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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Câmara apoia Instituto Caminhar na busca por sede

Educação se compromete a ceder espaço no CAIC para funcionamento da instituição

A

Câmara de Vereadores se empenha para uma resposta rápida à
luta do Instituto Caminhar na busca por uma sede para atendimento aos adolescentes em Manhuaçu. Na continuidade ao
compromisso firmado pelo Presidente Maurício de Oliveira Júnior
com os voluntários deste projeto social no último dia 26 de Fevereiro,
foi realizada hoje, Quinta-feira (06), uma reunião na Secretaria Municipal de Educação para tratar deste assunto.

9º Luau “Rock em Camping” agita Rio Claro
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Cauã - Andressa Urach - Fábio Júnior
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EDITORIAL

A paz e a felicidade

A paz é o bem maior, a melhor de todas as qualidades que o homem pode desfrutar, dependendo dos valores que cada um aplica no
seu dia a dia. Há pessoas que desfrutam de uma vida fantástica com
todos os ingredientes que a felicidade pode proporcionar, vivendo
em um verdadeiro mar de rosas, boa família, moradia própria, bom
emprego familiares bem encaminhados, mas desprezando tudo isso
começa a reclamar da vida procurando chifre na cabeça de cavalo.
São vários os pensamentos sobre o bem estar, a felicidade é
dinheiro no bolso, é você casar com a moça que ama, felicidade
é ganhar na loteria, de maneira que cada pessoa tem um ponto de
vista sobre felicidade. Porém, penso que felicidade pode estar nas
coisas mais simples da vida. Pouco tempo, fiquei sabendo que um
homem deixou a presidência de uma grande empresa na Alemanha
e veio para o Brasil e se estabeleceu em uma pequena comunidade
no Amazonas onde nem luz elétrica existia e passou a trabalhar
todo dia junto à comunidade em todos os serviços pesados, no sol
na chuva e sentindo na
pele o sofrimento das pessoas que nada tinham, mas aos poucos
com sua inteligência e seus conhecimentos foi ajudando a comunidade a caminhar à passos mais acertados, fundou uma cooperativa,
conseguiu que uma empresa internacional juntamente com uma
brasileira investisse naquela comunidade, logo foi colocado luz
elétrica e muitas outras benfeitorias.
Depois de mais de quatro anos esse
Fale com a redação
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novado, reciclado e todos os anos ele
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viaja para o Amazonas onde fica pelo
menos uns 15 dias, esse foi o meio em
que alguém talvez desgostoso de sua vida resolve dar meia volta
e mudar todo o seu posicionamento sobre sua trajetória de vida.
De dentro de sua casa, você pode ouvir o cantar do canário da
terra, ou as barulhentas maritacas, sinta este momento, para muitos,
isso não tem preço, a paz que abraço hoje é diferente da paz que
eu sonhei um dia, a pouca idade ou a imaturidade nos faz pensar
que ter paz é poder fazer o que quer, repousar na hora que bem
entendermos, e jamais enfrentar uma contradição ou uma decepção.
Todavia, amadurecimento nos molda, o tempo mostra que a paz
é resultado do entendimento de algumas lições importantes que a
vida nos oferece.
A paz está no dinamismo da vida, nos primeiros degraus que
subimos, na esperança, na confiança, e na fé, ter paz é trabalhar
no sentido de agradar outras pessoas e principalmente Deus, pois
sem a fé é impossível agradar. Ter paz é ter certeza de que fez o
seu melhor possível, ter paz é assumir responsabilidades e cumpri-las, é ter serenidade nos momentos mais difíceis, parar e pensar,
ouvir e saber ouvir.
Em alguns momentos recuar é melhor que avançar usar as palavras na hora certa para construir e edificar. Ter paz é respeitar as
opiniões contrárias, é esquecer as ofensas, o Senhor disse: “Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se
preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.”
(Mateus 6:34) O maior inimigo que o justo enfrenta para levar
uma vida de fé é a preocupação. E não é somente a preocupação
do presente, mas do futuro também, as preocupações sobre o futuro
vêm das nossas falhas e fraquezas. O silêncio e o tempo são ferramentas poderosas para construir e manter a paz. Alguns métodos
são infalíveis, estar em paz com Deus, deixar as preocupações o
ajudará a sentir relaxado de um modo sobrenatural.
Manter a tranquilidade o ajudará a superar as tempestades mentais e espirituais. Estar em paz com todos, muito enriquecerá sua
busca, tanto de si mesmo quanto de Deus. Ser guiado pela paz e ter
atitudes coerentes o fará de você uma pessoa melhor e mais feliz.
Deus nos diz através da Bíblia que precisamos buscar a paz em
tudo o que fizermos. A escolha é nossa e devemos nos preparar.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas,
PORQUE VOTEI E NÂO
VOTO MAIS NO PT
Depois de muito pensar resolvi
escrever este e-mail para ser publicado no Jornal das Montanhas.
Quando Lula foi candidato eu não só
votei como trabalhei para que outras
pessoas pudessem votar também no
PT, fiquei satisfeito com o governo
de Lula e novamente votei nele de
novo, mas quando apareceu tanta
corrupção de gente do governo, coisa
nunca vista antes em um só governo,
eu fiquei com o pé atrás, ainda na
eleição de Dilma continuei votando,
mas foi só passar alguns anos comecei
a perceber coisas estranhas dentro
do PT, coisa hoje bem claro para
todos do mundo inteiro, criaram o

Fórum de São Paulo e o PT trabalha
diuturnamente para mudar o regime
em nosso país. Veja o quanto estão
sofrendo o povo da Venezuela pela
ditadura do governo de lá e Dilma
não faz nada, ela apoia abertamente
os ditadores comunistas e mantém
uma preferencia materna pelo povo
de Cuba colocando toda a sua força
para ajudá-los com altos investimentos sacrificando o nosso povo. Penso
que o governo brasileiro já era para
ter dado um ultimato no governo da
Venezuela, pois liberdade deve ser
para todos e não para uma minoria.
Paulo Soares de Freitas.
Alô Manhuaçu
Eu gostaria muito de ver o povo
de Manhuaçu unido no sentido de

ajudar a governar a cidade, bem que
os deputados que tiveram votos aqui
poderiam mandar verba para o prefeito de Manhuaçu, afinal eles foram
votados aqui. Principalmente Paulo
Abi-Ackel, Lael Varella e Sebastião
Costa, eu só queria entender porque
Manhuaçu uma cidade com mais de
136 anos de fundação é tão pobre,
praticamente todos os imóveis são
alugados e diga-se muito caro, escolas
caindo aos pedaços são alugadas, creches mal estruturadas são alugadas,
secretarias os imóveis são alugados,
parece que os prefeitos gostam mais
de alugar um imóvel do que construir
o seu próprio, e o pior Nailton ganha
com uma votação expressiva e perde
o rebolado e fica sem apoio popular. É
triste a cidade onde o prefeito não tem
força política e nem apoio popular.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Zona Azul terá que pagar
carros furtados
Agora as Prefeituras Pensarão Duas Vezes Antes de
Licitar Zonas Azuis. TALONÁRIO DE ZONA AZUL
Revista Consultor Jurídico.
O Estado de S. Paulo. Dever de Vigilância: Quem
paga Zona Azul tem direito
à segurança do carro. “Optando o Poder Público pela
cobrança de remuneração de
estacionamentos em vias públicas de uso comum do povo, tem o dever de vigiá-los,
com responsabilidade pelos danos ali ocorridos”. Assim, a
empresa que administra a Zona Azul de São Carlos foi condenada a pagar indenização no valor de R$ 18,5 mil ao motorista Irineu Camargo de Souza de Itirapina/SP, que teve
o carro furtado quando ocupava uma das vagas do sistema
de Zona Azul da cidade de São Carlos, serviço explorado
pela empresa. A decisão é da 1ª Câmara de Direito Civil do
Tribunal de Justiça de São Paulo confirmando sentença da
comarca de Itirapina. Agora já existe jurisprudência firmada! Para se exercer a plena cidadania, é imprescindível a informação. Fique ciente!!!! INDEPENDENTEMENTE DO
SEGURO PARTICULAR, AGORA PODEREMOS EXECUTAR AS PREFEITURAS!!!! Esta vale a pena circular,
mas tem gente que não tem interesse em tornar isso público. Esta informação é muito válida para nós contribuintes.
Vamos aproveitar e exercer o nosso direito de cidadania
repassando este e-mail. Parabéns a São Carlos que inovou
esta medida, tornando-a JURISPRUDÊNCIA...Isso vai dar
muita dor de cabeça para as Prefeituras !!!

Vai entender o povo...vai!
A vida é assim: há milhares de anos atrás, bastou Moisés,
líder dos Judeus, se distraísse na montanha para que o povo
na planície, se integrasse à adoração de um bezerro de ouro.
Voltando das alturas, Moisés ficou tão furioso que quebrou
as tábuas com os Dez Mandamentos.

Se a moda pega por aqui!
Se a moda pegasse no Brasil, governo ficaria mais rico:
Enquanto isso na civilizada Holanda a um projeto de lei que
se for aprovada Detentos podem ter que pagar por prisão;
o projeto que cobrar R$ 50,00 para cada dia dentro da penitenciária.

Merenda escolar de Lajinha
Em Lajinha, comerciantes estão insatisfeito com o que
aconteceu na licitação de alimentos feito pela prefeitura para atender a merenda escolar do município em que o
vencedor foi um comerciante de Manhuaçu. “Nós é que
geramos emprego e pagamos os nossos impostos aqui em
Lajinha, agora vem uma empresa de fora e ganha à licitação, e o pior sabemos que os alimentos entregues alguns
foram até devolvidos por estarem em péssimas condições”.
Comentou um dos concorrentes.

morte deve ter regras alteradas em breve.
O que vai acontecer? Vão dá sem casa,
entra e sai vai embora e volta depois,
ninguém quer perder uma pensãozona
desta.

