versões, e solapar as liberdades; The Killing of History,
a propósito de como certas teorias sociais e
críticas literárias estão matando os fatos; e
The Tyranny of Clichés, sobre como as esquerdas trapaceiam no conflito das ideias.
Não seria fantasioso, de modo algum, considerar que o mutismo a respeito dessas e de
outras obras seja uma evidência da realidade abordada nos três livros. Pergunto: não
seria, também, por desejo de desinformar,
de matar a História e de vencer o debate
trapaceando que não se traduzem esses livros? A hipótese explicaria muito bem, por
exemplo, a ocultação pela mídia nacional
de "Camaradas", obra de William Waack,
escrita após minuciosa pesquisa nos Arqui-

vos de Moscou, com foco na estratégia e na
influência da URSS sobre a atuação dos comunistas no Brasil durante a primeira parte
do século passado. Tanto se desinforma, se
vandaliza a História e se trapaceia no debate
de ideias que hoje ninguém duvida da influência e da participação da CIA nos atos e fatos de 1964. Ao mesmo tempo, sequer entra
em cogitação a óbvia consequência disso:
que tenha havido simétrica influência e participação soviética na América e no Brasil.
Entre 1945 e 1991, a Guerra Fria, sabemos todos, campeou solta no mundo inteiro.
Luta estratégica, de vida ou morte, que não
poupou a Lua e o espaço sideral. Surpreendentemente, segundo a história que nos é
contada, só a CIA se interessava pelo Brasil. A URSS, que estendia malhas, a ferro e
fogo, no leste europeu, na África, na Ásia,
na América Central, no Caribe e na América
do Sul, mediante movimentos guerrilheiros
e forças de ocupação, ignoraria solenemente as terrinhas descobertas por Cabral! Se já
ouvira falar no Brasil, não prestara atenção.
Aqui só xeretariam os gananciosos ianques,
difundindo a paranoia de um tal de comunismo que nos humilhava com seu desprezo.
Nas primeiras páginas do The Tyranny
of Clichés, o autor Jonah Goldberg cita
uma frase que cai como roupa de bom alfaiate sobre o que está em curso no Brasil:
"A História não tem lados, mas os historiadores têm". Foi esse ensinamento que não
pude deixar de associar ao fato narrado na
abertura deste texto - a reunião da Comissão
Nacional da Verdade ocorrida em Petrópolis. Aí está o pecado original de uma Comissão cujo símbolo deveria ser um Saci-Pererê
maneta. Com membros apenas do lado esquerdo, essa Comissão não inspira confiança alguma em quem tenha apreço pela
verdade. Saberiam cantar o Hino Nacional,
com igual fervor e sem desafinar?
Publicado no jornal Zero Hora.

Sebastião Costa pede
leis contra a violência

Tema recorrente dos pronunciamentos do deputado
Sebastião Costa na Assembleia Legislativa, a questão da segurança publica
voltou a ser debatida pelo
parlamentar – que destacou
o grau preocupante que a
escalada da violência alcançou em nosso país nos dias
atuais.
Ao lembrar que os mecanismos usados para o controle desse mal crescente em
todo território nacional são
insuficientes, acrescentou
que uma revisão imediata
dos mecanismos para tornar
as ações punitivas mais eficazes e eficientes tornou-se
urgente. Para o deputado,
caso não haja uma atitude
corajosa para atualizar as
leis vigentes que, praticamente, trabalham para proteger a bandidagem, o país
corre o risco de mutilar seu
tecido social abrindo brechas para o vandalismo generalizado - que começa a
atemorizar a população de
modo aterrorizante.

O Instituto AOCP comunica: EBSERH divulga 03 editais de
concurso público com 1.474 vagas para HC -UFMG
O Instituto AOCP já divulgou no site www.
institutoaocp.org.br os editais de Concurso Público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).
Os editais ofertam 1.474 vagas para compor o
quadro de funcionários do HC-UFMG – HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS.
Das vagas ofertadas, 546 são direcionadas à
área médica para 68 diferentes especialidades
(edital 02/2014), 783 para nível médio e superior
na área assistencial (edital 03/2014) e, por fim,
145 para nível superior e médio na área administrativa (edital 04/2014).
As inscrições serão realizadas no site www.
institutoaocp.org.br até às 14h do dia 24 de março de 2014.

se omitir sobre uma questão
preponderante para o equilíbrio social, moral e até mesmo institucional da Nação,
conforme vem mostrando as
consequências das ultimas
manifestações nos grandes
centros do pais, afirmou.
Para finalizar o deputado
Sebastião Costa observou
que, com a notória piora na
economia do pais e as previsões tenebrosas para o futuro do nosso desenvolvimento, a questão da segurança
publica torna-se ainda mais
preocupante. Não há cidadania sem segurança mínima, concluiu o parlamentar.

Haverá também possibilidade de inscrição nos
posto de inscrição presencial:
Das inscrições no Posto de Inscrição Presencial:
Local: Av. João Pinheiro, 146 - 9º Andar.
Atendimento: das 08h00min às 12h00min
e das 14h00min às 17h00min, de segunda a
sexta-feira (exceto feriados), no período de
21/02/2014 até às 12h00min do dia 24/03/2014,
observado horário local, na Av. João Pinheiro,
146 9º Andar – Centro - Belo Horizonte/MG.
A Prova Objetiva será aplicada na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na data
provável de 27 de abril de 2014 (em horário e local a ser informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoaocp.
org.br e no Comprovante de Inscrição).