PIB do agronegócio
Enquanto o Agronegócio garante a riqueza do Brasil, a industria encolheu um pouco. O campo
gera hoje cerca de R$ 430 bilhões, enquanto o setor industria perde espaço no PIB. Apesar do Agronegócio sustentar
a economia, o setor tem pouco incentivo dos governos municipal, estadual e federal.

Insatisfeitos
Segundo pesquisa 50% dos brasileiros estão insatisfeitos com a vida
sexual. Também pudera, trabalha o
dia inteiro, fuma o tempo todo, a noite vai para os barzinhos beber e quer
o que? Sexóloga alerta que mais de
60% não admite enfrentar problemas
na cama, despistam e não fazem.

Você acredita em venda de liminar?
Será que tem fundamento no que dizem algumas pessoas sobre vendas de liminares e sentenças? Pouco tempo li na Folha
de São Paulo uma matéria que falava sobre vendas de liminares e de sentença em Brasília e outras cidades brasileiras, falava até em valores. Segundo a reportagem dependendo do caso
um prefeito para se manter no cargo gastava até R$ 300 mil. A
verdade é que há casos em que o Ministério Público leva anos
investigando, ouvindo testemunhas e depois de concluído, o
processo é encaminhado a justiça local com a solicitação da
pena, onde o juiz analisa os autos do processo e aplica a penalidade, que muitas das vezes é com o afastamento dos políticos.
É por isso que o nosso país está desse jeito sem muita credibilidade, pois onde existe o ser humano com certeza haverá
também corrupção, o interessante é a rapidez em que costuma
sair uma liminar sem muitos critérios.

Pagando caro
Mãe brasileira quer ajuda para falar com filho que esta preso
nos EUA; o jovem de 22 anos se achou no direito de brincar
com a segurança de um país como os EUA e postou na internet
que o avião não ia voar, pois iria explodir. Essa nossa juventude às vezes é que nem o "Fung-Bó", tem a força do Kung Fu e
a burrice do Pedro Bó. Brincou com fogo vai pagar caro. Se ele
quis aparecer, está aparecendo preso e para o mundo todo ver!

Zé Boneizinho é o novo
prefeito de Vermelho Novo

Recebendo pensão ainda...
Governo vai fiscalizar mais quem casou de novo e continua recebendo pensão. A atriz Mairtê Proença mesmo recebe cerca de R$ 13 mil por mês após a morte de seu pai,
mesmo após união estável. O governo quer que pensão por

Será que Nailton irá mostrar
trabalho nos 2 últimos anos?
Com dinheiro em caixa, e uma administração que não
mostra grandes mudanças (sendo ela eleita para isso), a gestão de Nailton pelo visto está guardando dinheiro para as
obras somente nos dois anos antes das eleições municipais.
Certo que nossa cidade a um bom tempo não foi agraciada
por grandes administrações e com isso faltando dois anos
Nailton parece que pretende mostrar trabalho. Na verdade uma será uma boa jogada de marketing, agora é bom
saber se isso vai dar certo, ou se podemos mesmo achar
que Nailton é prefeito de obras somente nos dois anos de
administração.

Feriadão sem mortes na região

O BALANÇO DO CARNAVAL POSITIVO PARA A
REGIÃO SEM MORTES. As comemorações do carnaval durante o os cinco dias de festas, cerca de 60 mil foliões aproveitaram o Carnaval na região. As cidades mais
procuradas foram: Simonésia, Lajinha, Manhumirim, São
Domingos Distrito de Santa Margarida e Abre Campo. O
11º BPM reforçou o policiamento empregando um efetivo
policial de 212 militares, além de ter contado com o apoio
do policiamento especializado da Cavalaria do 12ª Companhia Especializada, com sede em Ipatinga, e também com
a Polícia Rodoviária Estadual, que atuou nas entradas que
cortam os municípios, com efetivo de 68 policiais, fazendo
abordagem e fiscalização aos condutores de veículos. ESTE
ANO MINAS FICOU ATRÁS DE OUTROS ESTADOS
EM NÚMERO DE ACIDENTES E NENHUMA MORTE
NA REGIÃO: Com uso de (bafômetro), foram registrados
70 autos de infração, 980 veículos fiscalizados e 16 condutores inabilitados. Foram registrados também quatro acidentes, mas nenhuma morte nas rodovias estaduais.

Com Luigi D´Ângelo, Davi e
Sebastião Costa, Abi-Ackel discute
futuro político de Minas Gerais

Monsenhor preso!
Monsenhor do Vaticano Nunzio
Scarano foi preso pela policia italiana por desvio de milhões de euros , calcula-se que seja mais de 20
milhões. Este padreco já tinha sido
preso uma vez e agora de novo! Será
que fica?

posse de Boneizinho pode pôr fim ao clima de instabilidade
política em que vive o município desde o ano passado quando a Justiça Eleitoral cassou o prefeito e seu vice.
Essa foi a quarta posse de prefeito em menos de 13 meses. No dia 1º de janeiro de 2013 a posse de Joventino,
em março do mesmo ano a posse do presidente da câmara
como prefeito da cidade. Em maio o retorno de Joventino
à prefeitura. Mudanças que prejudicaram e muito o andamento de obras e serviços no município. Para a população
vermelhense, que já estava acostumando-se com as reviravoltas políticas, espera-se que nova posse de prefeito aconteça somente em 2017.

José Romilson, presidente da Câmara, ex-prefeito
Joventino, Betinho e o novo prefeito Zé Boneizinho

Joventino Antunes Lopes (PSDB) renunciou-se ao cargo
de prefeito de Vermelho Novo alegando problemas de saúde, assumindo a prefeitura vermelhense o vice-prefeito José
das Graças da Silva “Zé Boneizinho” (PP).
A cerimônia de posse aconteceu no salão da Câmara Municipal, na noite de 28 de fevereiro, atraindo muitas pessoas
e autoridades. Segundo o jornal local, União dos Vales, a

O deputado federal Paulo Abi-Ackel discutiu o futuro político de Minas Gerais e do Brasil, em reunião que contou
com a presença de Luigi D´Ângelo, Davi Costa e do deputado estadual Sebastião Costa.
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Tri-Objetiva - 88
Celso de Medeiros Costa (*)

"eu não soube dessa festa"
Delfim Netto, ex-ministro, na Comissão da Verdade de SP, sobre tortura na ditadura

MÉDICOS CUBANOS CONTINUAM
FUGINDO PARA OS EUA
Pelo menos mais três cubanos tomaram oficialmente chá
de sumiço do programa “Mais Médicos”, do Ministério da
Saúde, que já drenou quase R$ 1 bilhão para ajudar a financiar a ditadura da família Castro. O governo brasileiro
ignora o paradeiro dos três e, para o bem deles, o governo
de Cuba também. Eles receberam ajuda de ONGs, que lhes
conseguiram passaportes e visto de entrada nos Estados
Unidos.
ADIÓS, BRASIL
Há a suspeita de que outros 17 médicos cubanos, sumidos
dos seus locais de trabalho, também estejam a caminho
dos Estados Unidos.
ESTADO POLICIAL
ONGs americanas se surpreenderam: médicos cubanos
não querem ficar no Brasil. Temem ser sequestrados e repatriados à força.
FIEL DA BALANÇA

VICE DE POSTE
Os deputados Mário Negromonte (PP), João Leão (PP),
Alice Portugal (PCdoB) e Marcelo Nilo (PDT) estão em
queda de braço pela vaga de vice na chapa de Rui Costa
(PT) ao governo da Bahia.
LA GARANTIA SOY YO
A célebre correspondente americana
da CNN, Christiane Amanpour, contou que Nicolás Maduro lhe disse que
vai garantir a segurança dos jornalistas na Venezuela. Após agredi-los,
prendê-los e persegui-los.
ALVO ELEITORAL
De olho em ganhar espaço no Nordeste, o governador e
presidenciável Eduardo Campos (PSB) transferiu de Recife
para Salvador o encontro com a Rede, no dia 22, para discutir seu programa de governo.
CAMA DE PREGOS

O PT anda tenso em Minas: prefeitos do PMDB preferem
a candidatura de Clésio Andrade ao governo ou apoiar Pimenta da Veiga (PSDB).

Ao contrário do que tem espalhado a cúpula do PMDB,
o presidente do partido em Minas, Saraiva Felipe, garante
que não está fechado apoio a Fernando Pimentel (PT) ao
governo: “Aqui é uma cama de pregos”.

BIU 2014

ESTADO DE SÍTIO

Aspirante ao governo de Alagoas, o senador Benedito de
Lira (PP) tenta obter apoio do governador Teotônio Vilela
(PSDB). Está animado.

A proliferação de blocos carnavalescos criou um impasse
jurídico nas cidades, com a restrição ao direito de ir e vir
de moradores que ficam sitiados nos prédios. Ruas ficam
bloqueadas até para ambulâncias.

OAB SE UNE A AÇÃO NO STF
PARA LIBERAR BIOGRAFIAS
A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, admitiu
o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil como
amicus curiae (amigos da causa)
na Ação Direta de Inconstitucionalidade que pretende liberar a
publicação de biografias não autorizadas no Brasil. A OAB defende a ação em nome do
direito à informação, como já o fizeram entidades como a
Academia Brasileira de Letras (ABL).
É PRA JÁ
Segundo o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa,
o caso das biografias deverá ser julgado ainda no primeiro
semestre deste ano.
ESPERANÇA
O ministro Joaquim Barbosa arrefeceu as conversas sobre disputar
o Senado pelo PV, no Rio. Mas o
partido mantém a oferta e a esperança.
VERDES
O PV planeja lançar oficialmente a candidatura do ex-deputado
Eduardo Jorge à Presidência no próximo dia 22, em São Paulo.
FICA PRA PRÓXIMA
Cotado inicialmente para suceder Aguinaldo Ribeiro (PB) nas Cidades, o presidente
do PP, Ciro Nogueira, diz já ter escolhido
outro nome ao cargo: “Preciso de autonomia no partido para discutir aliança eleitoral”.

ABRAÇO DE AFOGADOS
O governador da província de Beni acusa na imprensa as
represas brasileiras de Jirau e Santo Antônio de inundar
oito cidades na região: estariam obstruindo o curso das
águas dos rios. O Brasil admite o erro.
CLIMÃO
O deputado Fábio Trad (PMDB-MS) critica o duelo público entre o líder Eduardo Cunha (RJ) e presidente do PT, Rui
Falcão: “Essas caneladas mútuas só acirram ânimos, que estão chegando a um
ponto sem volta”.
PENSANDO BEM…
…o Brasil não poderia importar garis de Cuba em caso de
greve geral: é impossível jogar fora o que não se tem na
ilha dos Castro.

Poder sem Pudor
GRECA, O ASTECA

Certa vez, na
Câmara Municipal de Curitiba,
um opositor atacou assim o grupo político do
qual fazia parte Rafael Greca, ex-ministro
do Turismo de
FHC:
- Esse Jaime Lerner e seus astecas…
“Assecla” do então prefeito, Greca devolveu, na bucha:
- Quem me dera estar entre incas e maias!

PPP – Prosseguimentos
Políticos Públicos
1- A 1ª é filha?
2- A 2ª tem trilha??
3- A 3ª está planilha???

1 - DECÊNCIA – § A decência é filha da
sinceridade e da honestidade. Vimos, do dicionarista Houaiss, que sincero é quem “se
exprime sem artifício nem intenção de disfarçar”, e, honesto, “moralmente irrepreensível”.
Agora, vejamos, na infopédia – Enciclopédia
e Dicionário Porto Editora –, a definição de
decência: “conformidade com aquilo [...] considerado respeitável e moral”; para o Dicionário online de Português, é ter
“Respeito aos bons costumes [...] dignidade nas maneiras”;
e pro Léxico: Dicionário de Português online, é, primeiramente, ter “respeito pelas regras de educação”. § A docência dota a
discência de decência. Mas, o o mundo jaz doente! – docente,
inclusive!!! –. No dicionário inFormal, há a afirmação: “Não
há docência sem discência”. E digo que, sem a decência, tudo
fica pior que pendência. § É preciso se tornar discente do descente, para, depois, tornar-se docente do descente. Permita-me,
como presbítero docente, lembrar-lhe da Epístola aos Hebreus,
capítulo 5, versículo 12: “Pois, [...], quando devíeis ser mestres,
[...], tendes, novamente, necessidade de [...] que vos ensine de
novo, quais são os princípios elementares”. – É hora de ser professor de decência, e não só aluno. Aproveitando, tomo parte
do vers. 14: “aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades
exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o
mal.” – Isso ilustra a prática como melhor faculdade, que nos
leva a discernir tudo. Eu, os políticos e você devemos ser mais
que discentes de cousas-CAUSAS descentes; devemos ser docentes! E práticos!!!
2 - TRANSPARÊNCIA – § A transparência é parenta da sinceridade e da honestidade, logo, da decência, e, por isso tem a trilha
dada pelas parentas. Pelas definições do trio,
acima, e dela, a seguir, ver-se-á que a transparência demonstra tudo das parentas. § Pro
Dicionário inFormal, transparência é “clareza, evidência, limpidez, lucidez, nitidez”; pro
Dicionário online de Português, no sentido figurado e no político, respectivamente, é “Particularidade do que não possui duplo
sentido”, e “Preceito através do qual se impõe a administração
pública a prestação de contas de suas ações”; e o Dicionário
inFormal cita u´a Camila, de Minas, de 2/3/09, que diz que a
transparência “é a virtude que impede a ocultação de alguma
vantagem pessoal, [...] fraqueza pessoal, [...] miséria pessoal.
Por meio da transparência, a pessoa é o que é, nem melhor e
nem pior! [...] revela tanto o que [...] é, como o que [...] tem! A
verdadeira [...] não exagera, não inventa vantagens e nem desvantagens! É um dos mais válidos recursos de prevenção contra
o pecado. Sabe por que? Porque [...] obriga a pessoa a se conhecer e a tomar os devidos cuidados.” § Que eu, os políticos e você
– especialmente, quem lida com dinheiro! – possamos meditar
sobre isso, e, mais, praticar!!!
3 - COMPETÊNCIA – § A competência
é amiga das qualidades mencionadas e vistas acima, logo, ela deve estar como planilha para as outras.A palavra competência é,
primeiramente, jurídica, mas, em 2º lugar,
tem aplicações aos simples mortais, inclusive
aos políticos. Parte desse 2º sentido, no dicionário de Aurélio online, é “Capacidade decorrente de profundo conhecimento”; para o Dicionário Web é “Qualidade de
quem é capaz de apreciar e resolver qualquer assunto”; e, para
o Dicionário Priberam, é “Capacidade, suficiência (fundada em
aptidão)”. § Não significa que se deve ser técnico em tudo; isso
seria bom, mas é impossível. § Mesmo assim, em todas as áreas, incluindo a Política, a competência deveria ser manifestada,
majorada e melhorada. Daí que eu, os políticos e você precisamos de competência.
1- A 1ª é razão!
2- A 2ª é expressão!!
3- A 3ª é complementação!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História
Eclesiástica
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Câmara apoia Instituto Caminhar na busca por sede

Educação se compromete a ceder espaço no CAIC para funcionamento da instituição
A Câmara de Vereadores
se empenha para uma resposta rápida à luta do Instituto Caminhar na busca por
uma sede para atendimento
aos adolescentes em Manhuaçu. Na continuidade ao
compromisso firmado pelo
Presidente Maurício de Oliveira Júnior com os voluntários deste projeto social no
último dia 26 de Fevereiro,
foi realizada hoje, Quinta-feira (06), uma reunião na
Secretaria Municipal de
Educação para tratar deste
assunto.
A reunião ocorreu na parte da manhã, envolvendo
as presenças do Presidente
da Câmara, Maurício Júnior; Presidente do Instituto
Caminhar, Fabrício Vieira
(Agente Vieira); Coordenador do Comissariado de
Menores, Flávio Lacerda, e
da Secretária de Educação,
Gelvânia Câmara Marques.
Na oportunidade, foi exposto o trabalho realizado pelo
instituto, a quantidade de
adolescentes atendidos no
município – 200 jovens participantes – e as dificuldades
encontradas por esta entidade, por não ter um local de
funcionamento.
Para se ter uma ideia
destes esforços, em edição
publicada hoje, um jornal
de circulação regional apresentou reportagem em que
os voluntários do Instituto

Caminhar revelaram a falta
de apoio da sociedade com
o trabalho preventivo desenvolvido junto aos jovens
pela instituição filantrópica
e a possibilidade de haver
até mesmo uma passeata
em protesto, caso nada fosse
feito.
Ao tomar conhecimento
desta necessidade, o Presidente Maurício Júnior solicitou a realização desta reunião na Sec. de Educação,
no intuito de expor esta demanda à Secretária e requerer o que o município pode
disponibilizar.
Na reunião de hoje, a Secretária Gelvânia Câmara
se comprometeu a ceder espaço da quadra da EM São
Vicente de Paula (Caic) para
que o Instituto Caminhar
atenda aos jovens. Ainda de
acordo com Gelvânia, será
disponibilizado o atendimento de pedagoga e aulas
de informática aos jovens,
por meio do CTC (Centro
de Tecnologia em Computação) – Programa do Governo Estadual em parceria
com o município, implantado em Manhuaçu com o
apoio da Câmara de Vereadores, que aprovou Projeto
de Contratação de seis profissionais para esta finalidade. Também foi solicitada à
Secretaria a disponibilidade
de um educador físico para
o desenvolvimento de ativi-

dades com os adolescentes.
“Ficamos felizes em colaborar com este trabalho,
porque a sociedade tem uma
demanda muito grande com
nesta área social, e, o trabalho preventivo é o melhor,
porque é melhor prevenir
do que curar. Então, somos
parceiros nesta ação. A Secretaria irá oferecer não
somente o local, mas aquilo que for necessário para
que esta iniciativa possa se
desenvolver, porque vemos
isto como um ganho para os
adolescentes e as famílias
de Manhuaçu”, mencionou
a Secretária de Educação.
Para o Presidente do Instituto Caminhar, Agente
Vieira, “o trabalho que realizamos é de prevenção, ajudando adolescentes, família, escola e a sociedade de
Manhuaçu. Atuamos com
a faixa etária entre 12 e 17
anos, recebendo inclusive
jovens indicados pelo Conselho Tutelar, Vara da Infância e da Juventude, além dos
adolescentes do Programa
Casa Lar. [...] Tivemos opções de espaço aqui hoje, e,
inicialmente, optamos pelo
CAIC”.
O Coordenador do Comissariado de Menores, Flávio Lacerda, considera que
o Instituto Caminhar como
“um dos trabalhos mais focados na recuperação de
menores e de apoio à família

que devem ser destacados
no município. Presenciamos
este apoio da Câmara de Vereadores, representada pelo
Presidente Maurício Júnior,
e da Sec. de Educação, a
esta iniciativa que é um referencial para Manhuaçu”.
O Presidente Maurício
Júnior evidenciou o apoio
da Câmara com esta iniciativa social. “Temos nos posicionado ao lado do povo,
da comunidade e também
ao lado das crianças e adolescentes de Manhuaçu. O
Instituto Caminhar desempenha um trabalho muito
bonito, um trabalho social.
As crianças são tiradas das
ruas, da ociosidade e têm

acesso a conhecimentos de
ética, moral e cidadania,
além da preparação para o
ingresso no mercado de trabalho, o que é fundamental.
Então, a Câmara está solidária. Estamos aqui para trabalhar juntos, somar forças.
Tivemos uma reunião muito
positiva com a Secretária de
Educação, que manifestou
apoio ao Instituto Caminhar
cedendo, além do espaço,
os cursos de informática
do CTC. [...] O Poder Público tem que ser parceiro
de quem trabalha certo, de
quem faz bonito. [...] Tenho colocado ao Presidente
do Instituto nossa preocupação com a regularização

do menor-aprendiz junto
ao Ministério do Trabalho e
Emprego. É importante que
tudo seja feito dentro da legalidade para que haja bons
frutos do trabalho prestado”.
O Instituto Caminhar surgiu há cerca de três anos, a
partir do trabalho voluntário
de agentes penitenciários
que dedicaram tempo para
a nobre missão de proteger
adolescentes de mazelas
sociais, por meio de uma
atuação social consistente.
A iniciativa surgiu nos distritos de Vilanova e de São
Sebastião do Sacramento,
e, há um ano, funciona também na cidade.
(Ass. de Comunicação)