A Prefeitura de Lajinha, Minas Gerais, retificou o processo seletivo nº. 1/2014, que está sob responsabilidade técnica-administrativa da Polis Auditoria, Treinamentos e Serviços Contábeis.
Divulgada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais desta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014, essa
retificação exclui o cargo de Técnico em Enfermagem
PSF, além de alterar os os requisitos para as funções de
Agente Comunitário de Saúde PSF e Auxiliar de Combate a Endemias PSF. Essa mesma retificação também
inclui o cargo de auxiliar de Enfermagem PSF. Sendo assim, o certame passa
a dispor de 65 oportunidades, não mais 72.
São disponibilizadas 65 vagas de vários níveis, com salários que variam de
R$ 724,00 a R$ 10.000,00 em jornadas de 40h semanais, para os seguintes
cargos:
• Nível Fundamental - Operador de Bomba Costal para Bloqueio de Dengue
(1), Auxiliar de Laboratório do Programa de Controle da Esquistossomose (1),
Auxiliar de Combate às Endemias PSF (5) e Agente Comunitário de Saúde
(40);
• Nível Médio - Auxiliar de Saúde Bucal PSF (3);
• Nível Superior - Enfermeiro PSF (3), Cirurgião-Dentista PSF (6) e Médico
PSF (6).
Para se inscrever, o candidato deve se dirigir à Rua Capitão Nestor Vieira
de Gouveia, nº. 69, Centro, preencher a ficha de inscrição e entregar a cópia
do RG e CPF, durante o período de 24 a 27 de fevereiro de 2014. Também
serão recebidas inscrições via internet, por meio do sitewww.polisauditoria.
com.br. O valor da inscrição é de R$ 35,00, R$ 50,00, R$ 65,00 ou R$ 85,00
dependendo da função escolhida.
A triagem dos inscritos constará de prova objetiva de múltipla escolha, de
caráter eliminatório, com 40 questões sobre conteúdos constantes no edital.
O prazo de validade será de um ano, contado da data da homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração, mediante ato do Prefeito Municipal.
Para conhecer outros detalhes, consulte o edital completo em nosso site,
no link logo abaixo.
Jornalista: Mariana Bandoni

O
Ao falar sobre a “urgência em se tratar esse assunto de frente”, o deputado
Sebastião Costa disse que
as responsabilidades sobre
tal matéria recai, sobretudo,
nos ombros do governo federal que, segundo ele, não
aplicou políticas públicas
adequadas para coibir os
abusos cada vez maiores
dos fora-da-lei, nem tampouco deu a atenção devida
a um tema que diz respeito
a todos os cidadãos de bem.
- Ao tentar politizar uma
matéria que é essencialmente
do âmbito policial, o governo
federal nada mais fez do que
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Abrigo Esperança, fundado em
doze de setembro de dois mil e três
(12.09.2003), é uma entidade sem
fins lucrativos, sediada em Governador
Valadares – MG, na rua Nízio Peçanha
Barcelos, 1384, Bairro Vila Isa.
O objetivo do Abrigo é prestar assistência, apoio humano e emocional às pessoas
em tratamento oncológico (radioterapia e
quimioterapia) e hemodiálise, bem como
oferecer apoio material às pessoas carentes de recursos financeiros, as quais residem em regiões circunvizinhas e necessitam desse auxílio para a realização do
tratamento que geralmente é demorado.
Garantindo gratuitamente:
Estadia durante o tratamento com direito a acompanhante se necessário;
Alimentação (quatro refeições diárias);
Orientação quanto ao exercício da cidadania; voluntários.
O Abrigo Esperança, casa de apoio ao

paciente de câncer e hemodiálise, vem
por meio desse, solicitar ajuda para manutenção da entidade o que inclui, dentre
outros, gastos mensais com alimentação,
luz, higiene pessoal, material de limpeza,
para a assistência em torno de 40 pacientes, sendo o apoio da sociedade de grande
valia para a continuidade desse trabalho.
Para maiores informações sobre o
Abrigo Esperança, visite-o: Rua Nízio
Peçanha Barcelos, 1384 – Bairro: Vila Isa
- Telefone: (33) 3272-2593 ou caso deseje, doe por meio de depósito bancário, os
dados são:
Conta corrente: 14.164-x / Agência:
2296-9 / Banco do Brasil.
Conta Corrente: 19653/Agência: 0116/
Operação: 003/ Caixa Econômica Federal, Doe esperança: Colabore como puder! Agradecida
Zélia Gláucia do Monte
Presidente do Abrigo

8

4 de março / 2014

acesse: www.jm1.com.br

CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
É preciso que tenhamos pensadores
como Caio Prado
Junior, Norberto
Bobbio, Karl Marx,
entre tantos outros, pois são esses
grandes homens faz
com que tenhamos
grandes tesouros
nas nossas vidas
Moises Krieger
Cada um lê com os
olhos que tem. E
interpreta a partir de onde os pés
pisam. Todo ponto
de vista é a vista de
um ponto.
Leonardo Boff
Sem um fim social o
saber será a maior
das futilidades
Gilberto Freyre
A inimizade pode ser
tão cordial quanto a
amizade.
Sérgio Buarque de
Holanda
Todo ser é completo
por si.
Frei Leonardo Boff

Pr. João Soares
da Fonseca

5 alimentos que previnem a diabete

D

e acordo com pesquisas recentes, alguns alimentos ajudam na
prevenção de uma das doenças
mais comuns da atualidade: a diabete.
Confira uma lista publicada pelo jornal
Huffington Post e comece a se cuidar!
Curry: a curcumina, presente no tempero curry, pode ajudar a evitar diabetes
em pessoas com risco elevado, segundo pesquisadores tailandeses. O estudo
incluiu 240 voluntários pré-diabéticos,
sendo que metade ingeriu cápsulas com
curcumina e o restante, um placebo
(grupo controle). Depois de nove meses, 16,4 % dos participantes do grupo
controle desenvolveram a doença, enquanto ninguém que ingeriu curcumina
teve o problema.
Queijo: pesquisa da Universidade de
Oxford e da Imperial College London,
ambas da Inglaterra, concluiu que pessoas que comem queijo têm risco 12%
menor de desenvolver diabetes. Os participantes que mais consumiam a iguaria apostavam em mais de 56 g por dia
e os que menos degustavam, menos de
11 g.