9º Luau “Rock em Camping” agita Rio Claro

Ao longo dos últimos nove anos a festa
vem se tornando uma tradição na região
vertente do Caparaó, trazendo sempre novos temas. Este ano o Rock in Camping
foi recheado de novidades, além de contar
com bandas musicais e cantores-solo de
Vitória, Iúna, Manhumirim e Rio Claro, foi
abrilhantada pela presença de dançarinos
da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
DJs de Belo Horizonte e de Rio Claro.
Todos os músicos fizeram um show maravilhoso. A Banda Daniel Souza (Rio Claro)
ficou com 3º lugar, a Banda Rua Acústica
(Manhumirim) levou o 2º lugar e a banda
Flor de Lótus (Vitória – ES) conquistou a
1ª colocação, depois de levantar o público
e conquistar a maior pontuação dada pelo
corpo de jurados, composto por: DJ Mestre
Lau, Presidente da Associação Cultural Clube dos DJs de Minas Gerais; DJ Alex Contri,
Produtor Musical e membro da ACCDJMG,
e o Assessor de Comunicação, Thomaz Júnior. Os DJs Danilo Furtado (Rio Claro) e
o DJ Sérgio Senoux (Projeto Deeptronica
– BH) deram um show a parte com muita
musica eletrônica. Os dançarinos Marcelo,
Fernanda e Márcia (UFRJ) encantaram o
público com suas performances e introduções teatrais. Além das atrações, a organização da festa, a tranquilidade e a paz foram
marcas registradas do evento mais uma vez.
O público abrilhantou a festa que promete se tornar cada vez melhor a cada ano. O
Camping fica situado na Comunidade de
Rio Claro, entre Manhumirim e Martins Soares.

Dj´s Sérgio Senoux & Danilo Furtado

Dj´s Sérgio Senoux & Danilo Furtado

Lau entregando o troféu a Daniel Souza 3º lugar

Thomas entregando troféu a Rua Acústica 2º lugar

Alex entregando a premiação da Flor de Lotús 1º lugar
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TRE-MG mantém prefeita e
vice de Simonésia nos cargos

O Juiz Wladimir Rodrigues
Dias concedeu liminar em
ação cautelar incidental suspendendo a decisão da Justiça
Eleitoral de Manhuaçu e mantendo no cargo a Prefeita de
Simonésia Marinalva Ferreira
e o vice Geraldo Luiz da Terra
Pereira. A decisão foi na noite
de sexta-feira, 07 de março.
A Justiça Eleitoral de Manhuaçu cassou os diplomas
dos dois, aplicou-lhes multa
no valor de 50 mil UFIRs e,
ainda, os declarou inelegíveis.
A sentença foi publicada nesta sexta-feira e determinava
ainda a posse do presidente
da Câmara Alessandro Alves
Costa Caldeira no cargo de
prefeito e a realização de nova
eleição.
Com o resultado da liminar
no Tribunal Regional Eleitoral, Marinalva Ferreira e o
vice Geraldo Terra permanecem no cargo. A notícia foi
comemorada pelos apoiadores
da administração com fogos e
festa em Simonésia durante a
noite desta sexta.
SUSPENSÃO: De acordo com o advogado Mauro
Bomfim, que atua na defesa deles com os advogados Miracy
Ferreira Hott Filho e Geraldo
Terra Filho, a liminar suspende
a execução da sentença da Justiça Eleitoral de Manhuaçu até
o julgamento do mérito pelo
órgão colegiado, composto por
sete magistrados.
“O juiz relatou entendeu a
necessidade de se evitar as oscilações do comando da prefeitura. Isso acarreta um caos
institucional na vida da cidade. Infelizmente, afastamento
de prefeito é fruto de um Código Eleitoral ultrapassado,
do tempo do regime militar. A
juíza de Manhuaçu agiu tecnicamente dentro do Código
Eleitoral, mas nós provamos
no TRE que uma prefeita não
pode ser afastada sem que o
reexame dessa sentença seja
feito por uma instância superior. Nós provaremos na corte
que os contratos que a Juíza
de Manhuaçu diz que estão
ilegais, nada mais são do que
renovação do que já vinha

acontecendo desde 1998”,
destacou o advogado Mauro
Bomfim.
Ainda de acordo com o advogado, o julgamento do mérito pode demorar de seis a
oito meses, tendo em vista o
calendário eleitoral. No entanto, ele acredita numa decisão
favorável aos atuais gestores.
“Estamos convictos de que o
julgamento do mérito também
será favorável à prefeita Marinalva e seu vice, exatamente porque provamos um a um
os contratos administrativos,
mediante a apresentação dos
atos administrativos que justificam a excepcionalidade e
essencialidade de cada contratação”.
Sobre as duas principais
acusações, a defesa argumentou que a distribuição de colchões e materiais de construção foram durante o período
em que o Município estava
em situação de emergência e
a entrega aconteceu com base
em laudos da assistência social e materiais doados pela
Defesa Civil.
O aspecto das contratações,
defende Mauro Bomfim, é
parte da continuidade do governo. Os contratos seriam de
professores, motoristas, cantineiras e serviçais que precisavam continuar trabalhando
para as escolas, serviços continuassem.
O presidente da Câmara foi
intimado e chegou a marcar as
providências para a solenidade de posse, mas não assumiu
o cargo. A liminar foi conseguida em tempo de evitar a
troca efetiva de gestores.
A Prefeita Marinalva Ferreira concedeu entrevista
e comemorou a vitória que
considera ser do povo. “Não
cheguei a ficar fora da prefeitura e, em tempo recorde,
conseguimos essa liminar no
TRE-MG. Não vamos deixar
que os trabalhos sejam interrompidos. Temos nossas
metas, prioridades e vamos
continuar firmes e fortes trabalhando para a população de
Simonésia”.
Carlos Henrique Cruz

Governador vai liberar autorização de licitação
de projetos e obras do Caminho de Minas
O Governador de Minas
Gerais, Antonio Anastasia, promoverá, no dia 13
de março, uma cerimônia
para dar a ordem de início aos projetos e autorizações para licitações de
obras do Programa Caminhos de Minas.
Os trechos de rodovia
entre Capelinha e Itama-

randiba e Itamarandiba e
Senador Modestino terão
as autorizações de licitação dos projetos liberadas.
Já o trecho entre Capelinha e Setubinha receberá autorização de licita-

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

ção da obra.
Para o Deputado Federal Paulo Abi-Ackel,
que levou a demanda ao
Governo de Minas, as intervenções melhorarão a
vida da população como
um todo.

“Tenho certeza que os
empreendimentos trarão
também desenvolvimento econômico, com melhores possibilidades de
trânsito e de escoamento
de produção”, declarou
Abi-Ackel.
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MAIS ESCOLAS E
MENOS CADEIAS
Infelizmente o nosso País
vêm sofrendo de uma grande doença chamada corrupção. Na Política, na Policia,
na Justiça, na Administração
Pública, na Educação, na
Saúde dentre outros seguimentos da sociedade, com
raríssimas exceções. O que
corrompe destrói.
A corrupção degrada os valores íntimos de cada um,
antes de ferir o patrimônio publico e particular, deixando
o ser humano exposto e jogado diante de tantas tragédias,
enchentes, coisas que fogem do nosso controle e nos deixa impotente muitas vezes.
De sobremodo, a culpa é de muitos e, não podemos
acreditar que apenas a responsabilidade é da natureza,
pois a todo o momento devemos oferecer as nossas mãos
e ideias para que assim não o seja, pois a vida é um ciclo,
somos mutantes e se não se fizer corrigido de modo tal,
passará de geração em geração, sabe se lá Deus por quanto tempo, fazendo outros sofrerem, enquanto que a nossa
missão é deixar bons legados, por um futuro melhor.
Muitas vezes não conseguimos fazer nada em razão
de nosso limite, porem há homens que podem fazê-lo,
podem decidir essas situações, mas onde estão esses homens? Será que estão presos? Será que eles não se comovem com nada? Principalmente ouvido pessoas dizerem:
perdi tudo e a esta altura da vida não sei mais o que fazer.
O que só demostra o coração petrificado daqueles que
podem mudar o país.
Eu, particularmente, não sei o que é perder tudo. Mas
com empatia acabo sendo atingido pela tristeza por ver
um pai de família dizendo que perdeu sua casa cujo tempo levou 35 anos para construir, e hoje, depois da enchente, apenas com promessas de verbas governamentais,
como fará para tentar se erguer? - Já sem sonhos, com os
rastros de misérias pelo caminho, assiste sentado e desolado sua vida passar e os ricos e poderosos insensíveis
nada fazerem, mesmo deles recebendo seus votos, ora
ora, até quando?
O mérito intelectual cedeu lugar a quase tudo, inclusive
no famoso vulgo popular “do politicamente correto”. O
bom povo, já cansado da criminalidade, da desigualdade,
da impunidade, da hipocrisia, muitas vezes estampada na
cara de um preso condenado, seja ele "deputado ou senador, tem a coragem de acionar a Justiça, a qual se diz
tão ocupada, para dizer que ele tem direito a uma prisão
domiciliar por que faz uma dieta a base de salmão e geleia real, (preso/Roberto Jefferson/Mensalão), enquanto
um pobre coitado, muitas vezes para cumprir um regime
semiaberto, lhe é exigido até mesmo carteira assinada.
Tudo isto é importante e tem sua razão de ser, especialmente para uma reflexão daqueles que dirigem o Poder
Judiciário com a força de sua caneta, deixando para traz,
a oportunidade de refletir, tanto quanto, para se dormir o
sono dos justos, ainda que combatendo o bom combate.
É uma pena tantos corações petrificados e uma sociedade
que julga antes mesmo de ouvir as duas partes, onde privilegiados sempre são os poderosos.
Senhores, a Justiça também tem sua parcela de culpa
com ressalvas mínimas, pois perde seu tempo que diz ser
tão precioso para ter que manifestar com coisas que não
se justificam.
A hipocrisia, não deveria ser dos dois lados da moeda, especialmente quando Jesus disse: “a Cesar o que é de
Cesar”, mas, porem, onde esta o dinheiro das obras que
deveriam estar prontas para evitar tamanhas tragédias;
obras essas e estas que foram propostas pelos senhores
governantes, presos ou soltos; prometidas em campanhas politicas, e o povo acreditou e deu no que esta ai!. O
Analfabeto politico não é pior de todos, pois não sabe que
sua ignorância ou omissão favorece aos corruptos, pois
não conhecem como deveriam a necessidade do saber,
obstruídos muitas vezes pelos covardes letrados e mascarados que pensam muitas vezes que construir cadeias, é
mais importante do que construir escolas. Salvem os professores, pois, são eles, os mestres dos mestres, até porque
sem eles, não seria possível construir um saber, para em
tempo e hora oportunos derrubarmos as indiferenças sociais, especialmente pelo voto.
(aa) Regina Feres e Xodó

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTE DA CÂMARA MUNICIPAL

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes
da Câmara Municipal de
Manhuaçu tem como presidente o vereador Rogério
Filgueiras Gomes (Rogerinho), relator vereador Jânio
Garcia Mendes (Janinho)
e a vereadora Aponísia
dos Reis, é uma comissão
formada por vereadores
de alto prestígio e que desempenham suas funções
legislativas até o presente
momento a contento junto
a população. Ao iniciarmos as atividades sociais
as quais essa comissão
tem por missão fiscalizar e
acompanhar os atos do executivo, temos que solicitar
que sejam esclarecidas algumas dúvidas pertinentes,
o Prefeito Naílton Heringer
desde sua posse a frente do
executivo municipal anunciou o fim da Secretaria
Municipal de Esportes o
que causou um verdadeiro
espanto aos desportistas
de nosso município já que

nosso país se prepara para
sediar uma Copa do Mundo
e em 2016 as Olimpíadas, o
incentivo que tivemos para
o esporte foi a extinção da
Secretaria. Mas o que devemos indagar é se houve
algum projeto pondo fim a
Secretaria de Esportes oficialmente ou se ela apenas
deixou de existir verbalmente, o que para nós deixa
uma dúvida sobre tal fato, e
caso a Secretaria de Esportes ainda exista de direito
o porque dessa atitude do
prefeito em mantê-la como
se não existisse. Outra atitu-

de tomada pelo prefeito de
Manhuaçu foi a não realização do Carnaval, o mandatário do município tem o
direito de direcionar as verbas previstas no orçamento
para atividades as quais ele
achar serem prioritárias, até
aí nada demais, mas usar de
sua autoridade e nem satisfação dar a comunidade
sobre a não realização do
carnaval e qual o destino
da aplicação dos possíveis
gastos que seriam destinados a realização desse
evento, é implantar um sistema do qual ele faz e des-

A Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, durante reunião nesta quarta-feira (19/2/14), quatro
requerimentos de audiências públicas. Um deles,
dos deputados Rogério
Correia (PT) e Celinho do
Sinttrocel (PCdoB), é para
que seja realizada reunião
para debater o Projeto de
Lei 21/11, de autoria do deputado federal Protógenes
Queiroz, que altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei Federal
8.429, de 1992, que dispõe
sobre sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego
ou função na administração pública direta, indireta
ou fundacional.
Os deputados também

pedem que, no momento da audiência, seja feito o lançamento do livro
“Operação Satiagraha: Os
Bastidores da Maior Operação já Feita Pela Policia
Federal”, de Protógenes
Queiroz. Uma emenda feita ao pedido, do deputado
Sebastião Costa (PPS), requer, ainda, que a reunião
seja feita em conjunto com
a Comissão de Segurança
Pública.
Outro
requerimento
aprovado, dos deputados
Durval Ângelo (PT) e Duarte Bechir (PSD), tem objetivo de realizar uma audiência pública para debater
a situação de trabalhadores
em educação de Felixlândia (Região Central do Estado), inclusive no que se
refere a denúncias de violação de direitos. O pedido
é que a reunião seja promovida pelas Comissões

Uma emenda feita ao pedido, do deputado Sebastião Costa
(PPS), requer, ainda, que a reunião seja feita em conjunto com
a Comissão de Segurança Pública.

vereador Rogério Filgueiras Gomes (Rogerinho), relator vereador Jânio Garcia
Mendes (Janinho) e a vereadora Aponísia dos Reis

faz o que achar a seu bom
grado. Certamente a Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara
Municipal terá ou já teve do
Prefeito uma explicação a
cerca de nossos questionamentos e gostaríamos que a
população também pudesse
receber do executivo municipal uma explicação convincente, este é um dever
de quem governa e administra o dinheiro do povo.
Tomara que na próxima
edição nossas dúvidas já
estejam esclarecidas e possamos expor a população

Assembleia quer debater projeto
que altera Código Penal

de Direitos Humanos e de
Educação, Ciência e Tecnologia.
O deputado Durval Ângelo (PT) solicitou outras
duas audiências públicas:
para discutir, novamente, a forma supostamente
desrespeitosa com que o
juiz da 1ª Vara Criminal
e do 1º Tribunal do Júri
de Ribeirão das Neves

(RMBH), Fabiano Afonso, teria tratado vários
policiais militares, e para
ouvir denúncias de violação de direitos humanos
praticadas contra PMs dos
13º e 44º batalhões da Polícia Militar, que teriam
sofrido constrangimentos
ao serem presos acusados
por crimes que não teriam
praticado.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
"Da cunhã é que
nos veio o melhor
da cultura indígena.
O asseio pessoal. A
higiene do corpo.
O milho. O caju. O
mingau. O brasileiro
de hoje, amante do
banho e sempre de
pente e espelhinho
no bolso, o cabelo
brilhante de loção
ou de óleo de coco,
reflete a influência de
tão remotas avós."
Gilberto Freyre
"Para aqueles com
estômago elitista,
lugar de peão é
na fábrica produzindo, alimentando a
bomba do capitalismo!"
Leonardo Boff
"Sem um fim social
o saber será a maior
das futilidades"
Gilberto Freyre
"Os prazeres intelectuais são de
uma qualidade mais
elevada do que
quaisquer outros."
John Milton
"Somos uma raça
de acanhados homens-pássaros e em
nossos vôos intelectuais, elevamo-nos
pouco mais alto do
que as colunas dos
jornais diários."
Henry David
Thoreau
"A culpa de muito dos
nossos intelectuais e
artistas reside em seu
pecado original; não
são autenticamente
revolucionários."
Che Guevara
"O verdadeiro revolucionário é movido por
grandes sentimentos
de amor. Não existe
um revolucionário
autêntico sem está
qualidade."
Che Guevara

Pr. João Soares
da Fonseca

Doença Celíaca: A Intolerância ao Glúten
O glúten consiste numa mistura de
cadeias proteicas encontradas naturalmente em sementes de cereais como
trigo, cevada, centeio e, em menor escala, aveia.
A Doença Celíaca (DC) consiste
numa intolerância ao glúten, que se
caracteriza pelo desenvolvimento de
alterações inflamatórias e atrofia da
mucosa intestinal quando exposta ao
glúten, resultando em má absorção intestinal de nutrientes e vitaminas. Estas
alterações desaparecem com a retirada
do glúten da dieta.
A DC é uma doença muito comum,
acometendo crianças e também adultos. Estudos mostram que a prevalência da DC pode chegar a 0,5-1% da
população geral.
A forma clássica da DC é vista principalmente em crianças, quando essas
passam a receber alimentos contendo
glúten e consiste de sintomas gastrointestinais como diarréia crônica, anorexia (perda do apetite), esteatorréia
(gordura nas fezes), dor e distensão abdominal, levando à deficiência de absorção de vitaminas e nutrientes, com
consequente anemia, retardo no crescimento e diversas outras complicações.
O quadro clássico, descrito acima,
quase não é visto na fase adulta, quando uma forma mais branda ou atípica
da doença se apresenta, dificultando,
muitas vezes, o diagnóstico.
Além dos sintomas gastrintestinais,
a DC pode resultar em uma série de
outras alterações secundárias às defici-