Nosso egoísmo é, em
grande parte, produto da sociedade.
Émile Durkheim
Feliz de quem
atravessa a vida
inteira tendo mil
razões para viver.
Dom Hélder Câmara
O que me preocupa não é nem o
grito dos corruptos,
dos violentos, dos
desonestos, dos sem
caráter, dos sem
ética... O que me
preocupa é o silêncio dos bons.
Martin Luther King

Frutas oleaginosas: pessoas que comem regularmente frutas oleaginosas
(pistache, nozes, amêndoas, castanhas-de-caju) têm menor risco de diabetes
tipo 2, doenças cardíacas e síndrome
metabólica, segundo estudo da Universidade Estadual da Louisiana, nos Estados Unidos. Constatou-se que o consumo está associado a baixos níveis de um
marcador de inflamação (proteína C-reativa), taxas elevadas de bom colesterol
e menor índice de massa corporal.
Maçã, pera e blueberry: quem saboreia maçã, pera e mirtilo (blueberry) tem
menos chance de desenvolver diabetes
tipo 2, como informou um estudo divulgado pela publicação American JournalofClinicalNutrition. O levantamento
contou com dados de 200 mil pessoas e
concluiu que o benefício está relacionado às antocianinas presentes nas frutas.
Frutas e hortaliças: comer frutas e
hortaliças variadas pode ajudar a diminuir o risco de diabetes tipo 2, segundo
estudo divulgado pela revista Diabetes
Care. O levantamento avaliou os hábitos alimentares de 3.704 pessoas.

jsfonseca@pibrj.org.br

Jogue Tudo para o Alto
A revista Seleções, edição norte-americana, de
julho de 2003, publicou uma charge em que se denunciava o cúmulo da cultura da preocupação que
o homem moderno produziu. Via-se, no cemitério,
um túmulo com uma lápide, algumas flores sobre a
cova, e uma frase que o morto (ou a morta?) estaria
dizendo:
- Será que eu não esqueci o ferro ligado?
Humor à parte, é claro que há uma preocupação
saudável, o cuidado que devemos ter com as coisas e com os compromissos assumidos. Mas hoje
quero falar de um pecado que cometemos, achando
que pecado não é. Chama-se inquietação. Às vezes,
como ponderou Oswald Chambers, "pensamos que
um pouco de ansiedade e preocupação é indício de
que somos sensatos. Pois é muito mais indício de
que somos de fato pecadores. A impaciência brota
da determinação de fazermos aquilo que queremos.
O Senhor Jesus nunca se preocupava e nunca estava ansioso, porque ele não estava neste mundo para
concretizar suas próprias idéias; ele estava aqui para
pôr em prática as idéias de Deus. Se você é filho de
Deus, a inquietação é pecado".
A razão por que é fácil cometer esse pecado é que
a preocupação nos assedia de todos os lados: preocupamo-nos com os nossos pais, com os nossos filhos,
se seremos ou não aprovados nos exames, se teremos
emprego ou se conservaremos o que já temos, com a
saúde ou a sua falta... enfim, é muita coisa.
Se você anda tentado a se preocupar, tenho uma
sugestão para você: jogue tudo para o alto. Não no
sentido popular, é claro, de se livrar das responsabilidades, de fugir aos contratos. Não e não. Jogue
tudo para o alto, no sentido espiritual. Como ensinou
o salmista: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará" (Sl 37.5). Entregar quer
dizer "transferir, confiando". Confie a Deus, irmão,
as grandes coisas que preocupam você. Ah, e não se
esqueça de entregar também as pequenas.
Como diz um pára-choque de caminhão: "Ora, que
Deus melhora!"

Cueca virada
Ingredientes:
3 xícaras de chá de farinha de trigo
6 colheres de sopa de açúcar
1/2 xícara de chá de leite
1 pitada de sal
1 ovo
1 colher de sopa de margarina
1 colher de sopa de vinagre ou pinga
1 colher de sobremesa de fermento em
pó
Açúcar e canela misturados para polvilhar
Óleo para fritar
MODO DE FAZER
Misturar os ingredientes até ficar uma
massa que não grude nas mãos ( se necessário colocar um pouquinho mais de
farinha de trigo)
Abrir com rolo em superfície enfari-

nhada
Cortar tiras no tamanho desejado
Fazer um corte no meio e passar uma
ponta por dentro virando
Fritar em óleo não muito quente
Descansar sobre papel toalha
Polvilhar açúcar e canela

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Acidente mata psicóloga na BR-116