ências de nutrientes e vitaminas, como
anemia, osteopenia ou osteoporose, alterações neurológicas, redução de fertilidade masculina e feminina, alterações
hepáticas e renais, artrites, etc.
O médico pode suspeitar de DC
quando um paciente apresenta sintomas inespecíficos como fadiga, diarreia crônica, principalmente se associados à deficiência de ferro, elevação
assintomática das enzimas hepáticas,
infertilidade, deficiência de vitamina D
ou B12, etc.
O diagnóstico se baseia na avaliação sorológica, através da dosagem de
determinados anticorpos, como o anti-endomisial e anti-transglutaminase
tecidual e na realização de biópsia endoscópica do duodeno.
O tratamento da DC se baseia na
adoção de uma dieta isenta de glúten.
Para tanto, é muito importante o apoio
multidisciplinar, incluindo o médico e
o nutricionista.
É muito importante que se faça o diagnóstico preciso da DC para se evitarem
as suas complicações. No entanto, não
há benefício comprovado na realização
de screening, com pesquisa indiscriminada na população assintomática.
O check up anual é uma ótima oportunidade para conversar com a equipe
médica sobres quaisquer sintomas e, em
casos selecionados, fazer a pesquisa da
DC.
Colaboração: Dr Oziel Marcio
Araujo Tardin (CRM 52-67541-5)

jsfonseca@pibrj.org.br

Esperança zero

É gravíssima a situação do pecador sem Cristo. É
como alguém que resolve passear num terreno minado, sem saber que um passo em falso pode pôr fim à
sua vida. É como um doente num país sem médico e
sem remédio.
Na Idade Média, um escritor dominicano chamado
Jacobus a Voragine (1230-1298), arcebispo de Gênova, deu asas à imaginação e ilustrou brilhantemente
a condição desesperada do pecador. No conto, intitulado A Lenda de São Barlaão e São Josafá, Voragine
conta de um homem em perigo. A história, evidentemente fictícia, foi recontada pelo escritor russo Liev
Tolstói. Eis o resumo da trama:
Um homem está fugindo de um unicórnio. Na versão de Tolstói, o homem está fugindo de um tigre.
Tanto faz. Com medo de ser devorado, o homem corre e se joga num abismo profundo.
Em sua queda, consegue agarrar-se a uma árvore
e põe os pés numa saliência de rochedo resvaladiço,
pouco estável.
Olhando para cima, vê dois ratos, um branco e outro preto, que roem sem cessar o ramo a que ele se
agarra. Olhando para baixo, para o fundo do abismo,
avista um dragão pavoroso, que vomita fogo. De garganta escancarada, parece ávido de o tragar. Por fim,
no espaço tão estreito em que se lhe apoiam os pés,
percebe as cabeças de quatro víboras (cf. BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA, Aurélio e RÓNAI, Paulo. Mar de Histórias, Antologia do Conto
Mundial. 1º vol., p. 172).
Será que é possível contemplar a situação catastrófica de multidões em perigo espiritual semelhante e
nada fazer? Em Jeremias lemos uma pergunta a que
a igreja precisa responder: "Como podes estar quieta,
se o Senhor te deu uma ordem?" (Jr 47.7). Intrigante
mesmo: como podemos descansar, se o mundo morre na escuridão do pecado?
Como podemos dormir sossegados, se multidões
caminham para o inferno?
Como podemos dizer que obedecemos à ordem que
recebemos do Senhor: "Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda a criatura" (Mc 16.15)? Como?

Bolo de leite ninho
Ingredientes:
Massa:
4 ovos (claras e gemas separadas)
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar
1 xícara de leite ninho dissolvido em
água quente
1 colher de pó royal
Recheio e cobertura:
1 lata de creme de leite
1 lata de leite condensado
500 g de margarina
6 colheres de leite ninho
1 barra de chocolate branco
MODO DE FAZER
Massa:
Bata as gemas com o açúcar até formar
um creme fofo, acrescente a farinha, o
leite quente, o fermento e as claras em

neve
Asse em forno até dourar
Recheio e cobertura:
Bata o leite condensado e a margarina até
formar um creme, alternando com o leite
ninho
Desligar a batedeira, acrescentar o creme
de leite e o chocolate picado
Cubra e recheie o bolo, decore com raspas de chocolate

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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POLÍCIA
POLÍCIA
Fatalidade: Pai atropela e mata o próprio filho em Caratinga

Caratinga/MG. Na noite do dia
6 de março, por volta das 23h11, a Polícia Militar foi acionada na rua Dona
Zeca Chagas, no bairro Santa Zita, e
registrou a ocorrência de atropelamento com vítima fatal. Segundo relatos, o
pai de 32 anos, saiu do interior da sua

residência e após acionar o controle do
portão eletrônico da garagem entrou no
seu carro, um VW Amarok, que estava
estacionado em frente à residência. Ao
arrancar o veículo ele escutou algumas
pessoas gritando “cuidado, a criança”.
Ao sair para ver o que havia acontecido,

Operário morre soterrado em
obra no Centro de Manhuaçu
M anhua ç u / M G .
O trabalhador Valter dos
Reis, conhecido como
Valtinho, morreu soterrado numa obra no Centro
de Manhuaçu, na tarde de
sexta-feira, 07/03. Ele tinha 40 anos e morava na
rua Esperança, no bairro
Santa Luzia.
Segundo as informações, a obra que está
sendo realizada perto da
Igreja Metodista é para a
construção de uma loja de
departamentos. Por volta
de 14 horas, o barranco
cedeu e soterrou os dois
operários.
Equipes do Corpo de
Bombeiros foram para o
local. Um grande número de populares acompanhou os trabalhos. Um
dos trabalhadores conseguiu escapar sozinho, enquanto o outro foi retirado pela equipe de resgate.

o pai se deparou com o seu filho de de
um ano e cinco meses, caído no chão no
meio da rua, atrás do veículo.
O pai correu para ajudar o filho que
já estava sem resistência muscular. Com
a criança no colo ele gritou por socorro
aos vizinhos que o ajudaram a socorrer

a criança. No carro do pai a criança foi
encaminhada à Maternidade de Caratinga, deu entrada com sinais vitais mas
apresentando traumatismo crânio encefálico grave e hemorragia interna, vindo
à óbito minutos depois.
TV Super Canal

Traficante foragido do ES é preso
em mansão em Abre Campo

urgência.
A informação da Unidade dePronto Atendimento é de que o operário não resistiu e faleceu
poucos minutos depois de
dar entrada.
Polícia e Cia

Abre Campo/MG. Equipes da Polícia Civil apreenderam drogas, chegues
e material para refino de drogas numa
mansão avaliada em 400 mil reais, localizada próximo ao trevo de Sericita, na
zona rural de Abre Campo.
As investigações começaram desde
que o padrão de vida de um morador
novo na região passaram a chamar a
atenção. Há pouco mais de dois anos,
Revan Freitas Rodrigues Lopes, 32 anos,
foi morar na zona rural de Abre Campo,
abriu uma boutique para a esposa na cidade e ostentava poder e dinheiro, contudo não trabalhava e ficava rodando pela
cidade em um carro importado, avaliado
em quase 100 mil reais.
Revan Freitas Rodrigues Lopes foi
condenado a sete anos de prisão em regime inicialmente fechado pelo crime de
tráfico de drogas. “O seu alto padrão de
vida impressionava, pois não trabalhava e construiu uma luxuosa residência,
além de possuir um veículo Veloster na
garagem. As festas que realizava para os
amigos também chamavam a atenção”,
conta o delegado Dr. Felipe de Ornelas
Caldas.
Investigadores da Delegacia de Abre

Campo apuraram o seu envolvimento com tráfico de drogas e o Delegado
Dr. Carlos Roberto Silva representou
por busca e apreensão na sua residência. Nesta quinta-feira, policiais civis de
Abre Campo, Matipó, Rio Casca e Santa
Margarida, liderados pelo delegado de
Matipó, cercaram a residência de Revan.
Cães farejadores do presídio de Abre
Campo também foram utilizados.
Na sua residência foi encontrado um
revólver calibre 32, e drogas, como crack e cocaína. Também foi encontrado
grande quantidade de substância branca
e diversas caixas de bicarbonato, produtos utilizados para misturar na cocaína,
tornando-a mais impura e lucrativa. Junto desse material foi encontrado também
acetona (usado na fabricação da droga),
diversas embalagens para armazenamento e uma balança de precisão.
Revan teve sua prisão ratificada pelo
Delegado Dr. Felipe de Ornelas Caldas
por tráfico de drogas e posse de arma de
fogo. Também foi dado cumprimento ao
mandado de prisão expedido pela Justiça
do Espírito Santo, já que lá ele foi condenado e estava foragido.
Polícia e Cia

nhuaçu, no bairro Bom Pastor.
Vários motoristas informaram aos militares de que, alguns quilômetros atrás, seguiam os três praticando manobras arriscadas no meio da pista, fazendo ziguezague,
chegando a parar no meio da pista, um ao
lado do outro. Alguns passageiros estavam
sentados na janela dos carros, além de um
dos motoristas ter uma passageira sentada
em seu colo.
IMPRUDÊNCIA E ABUSO: Uma equipe
do Serviço de Inteligência da Polícia Militar
acompanhou o trio de veículos num carro
descaracterizado e, além de terem presenciado as manobras, perceberam que um dos

passageiros filmou toda a ação dos condutores.
No primeiro carro, um Corsa Classic de
Manhuaçu, havia sete ocupantes. Quatro
pessoas no banco traseiro e três na parte
dianteira, inclusive uma das passageiras estava sentada no colo do motorista, fazendo
gestos obscenos. O próprio condutor afirmou ainda, que outra passageira, assentou-se do lado externo da janela, fazendo movimentos perigosos.
No segundo carro, um Pálio de Santa
Margarida, havia cinco ocupantes, sendo
que o próprio condutor afirmou que o passageiro do banco dianteiro, também assentou

do lado externo da janela, fazendo "bundalêlê", entre outros movimentos perigos.
No terceiro carro, um Pálio de Ribeirão
das Neves (MG), estavam três ocupantes.
Um passageiro do banco dianteiro também
fazia “bundalêlê”.
Ainda havia menores nos dois primeiros
carros. A PM apreendeu o celular com os vídeos que confirmam todas as infrações.
É nessas horas que acontecem acidentes,
muitas vezes vitimando quem não tem nada
haver com a bagunça dos outros.
Parabéns às equipes da Polícia Militar de
Manhuaçu e Polícia Militar Rodoviária.
Polícia e Cia

O segundo rapaz foi
atendido pelo médico
Marcelo Heringer e a
equipe dos Bpmbeiros
fez os procedimentos de
reanimação ainda no local. Em seguida, foi conduzido para o serviço de

Imprudência, abuso e bundalelê na MG-111

Manhuaçu/MG. Sete pessoas num carro, mais dois veículos fazendo manobras e
gracinhas na perigosa e estreita MG-111. A
irresponsabilidade foi flagrada pela Polícia
Militar e ainda está nos vídeos do celular
de um dos quinze envolvidos na ocorrência.
O registro policial foi na madrugada desta
quarta-feira, 05/03, no trecho de Simonésia
para Manhuaçu.
A ação conjunta envolveu a Polícia Militar Rodoviária e militares do Policiamento
da cidade de Manhuaçu. Três veículos retornavam de Simonésia fazendo ziguezague
e manobras perigosas na rodovia estadual.
A operação foi montada na chegada de Ma-
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ENTRETENIMENTO
Passeando com a Lili
Uma menininha chega para sua mãe e
pergunta: - Mãe, eu posso passear com a
Lili(cachorrinha da família)??? - Não, porque a Lili está no cio, diz a mãe. - O que é
cio pergunta a meninha. - Ah! Não sei, vai
pedir pro teu pai. A menina chega para seu
pai e pergunta: - Pai eu posso passear com
a Lili?? - Não, porque a Lili está no cio.
- O que é cio???? Pergunta a menina. O
pai não responde nada e coloca gasolina no
focinho da cadela e deixa a filha ir passear. Dali duas horas volta só a menina sem
a cachorrinha e seu pai pergunta: - Minha
filha, cadê a Lili??? E a filha responde: - É
que acabou a gasolina da Lili a dois quarteirões, mas não se preocupe que já tem
um cachorrinho rebocando ela!!

Ex-maconheiro
Dois amigos estavam fumando maconha e foram pegos pela polícia. No dia
do julgamento o juiz, que estava de bom
humor, disse: - Vocês parecem ser boas
pessoas, por isso lhes darei uma segunda chance! - Ao invés de irem pra cadeia,
vocês terão que mostrar para as pessoas
os terríveis males das drogas e convencê-las a largá-las! - Compareçam ao tribunal daqui uma semana, pois eu quero saber quantas pessoas vocês convenceram!
Na semana seguinte os dois voltaram e o
juiz perguntou para o primeiro homem:
- Como foi sua semana, rapaz? - Bem,
meritíssimo, eu convenci 17 pessoas a
pararem de consumir drogas para sempre! - 17 pessoas? - disse o juiz, satisfeito
- Que maravilha. O que você disse para
elas? - Eu usei um diagrama, meritíssimo.
Desenhei 2 círculos como estes: O o Aí
apontei pro círculo maior e disse: - Este
é o seu cérebro em tamanho normal... e apontando pro menor - E este é o seu
cérebro depois das drogas! - Muito bem!
- aplaudiu o juiz, virando-se para o outro
sujeito - E você? Como foi sua semana?
- Eu convenci 234 pessoas, meritíssimo!
- 234 pessoas? - exclamou o juiz, pulando
da cadeira - Incrível! Como você conseguiu isso? - Utilizei um método parecido
com o do meu colega. Desenhei 2 círculos como estes: o O - Mas eu apontei para
o círculo menor e disse: - Este é seu trasseiro antes da prisão...

CURIOSIDADES
A Invenção da Batata Chips
George Crum criou o salgadinho mais famoso
do mundo em 1853 em um Resort em Saratoga
Springs - Nova York.
De saco cheio com um cliente que pedia e devolvia suas batatas fritas repetidas vezes, reclamando que não estavam crocantes, muito grossas
e muito gordurosas; George Crum resolveu fatiar
as batatas o mais fino que pudera e fritá-los em
gordura quente e depois cobri-las com sal e o
apelidou de "Saratoga Chips".
O cliente finalmente aprovou a receita e rapidamente "Saratoga chips" se tornou um artigo
popular no resort e rapidamente ficou conhecido
em outros lugares.
O salgadinho foi produzido em escala para o
consumo doméstico, porém a forma de armazenamento deixou o produto não viável. Eles eram
armazenados em barris ou em latas.
A história começou a mudar no ano de 1920,
quando Laura Scudder inventou o saco vedado
que conseguiu manter assim os chips frescos por
mais tempo.
Hoje em dia os salgadinhos são empacotados
em sacos de plástico ou alumínio e possuem uma
variedade enorme de sabores e é sucesso em todo
o mundo.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ÁRIES – de 21/3 a 20/4: A partir de agora,
a tendência é aparecer oportunidades para
equilibrar as finanças. Ao mesmo tempo, a
questão emocional merece atenção, pois com
o Sol em harmonia com Saturno, é possível ver
a vida e pessoas de forma diferente.
Saúde: justamente agora em que o Sol está prestes a entrar em
Áries, é bom procurar se poupar e se preservar um pouco mais.
Como prevenção, evite gastar energia desnecessariamente e
cuidado com os ossos, estrutura física, excesso de cálcio.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Seu trânsito pela cidade e em lugares
onde seus amigos e colegas estão pode lhe favorecer, até mesmo
porque você precisa espairecer e nada melhor do que fortalecer
as amizades e entender melhor as razões dos outros.
Saúde: sua resistência está boa neste período que antecede o
final do mês. Parece que o cérebro manda a informação para fazer
exercícios e você deseja executar, mas não esqueça que exercício
deve ser acompanhado de orientação de um profissional da área.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: E com o Sol ardendo em Peixes,
inevitavelmente os geminianos procurarão focar mais no lado
profissional, até mesmo porque a intuição está mais aguçada
para resolver pendências e possivelmente, também, novas oportunidades aparecerão.
Saúde: a resistência física parece não acompanhar tanto a
movimentação de sua mente aliada aos interesses de circular por
aí. Cuidado para não se expor tanto em lugares fechados onde haja
probabilidade de circulação de pessoas com doenças viróticas.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Os cancerianos estão num momento
incrível e devem aproveitar a curiosidade e a possibilidade de ampliação de conhecimentos diante de novas culturas. Acontece que
as informações estão no mundo e você deve busca-las, mesmo
com uma viagem, não é?
Saúde: neste período que segue até meados de abril, há tendência ao inchaço provenientes do excesso da ingestão de alimentos.
Sua energia está forte para fazer exercícios físicos para equilibrar
esse processo. Se iniciar atividades físicas, sempre é bom antes
de mais nada, fazer um check up e solicitar orientação profissional.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Questões emocionais e sentimentais
podem florescer agora, inclusive com coisas do passado que ainda
teimam em provocar reações em sua maneira de ser. Calma, é
apenas uma fase que deve ser trabalhada com paciência e equilíbrio para o que vem em breve.
Saúde: a saúde estará mais forte e resistente a partir da
entrada do Sol em Áries, lá pelo dia 21 de março. Antes disso, é
bom procurar atividades mais relaxantes e relacionadas ao equilíbrio entre físico e mente. Nada melhor do que um bom teatro,
concerto, museu.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: As questões emocionais podem dar
a impressão de instabilidade diante de novas atividades. Calma,
faz parte do momento, pois decisões são necessárias para as
atividades importantes que permanecerão por um bom tempo.
Bom humor sempre!
Saúde: há uma sensação necessária de maior liberdade em
seu cotidiano. Atividades físicas moderadas podem fazer bem,
sobretudo se houver contato com a natureza. Espairecer também
com a música e as artes de um modo geral pode fazer bem.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: As atividades cotidianas interferem em
seu humor de forma a não admitir erros, sobretudo dos outros. Acontece que agora você poderá controlar melhor atividades do dia-a-dia,
mesmo que seja difícil decidir diante de pequenos contratempos.
Saúde: é necessário adquirir bons hábitos, mais saudáveis,
para deixar fluir a energia do corpo. Atividades físicas aliadas à
reeducação alimentar pode unir o útil ao agradável. Fará bem para
o corpo e para mente. Cuidado com os excessos alimentares.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: O humor pode ser um bom
diferencial para dar andamento em planos e atividades coletivas
diante de seus interesses. As melhorias em sua forma de ver a
vida e no meio de novos círculos sociais podem ser úteis. Use a
criatividade e seu poder cativante.
Saúde: com Saturno e o seu regente tensionando na casa
da saúde, é bom controlar a ingestão de alimentos, sobretudo o
álcool. Tudo bem que a sensação de bem-estar, de liberdade ou
o contrário, podem criar ansiedade, mas é bom moderar.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/12: Este momento é único na vida
dos sagitarianos. A partir das experiências dos últimos meses, há
de fato oportunidade de crescimento espiritual, intelectual e até
artística. O mundo oferece muitas oportunidades e você entende
ser possível conquista-las.
Saúde: é bom evitar estresses com contrariedades, pois poderá
se refletir no organismo, inclusive com a retenção de líquidos.
Procure neste período, apesar de reiniciar o período de trabalho,
alternativas para relaxar, incluindo o ficar em casa com a família.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Há necessidade de se sentir
mais seguro, pisando literalmente no chão a partir das certezas de
suas convicções. Nada melhor, na oportunidade, do que alimentar
o espírito e o intelecto com atividades relacionadas aos estudos,
leituras, artes.
Saúde: pensamentos mais positivos diante da realidade podem
ajudar bastante a atingir o equilíbrio entre mente e corpo. Por isso,
se a ansiedade prevalecer, melhor evitar comidas muito gordurosas
e nocivas à saúde. Cuide do fígado e do sangue.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Pode ser que questões relacionadas às finanças, incluindo a aquisição de bens de forma
geral, imóveis, e até realização de maiores investimentos, tragam
insegurança diante de uma falsa sensação da realidade. Mesmo
assim, as alternativas estarão disponíveis.
Saúde: a saúde está com certa estabilidade, principalmente
para quem estiver em algum tipo de tratamento mais prolongado. A recomendação é somente quanto à ingestão excessiva de
remédios e o impacto no fígado. Bom para atividades físicas.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: A energia de renovação e de realização está forte neste momento. É preciso sonhar? Sim, claro,
sobretudo os piscianos que possuem muitos sonhos, planos,
ambição e que já estão em projetos que darão em breve a projeção
que tanto esperam.
Saúde: sabe aquela reeducação alimentar que poderá ser
benéfica para a saúde? Por que não começar agora? O momento
está propício, inclusive para o desenvolvimento de algum dote
artístico, pois vontade e criatividade não faltam.
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Xiii... Segundo convidado do "Agora É
Tarde", Lobão critica Rafinha Bastos
Pelo visto, ainda vai levar algum tempo para a versão comportada de Rafinha Bastos convencer.
Lobão, por exemplo, é um dos que
ainda não estão satisfeitos com o
humorista como comandante do
"Agora É Tarde", da Band.
Convidado para o segundo
programa em nova fase, o cantor
utilizou a internet para reclamar
de sua passagem pelo palco da atração. "Foi uma perda de tempo",
lamentou no Twitter.
Questionado por um fã sobre a experiência, o músico disse que
as perguntas feitas eram "muito bobas". "Eu me senti um idiota no
programa todo. Quando terminou eu não acreditei", disse.
Ainda no microblog, o artista disse que Bastos fez um "peido" de
entrevista e chamou o programa da Band de "lixo".
Para completar, Lobão elogiou Danilo Gentili, antigo apresentador do talk show, e afirmou que sua entrevista anterior foi "bem
informada" e "bem longe de ser uma perda de tempo".