Fotos Real Service

Fervedouro/MG. A psicóloga Josiana Lopes Maia,
25 anos, morreu num acidente no Km 636, da BR 116,
próximo a Fervedouro, numa
colisão frontal entre um automóvel e um caminhão.
Segundo as primeiras informações, ela seguia num
VW Fox, placa de Fervedouro, quando colidiu de frente
com caminhão baú, placa de
São Paulo, que cruzava a pista para entrar num posto de
combustíveis. Josiana ficou
presa às ferragens e morreu
durante o socorro quando era
levada para o hospital de Carangola.
O Corpo de Bombeiros
de Manhuaçu, foi acionado,
mas quando chegou, ela já
havia sido retirada do veículo e socorrida.
A ocorrência foi registra-

da pelaPolícia Rodoviária
de Fervedouro. O motorista
muito transtornado com a
situação foi ouvido na delegacia após atendimento
médico no Pronto Socorro
de Divino.
Polícia e Cia

Manhuaçu/MG.
Uma
dona de casa de 45 anos tentou matar o ex-companheiro
de 34 anos, pedreiro, com
golpes de facão no bairro
Colina, na manhã deste domingo, 23/02.
De acordo com a Polícia
Militar, a mulher havia dado
uma facada na perna do pedreiro. Quando a viatura chegou, ela já partiu para cima
do sargento, antes mesmo
dele desembarcar. Com chutes, o policial evitou que os
golpes o atingissem.
Enquanto o soldado que
dirigia a viatura desembarcava e chamava a atenção da
mulher, ela tento partir para
cima dele também com o facão. O filho dela acabou con-

seguindo segurar seus braços
e desarmá-la.
A mulher bastante exaltada foi encaminhada para
a delegacia e alegava que
iria matar o ex-companheiro
quando saísse da cadeia. O
motivo da confusão é que ela
foi cobrar a pensão alimentícia atrasada e ele não pagou.
O pedreiro foi socorrido
pelos Bombeiros até a UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) com um corte profundo numa das pernas. O
facão foi apreendido.
O pedreiro contou que esta
não foi a primeira vez que a
autora o lesiona. Há algum
tempo, ela deu uma canivetada na barriga dele.
Polícia e Cia

A psicóloga Josiana Lopes Maia, 25 anos, morreu num acidente no Km 636, da BR 116, próximo a Fervedouro

Dona de casa esfaqueia pedreiro
e tenta golpear PMs

Quando a viatura chegou, ela já partiu para cima do
sargento, antes mesmo dele desembarcar.

Mulher encontrada no rio Doce não morreu afogada
A informação é do delegado de Homicídios, Gean Fanti, que disse que
o caso é “estranho” e que aguarda o laudo sobre a causa da morte

GOVERNADOR VALADARES - Está identificada a mulher cujo corpo
foi encontrado na tarde de
quarta-feira, boiando às
margens do Rio Doce, próximo à Açucareira, no bairro Universitário. Apesar de
não apresentar sinais aparentes de violência, a causa
da morte não teria sido afogamento.
De acordo com o delegado de Homicídios, Gean
Vitor Fanti, o nome da vítima é Camila Marçal, de 21
anos, moradora do município de Sobrália, a 62 km de
Valadares. Ele conta que a
Polícia Civil só tomou conhecimento do fato na tarde
de quarta-feira. “A equipe
do IML nos ligou e passou
as características da pessoa
encontrada no rio Doce, e
a partir de então ficamos
aguardando mais informações. No final da tarde, por
volta das 18h40, o legista
nos informou que conseguiram recuperar o chip da
vítima, e entre os números
encontrados havia um com
o nome de seu pai”, disse o
delegado.
A partir do chip do telefone, o Departamento de Homicídios entrou em contato
com a família. “Expliquei
o caso para J.A., que é pai
de Camila, e ressaltei que

dado o estado de putrefação
do corpo o reconhecimento
só poderia ser feito através
de características peculiares. No caso dela, havia
uma pulseira com seu nome.
Passamos as características
para o pai, com a data de
nascimento que constava
na pulseira e algumas tatuagens, e ele disse que se tratava de sua filha”, explicou
Fanti.
Pelo que consta, Camila
Marçal não tinha atritos nem
inimigos. Por isso, o delegado afirma que esse é um
caso em que precisa da ajuda de pessoas que possam
ter visto a jovem, de 1,65m
de altura, que estava de bermuda jeans, blusa listada de
preto e tênis rosa. “Fazemos
um apelo para que caso alguém tenha alguma informação e tenha visto algo, ou
tenha até estado com ela no
domingo, que entre em contato conosco através do 181,
ou nos procure na Delegacia
de Homicídios, pois precisamos do máximo de informações que possam nos
ajudar nas investigações. A
incógnita é que nas nossas
apurações Camila não morreu afogada, e isso deixa o
caso ainda mais estranho”,
revelou o delegado.
Segundo o inquérito, Camila Marçal teria saído de

casa na tarde de sexta-feira
para trabalhar na cidade de
Sobrália, e voltou à noite.
Então ela se arrumou e disse à família que iria a uma
festa na vizinha cidade de
São João do Oriente, onde
tinha parentes. “Desde então Camila não voltou mais
para casa. Ela foi vista por
amigos nessa festa, e de lá
não foi vista mais. Ainda
consta que ela estaria vindo
para Valadares e daqui iria
para o Rio de Janeiro tentar
o visto para ir para os Estados Unidos”, destacou o delegado de Homicídios, afirmando que devido ao hábito
da vítima de dormir fora de
casa nos fins de semana a

família só sentiu sua falta
na segunda-feira (24). “A
família ficou sabendo que
ela não voltou para trabalhar. Eles começaram a ficar
preocupados e procuraram
a Polícia Militar para fazer
a ocorrência de desaparecimento”, salientou.
A informação preliminar é
que não havia nenhuma lesão no corpo de Camila. Segundo o delegado, ela teria
sido vista nas proximidades
da Rodoviária de Valadares
na noite de domingo, e em
tese iria embarcar para o
Rio de Janeiro. Fanti afirma
que todas as hipóteses estão
sendo consideradas. “Como
ainda não temos a causa da
morte, se foi natural ou se
foi um homicídio de fato,
fica em aberto o leque de
hipóteses para investigação.
Pode ter sido um homicídio, um suicídio ou ainda
um roubo seguido de morte,
mas as chances são poucas,
pois ela estava com a pulseira de ouro e as roupas normais. Por isso digo que está
um pouco nebuloso, e precisamos da causa da morte.
Ainda vamos pedir novos
exames em Belo Horizonte
para conseguirmos determinar o que causou a morte
dela”, concluiu Vitor Fanti.
por EDERSON
FERREIRA - DRD
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ENTRETENIMENTO
Tá explicado
Deus estava andando com Adão pelo
Paraíso, quando Adão resolveu perguntar:
— Senhor? Por que fizeste a Eva tão
bonita?
— Para que você gostasse dela!
— Por que a fizeste tão macia?
— Para que você gostasse dela!
— Tudo bem, mas por que tão burra?
— Para que ela gostasse de você!

Qualidade?
— Pai, vou me divorciar. Tem seis meses que minha mulher não fala comigo.
O pai fica em silêncio, bebe um gole
de cerveja e diz:
— Pense bem, meu filho. Mulher assim é difícil de arranjar.

Sogra
Um perigoso assaltante entra armado
em um banco. Assustando os clientes,
vai até o atendente e exige todo o dinheiro do caixa. Com a quantia em mão, ele
se volta para um dos clientes e pergunta:
— Você me viu roubar esse banco?
Com a voz trêmula, ele responde:
— Sim, eu vi.
Sem pensar duas vezes o ladrão atira
nele. Depois, pergunta para um jovem
parado ao lado de uma senhora:
— Ei, você me viu roubar esse banco?
— Eu não vi nada não, moço...
— Tem certeza?
— Tenho... Mas a minha sogra, essa
senhora aqui do lado, disse que viu tudinho!

Oração da mulher
DEUS, eu lhe peço Sabedoria para entender meu homem, Amor para perdoá-lo, Paciência pelos seus atos; Porque
Deus, se eu pedir FORÇA, Eu bato nele
até matar.

CURIOSIDADES
COMUNICAÇÃO - Descoberta sugere
que o homem tenha começado a falar 60 mil
anos a.C. A descoberta de um osso hioide –
que se situa na base da língua – em uma caverna do Monte Carmelo, em Israel, sugere
a possibilidade de que o ser humano tenha
começado a articular os sons e aprendido a
falar em torno de 60 mil anos antes da era
cristã.
TERRA – SOL - Astrônomo grego calculou com precisão a distância entre a Terra e
o Sol. Em 280 antes da era cristã, já se sabia
que a Terra e a Lua giravam em redor do Sol.
O astrônomo grego Aristarco formulou esta
teoria e calculou com muita precisão a distância da Terra ao Sol e à Lua. Seu método
de cálculo era de tal forma engenhoso que,
no século 17, Joannes Kepler ainda o utilizava em seus trabalhos.
COLÔNIA ESPACIAL - Cientista russo prevê colônias espaciais com capacidade para dez bilhões de pessoas. Segundo o
cientista russo Josef Shklovsky, dentro de
250 anos o homem já terá implantado as
condições para estabelecer colônias espaciais com capacidade para abrigar cerca de
dez bilhões de pessoas. Shklovsky, especialista em astrofísica, vai mais adiante: dentro
de outros 2.500 anos, o homem já terá colonizado todo o sistema solar. Ele crê que haja
vida em planetas distantes 9.800 anos-luz da
Terra.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ÁRIES – de 21/3 a 20/4: O período tende a
introspecção e a realizar avaliações importantes para ações futuras dentro e fora de casa. A
paciência continua a ser um dilema. Aproveite
o momento para rever as finanças, conferir
preços antes de comprar e até reformar uma área da casa.
Relacionamentos: no período de folia, apesar dos apelos da
mídia e dos amigos, sempre é bom moderar, não é? Se pintar
uma viagem, programe-se com equilíbrio no quesito finanças.
Evite pequenas discussões e confusões.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Cuidado para não desperdiçar dinheiro com coisas supérfluas, pois haverá cobrança sobre suas
decisões. O mais importante, porém, é que agora há crescimento
e ampliação de sua visão de mundo. Tal amadurecimento servirá
para futuros projetos.
Relacionamentos: sua rede social tende a se ampliar. Ao mesmo tempo, neste período há maior sensibilidade para perceber os
anseios de seus amigos e participar mais da vida coletiva. Novas
amizades e quem sabe, novos interesses.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Ainda continua a energia para
focar mais em suas metas de trabalho. O momento está propício
para procurar alternativas para viabilizar finanças e ações diferenciadas no trabalho. Se o reconhecimento não for imediato,
virá com o tempo.
Relacionamentos: seu espírito por mais liberdade coincide
com a folia desses próximos dias. Modere as palavras, pense
bem antes de falar. Possibilidade de conhecer gente nova e se
interessar por uma pessoa de fora.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: E as boas vibrações do Sol em
Peixes e aspectos positivos de Marte, podem acender a chama
de sua curiosidade por novas informações. O período tende a
trazer maior diversão e o lado emocional será beneficiado com
respostas que precisa.
Relacionamentos: com tantos aspectos positivos na área
pessoal e do trabalho, é bom se preparar para conhecer novas
pessoas e até engatar um romance que, por sinal, dependerá em
parte do lado mais racional da vida de ambos.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: A intuição tende a se intensificar neste
período. Festas e badalações são os códigos que precisa para a
diversão ou o contrário, fugir para descansar. Nunca é tarde para
lembrar que é preciso controlar com firmeza as finanças neste
início de março.
Relacionamentos: é importante nutrir as amizades, principalmente daquelas pessoas que realmente fazem parte de seu time.
Só não esqueça a pessoa que ama, pois as cobranças estão na
porta. Nada melhor do que uma boa conversa para deixar tudo
na moral.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: Mercúrio está na casa de seu cotidiano e traz a possibilidade de você se familiarizar de forma mais
rápida com novas questões profissionais e até mudanças. Mais
do que qualquer um, você quer se sentir útil. Movimento intenso
em seu cotidiano.
Relacionamentos: com o Sol em Peixes, será inevitável mexer
com questões relacionadas aos compromissos mais duradouros,
as parcerias, a colaboração e até os sócios. Pode ser preciso rever
atitudes de ambas as partes.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: A realidade continua a interferir na
forma de pensar e na necessidade de tomar atitudes mais objetivas
diante de problemas. É preciso conduzir o cotidiano da melhor
maneira possível. O momento está para adquirir este controle.
Relacionamentos: algumas vezes até o problema dos outros
tende a resvalar em seu relacionamento, daí a necessidade de
preservar a relação com maior racionalidade. Com as festas da folia,
pense melhor em como fazer para se divertir e descansar a mente.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Aproveite os insights de criatividade para anotar e deixar as boas ideias para serem executadas
brevemente. Energia para curtir bons momentos, mas a palavra
de ordem é moderação. Nada melhor do que o equilíbrio para lhe
dar as respostas que precisa.
Relacionamentos: e é bom se preparar para conhecer novas
pessoas e que pensam de forma bem diferente de você. O melhor,
portanto, é estar disposta a perceber que o melhor da vida está
muitas vezes nas coisas simples e a um palmo dos olhos.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Sentimentos ligados ao passado e ao pertencimento familiar ganham projeção neste período.
Introversão e ao mesmo tempo força emocional para dizer o que
pensa, porém não deve esquecer que tudo tem o momento certo.
Procure equilibrar razão e emoção.
Relacionamentos: há um turbilhão de sentimentos que podem
aflorar neste período, coincidentemente de folia nas ruas. Um deles
é a necessidade de maior liberdade e de participação em grupos.
Outro é que a curiosidade pode trazer novas perspectivas e paixões.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: A curiosidade em conhecer
novas possibilidades culturais pode estimular o lado mais intelectual dos capricornianos. E isso pode ser extremamente benéfico
se souber escolher bem quais atividades culturais proporcionarão
o encontro aos seus interesses.
Relacionamentos: o lado mais familiar e a necessidade de se
preservar pode fazer a diferença neste período de folia. Persiste
ainda o período de carência que pode se refletir no comportamento
com seus amigos. Ciúmes pairam no ar.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: É interessante observar que a
tecnologia pode ajudar bastante a se desvencilhar de problemas
cotidianos, então porque não usá-la e estudar novas possibilidades
para facilitar a vida? O período está bom para se pensar nessa
possibilidade.
Relacionamentos: apesar de certa oscilação de energia, o
período de folia, de viagem, poderá lhe render bons momentos
entre amigos. Às solteiras o período pode ser de reencontros e
às casadas de curtição com a pessoa amada.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Nem se espante se for obrigada
a tomar decisões importantes neste período. Se acontecer de
ocorrerem dúvidas, de certa forma natural, nada melhor do que
conversar com pessoas mais experientes para avaliar e chegar
a conclusões.
Relacionamentos: apesar de seu temperamento estar oscilando neste período, não se preocupe, faz parte do momento. Dê um
trato no visual, aquele jeitinho nos cabelos, uma roupa diferente,
e espere os resultados.
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Com participação no “Domingo Show”,
Record antecipa estreia de Sabrina Sato
A Record decidiu antecipar a estreia
de Sabrina Sato, apesar de ainda não
ter definido o formato final de seu programa na grade dos sábados.
A estratégia com a apresentadora
vai ser apresentá-la ao público com
participações em outros programas da
emissora. O primeiro será o “Domingo
Show” de Geraldo Luís.
Sua aparição vai ao ar no dia 23 de março, uma semana após a
estreia do novo dominical - substituto do “Domingo da Gente”, que
teve rodízio de apresentadores -, segundo o “Notícias da TV”.
Espera-se que, além da confiança do público, Sabrina também
ganhe experiência para comandar um programa solo no canal de
Edir Macedo.
Vale lembrar que beldade só vai começar a gravar pilotos para
a sua atração após o Carnaval, pois sua agenda está lotada com os
compromissos nesta época.

João Kléber assume namoro com repórter do
“Teste de Fidelidade”
Inicialmente cotado para estrelar a
versão brasileira do “The Bachelor”
na RedeTV!, João Kléber não vai pode
mais assumir o compromisso. Isso porque seu coração já está preenchido.
O apresentador engatou um namoro
com a modelo Eliana Amaral, vice-Miss
Bumbum e repórter do seu programa, o
“Teste de Fidelidade”.
A notícia foi confirmada pela assessoria da emissora. “Temos
muito em comum e isso nos aproximou. Descobrimos muitas afinidades”, disse o artista.
A loira concordou com o amado e fez questão de elogiar sua conduta pessoal. “Ele é carinhoso, companheiro e também não curte a
badalação”, contou.
Os dois estão tão próximos, que João mudou sua rotina e começou
a malhar junto com a namorada. “Estamos um conhecendo o mundo
do outro”, comemorou a moça..

Fã brasileira é indenizada por
atraso de Madonna em show
Uma fã de Madonna conseguiu vencer um processo na Justiça e será indenizada em R$ 1,5 mil pelo
atraso de quase quatro horas no início do show da
cantora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em dezembro de 2012.
De acordo com a consumidora, o evento estava
marcado para as 19h30, mas começou após as 23h.
A ação foi julgada pelo 5˚ Juizado Especial Cível
da Comarca de Porto Alegre. A empresa chegou a
recorrer, mas a condenação foi mantida. Não cabe mais recurso.
“O atraso não encontra justificativa nos autos e sequer é negado pela recorrente, caracterizando manifesto abuso em relação ao
consumidor”, decidiu o juiz Pedro Luiz Pozza, relator do processo.
Ainda na decisão, o magistrado ainda deu destaque ao fato de a
apresentação ter acontecido antes de um dia útil, “quando as pessoas
precisam despertar bem cedo para trabalhar”.

Band se revolta contra crítica de Rafinha Bastos
a comercial de Roberto Carlos
Rafinha Bastos nem consumou seu retorno
para a Band e já se envolveu em polêmicas novamente.
A emissora não gostou nada de o comediante
ter feito uma brincadeira na internet, atacando o
comercial de uma marca de carnes, na qual Roberto Carlos é o novo garoto-propaganda.
A direção do canal do Morumbi ficou revoltada com a postura de Rafinha, já que as críticas
à propaganda não acrescentam em nada positivamente, além de terem sido feitas às vésperas de sua estreia como apresentador do talk
show ‘Agora é Tarde’, segundo o colunista Flávio Ricco.
O programa, aliás, tem estreia prevista para o próximo dia 5.

Datena defende Rachel Sheherazade
José Luiz Datena saiu em defesa da apresentadora Rachel Sheherazade durante edição da última terça-feira (25) do policialesco
‘Brasil Urgente’.
O apresentador exibiu a reportagem de um assaltante espanca-
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do por tentar roubar uma idosa em um ponto
de ônibus de São Paulo, quando questionou o
público sobre o fato de a jornalista ‘defender’
um grupo de arruaceiros que amarraram um
assaltante no poste recentemente.
‘A Sheherazade estava certa ou errada? Se
fizer Justiça com as próprias mãos, corre o
risco de matar alguém inocente. Se bem que
esses bandidos matam gente inocente a toda
hora’, afirmou Datena.
O comunicador ainda tentou fazer uma enquete para saber a opinião do telespectador sobre Sheherazade, porém, foi alertado pela produção de que não seria possível.

Mateus Solano compra mansão de
800 metros quadrados no Rio de Janeiro
Após o fim da novela ‘Amor à Vida’,
Mateus Solano tem se dedicado a organizar a vida de sua família. E nada melhor
do que a aquisição de uma nova casa
para começar bem o ano.
O ator, que fez o maior sucesso na pele
do vilão regenerado Félix, esteve numa
imobiliária da Barra da Tijuca, no Rio,
fechando a compra de uma mansão de 800 metros quadrados na
região. Para ajudar no pagamento do imóvel, Solano teria vendido
um apartamento que tinha na Lagoa, e deve se mudar com a esposa,
Paula Braun, e a filha do casal - Flora - no mês de março, de acordo
com o jornal ‘Extra’.

Kyra Gracie quer nome forte para seu filho
com Malvino Salvador
Ela é pentacampeã no jiu-jitsu e é
comentarista de um programa esportivo. Ele é ator e apaixonado pela luta,
em especial o boxe. Juntos há pouco
mais de quatro meses, Kyra Gracie e
Malvino Salvador estão grávidos.
Em um papo com Angélica, o casal
falou sobre a relação com a luta e com
a televisão, além de comentar o relacionamento e os preparativos para a chegada do bebê.
‘Deve ser muito divertido o namoro de vocês. Kyra, mostra para
gente o que você faz se o Malvino largar a toalha molhada em cima
da cama?’, pediu a apresentadora.
Em meio a muita diversão, a lutadora fez o famoso golpe ‘mata
leão’ no amado.
E quando o assunto é sobre os preparativos para a chegada do
filho, o casal é só felicidade: ‘Ter um bebê é maravilhoso. Só quem
tem entende essa sensação. Estou muito, muito feliz’, disse Malvino.
‘Com certeza vai ser um lutador ou uma lutadora’, brincou Kyra,
que em seguida falou sobre um possível nome: ‘Se for menino eu
tive uma ideia, mas ele (Malvino) não curtiu muito. Queria que se
chamasse Roy. Tem que ser um nome forte, para quando entrar no
ringue já receber aquela energia do nome’.

Será? Chega ao fim namoro de Katy Perry
e John Mayer, diz site
Ao que parece, Katy Perry e John
Mayer não estão mais juntos.
A cantora teria terminado o namoro
com o músico nos últimos dias, porém,
sem revelar o motivo do rompimento.
Uma fonte do site ‘E! Online’ disse,
aliás, que os rumores ficaram em evidência depois que Mayer não acompanhou
Perry em suas recentes viagens para Londres e Milão.
Katy e John formavam um dos casais mais queridinhos entre o
público dos últimos tempos. O relacionamento entre os dois ficou
marcado por diversas idas e vindas.
Na última semana, inclusive, boatos davam conta de que os dois
estariam noivos. Isso porque a popstar foi vista usando um enorme
anel de diamantes no evento ‘Elle Style Award’, na Inglaterra.“

Após trocar Record pela Globo, Bianca
Rinaldi é alvo de ataques no Facebook
Bianca Rinaldi está feliz da vida com sua
ida para a TV Globo. Porém, há quem tem feito de tudo para a atriz viver um tormento.
Um grupo de defensores fanáticos da Record desaprovou o fato de a loira ter trocado de
emissora, depois de tantos anos vivendo protagonistas nas novelas da emissora dos bispos.
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A atriz tem sido atacada nas redes sociais e vem recebendo até
mensagens agressivas em seu Facebook nos últimos dias, segundo
o jornal ‘O Globo’.
Para quem não sabe, Bianca está no ar atualmente como a médica
Silvia da novela ‘Em Família’, de Manoel Carlos.

Com pneumonia, Laila deve voltar a gravar
“Além do Horizonte” na próxima semana
Laila Zaid continua afastada das gravações de “Além do Horizonte”, trama
das 19h da Globo, mas sua volta já está
agendada. Se tudo correr como o esperado, a artista deve começar a trabalhar na
próxima semana.
A atriz não comparece ao Projac há
duas semanas, por conta do tratamento
que segue para curar um quadro de pneumonia - ela chegou a gravar doente, mas
foi aconselhada a manter repouso durante
o período de vulnerabilidade.
“Hoje o [autor] Carlos Gregório me ligou para saber se podia me escalar. Não tenho ideia do que vai acontecer com a Priscila daqui para a frente”, disse ela, fazendo menção
à sua personagem, ao jornal “O Globo”.
Apesar de não estar fisicamente no estúdio, Laila comemorou o
fato de continuar no folhetim por meio de ligações de Priscila para
o namorado, Marcelo (Igor Angelkorte). “Achei super carinhoso da
parte dos autores, porque eu não estava lá, mas deram um jeito de
manter a Priscila.”A expectativa é de que a artista esteja pronta para
gravar o capítulo 110 da obra, que deve ir ao ar no dia 11 de março.

“Esse ano eu vou voltar, isso é certeza”, diz
Gugu sobre programa de TV
Gugu Liberato tem mantido segredo sobre
seu futuro na TV, mas acabou confessando
que deve voltar ao trabalho artístico ainda este
ano. A declaração foi feita durante o programa
“Morning Show”, da RedeTV!, na última segunda-feira (24). “Esse ano eu vou voltar, isso
é certeza. Quero voltar com uma proposta que
seja um desafio. Sempre tive desafios na vida,
nesses trinta e tantos anos de carreira”, disse
ele, sem detalhar se está mesmo trabalhando
em um projeto independente. Sobre a disputa
de alguns canais por seu passe, o apresentador
também não deu maiores informações. Garantiu, no entanto, que
ainda não fechou acordo com nenhum deles. “Pode ser para o SBT,
pode ser até na RedeTV!, pode ser na Record”, desconversou.
Vale lembrar que o artista está reformando sua produtora e não
descarta utilizá-la em breve. “Gostaria de fazer os meus programas
nos estúdios, se for possível”, afirmou.

Fátima Bernardes receberá R$ 5 milhões
por mês por campanha publicitária
Fátima Bernardes receberá uma bolada para trabalhar como garota-propaganda de uma marca de produtos alimentícios pela primeira
vez. Há quem diga que a esposa de William Bonner embolsará R$ 5
milhões por mês enquanto a campanha estiver no ar, de acordo com
o jornal ‘Extra’. O valor é tão alto que chega a superar o cachê de
Ana Maria Braga - que cobra R$ 1 milhão - e de Tony Ramos - que
leva R$ 3 milhões.

Após ser preso, filho do sertanejo Luciano
desabafa na internet
Wesley Camargo, filho do sertanejo Luciano, resolveu comentar
sua prisão no último domingo (23) por suspeita de agredir uma tia e
uma prima em Setor Bueno, Goiânia, Goiás. ‘Como eu digo, o pior
cego é aquele que não quer ver. Venho agradecer a todos que me
conhecem e se preocuparam com a minha pessoa. Que Deus retorne
em dobro pelo carinho e a consideração. Quem me conhece sabe que
tipo de pessoa eu sou e nunca capaz de fazer qualquer mal que possa
prejudicar ao meu próximo, a não ser que fizesse algo contra mim
primeiro”, publicou em seu Facebook.
E continuou: “No momento só quero agradecer e curtir as pessoas
que de verdade me amam e querem meu melhor. E como já diz o ditado: ‘Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas cobrem um coração mau’. Então, prefiro me silenciar agora e deixar que
Deus tome conte de tudo”. A assessoria da dupla Zezé Di Camargo e
Luciano, por sua vez, preferiu não comentar o assunto: ‘Tudo está sob
controle’. Atualmente, Luciano está na Disney, nos Estados Unidos,
com a esposa, Flávia, e as filhas gêmeas, Helena e Isabella. Wesley
ficou detido por dois dias na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) e foi solto após pagar fiança de R$ 10 mil.

12

acesse: www.jm1.com.br

4 de março / 2014