Será? Fãs apontam caso
de Andressa Urach com
homem casado
Andressa Urach está fazendo mistério sobre a identidade de seu novo namorado e acabou criando margem para
especulações com uma foto compartilhada na internet. Isso porque
a ex-participante de 'A Fazenda' mostrou apenas a mão do escolhido
e acabou recebendo uma enxurrada de palpites em sua página no
Instagram. 'Ele é casado? E essa aliança?', apontou uma seguidora,
referindo-se ao anel que o empresário usa na mão esquerda - Urach,
por sua vez, aparece com um anel dourado na mão direita.
Além disso, muitos chamaram a loira de interesseira, já que ela
tem recebido diversos presentes caros. 'Muito dinheiro envolvido,
meu amigo. Mulher só quer saber disso... muito dinheiro', escreveu
um seguidor.
'Com um anel desse, até eu chamo ele de meu amor', brincou outro fã de Andressa na rede.

Quarto filho de Márcio Garcia
nasce antes do previsto
Nasceu na última sexta-feira (7) o quarto filho
de Márcio Garcia e Andréa Santa Rosa, cerca de
um mês antes do previsto.
A nutricionista, que chegou a cogitar ter um
parto humanizado, teve que antecipar a chegada
do herdeiro com uma cesária.
O nascimento prematuro do bebê, um menino,
foi um surpresa para toda a família do casal e também para os amigos, segundo o jornal 'O Dia'.
A esposa do ator estava em seu sétimo mês de gestação e o parto
era esperado apenas para o final de março e o início de abril.
Em tempo: Além do novo membro da família, o ator já é pai de
Pedro, Nina e Felipe.

Gafe! Babi Rossi afirma que ovo
é derivado do leite e Mickey é o
veado da Disney
Participando do programa “Mega Senha”,
da Rede TV!, como convidada de Marcelo
de Carvalho, Babi Rossi não poderia ter causado mais risos. A ex-Panicat deveria ajudar a participante do jogo a adivinhar as palavras
secretas, mas cometeu várias gafes ao invés disso.
“A primeira palavra era Einstein”, disse o apresentador. “Sim. Robert!”, responde a loira sem hesitar e, quando a galera cai no riso, ela
se dá conta do erro. “Ah! Robert era o irmão dele, não é?”, brincou
Marcelo. “Veado. Disney. Qual o veadinho da Disney?”, perguntou
o apresentador. “O Mickey”, afirmou Babi, convicta de sua resposta.
Como se não bastassem as duas gafes, ao ser perguntada sobre
qual era o derivado do leite, a moça afirmou: “Ovo”, para decepção
da moça concorrendo ao prêmio e diversão da plateia.
A íntegra do programa foi ao ar as 23h de sábado (8).

Sabrina Sato atrasa estreia do programa de
Geraldo Luís na Record
A estreia do programa “Domingo Show”, da Record, foi adiada
mais uma vez. Agora, a previsão é de que ele vá ao ar apenas no dia
23 de março. Isso porque a emissora gostaria de contar com Sabrina

Sato para a primeira edição, mas ela já tem um compromisso em
Nova York, Estados Unidos, na data agendada anteriormente (dia
16). Com a presença da apresentadora no palco, Geraldo Luís deve
comandar uma homenagem à japonesa, no melhor estilo “Arquivo
Confidencial” da Globo, segundo o “Notícias da TV”.
Vale lembrar que o “Domingo Show” é uma versão reformulada
do “Domingo da Gente”, que vai misturar entretenimento e jornalismo nos finais de semana do canal dos bispos.

César Tralli ganha apelido inusitado nos bastidores da Globo
César Tralli, que foi flagrado recentemente
passeando de patins no Rio de Janeiro, além de
exibir as pernas para lá de torneadas acabou ganhando um apelido carinhoso por conta da cena.
Nos bastidores da Globo, onde trabalha, o
jornalista agora é conhecido por “Isabelita dos
Patins”, segundo a coluna do jornalista Flávio
Ricco.
E a brincadeira não para nos corredores da emissora. Na última
quinta-feira (6), a equipe do “Pânico na Band” fez questão de procurar o profissional para uma brincadeira.
Na porta da empresa, humoristas do programa pediram a opinião
de famosos como Márcio Canuto e Serginho Groisman sobre o lado
atlético de Tralli, que também foi abordado.
De ótimo humor, o apresentador do “SPTV” entrou no clima de
piada e aceitou o prêmio “Roda Dourada”

Khlóe Kardashian desembolsa cerca de
R$ 17 milhões por mansão de Justin Bieber
Separada de Lamar Odom, Khlóe Kardashian
decidiu colocar sua mansão nos classificados de
Hollywood e tentar iniciar a vida de solteira em outro endereço.
Por isso, ela acaba de desembolsar cerca de R$ 17
milhões para comprar a casa que pertencia a Justin
Bieber na região de Calabasas - quase R$ 3 milhões
a mais do que o investido pelo cantor.
Já a casa em que a socialite morava com o ex-marido foi comprada pela estrela de “The Big Bang
Theory” Kaley Cuoco, por mais de R$ 12,5 milhões.
Atualmente Justin Bieber vive em Atlanta, nos
Estados Unidos. Ele se mudou após se envolver em mais uma briga,
quando teria atirado ovos na casa de um vizinho.

Ops! William Bonner pede perdão ao Papa
por gafe de Patrícia Poeta
William Bonner precisou pedir perdão
ao Papa Francisco por conta de um deslize
cometido por Patrícia Poeta durante a exibição do “Jornal Nacional” da última quinta-feira (6).
Tudo porque a morena afirmou que o religioso havia cometido um “pecado capital”
durante a infância – o líder da Igreja Católica confessou ter roubado
a cruz do rosário do ataúde de seu antigo confessor.
Acontece que o roubo não é um pecado capital, mas sim um dos
dez mandamentos: “Não roubarás”. Os pecados capitais são a preguiça, ira, inveja, orgulho, avareza e gula.
Percebendo a gafe da colega de bancada, o marido de Fátima Bernardes logo contornou a situação e disparou: “A gente espera que o
Papa e que você em casa nos perdoe por esse erro”.

Cauã Reymond troca beijos com morena no Rio de
Janeiro, diz jornal
Nem Grazi Massafera, nem Isis Valverde.
Cauã Reymond teria um novo amor misterioso. O ator teria sido visto na noite da última quarta-feira (5) deixando uma morena na porta de um edifício na altura do Posto 5 da
Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, de acordo com
o jornal 'Extra'. A jovem teria descido do carro com uma mochila
e uma mala, após se despedir do artista com um beijo. Cauã está
morando num apart-hotel no Posto 2. Durante o Carnaval, o galã circulou sozinho e chegou a declarar que estava solteiro. “Estou casado
com a minha carreira e com a minha filha.”

Justin Bieber teria surtado em interrogatório após perguntas sobre Selena Gomez
Justin Bieber prestou depoimento em Miami, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (6) para comentar a ação aberta por um
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fotógrafo em junho de 2013, que o acusa de agressão.
O interrogatório durou 4h30 e teve momentos de tensão. Especialmente quando o cantor foi questionado a respeito de Selena
Gomez. O advogado do paparazzo teria perguntado se o astro teen
estava com Selena no dia do incidente, ao que foi ignorado. Depois
de outras duas perguntas sobre sua ex-namorada, Justin Bieber não
teria aguentado e partido para cima do profissional.
'Não me pergunte sobre ela, não me pergunte sobre ela', teria gritado o loirinho, de acordo com o site 'TMZ'.
Impaciente, o artista ainda teria falado palavrões durante o depoimento e debochado de seus episódios mais polêmicos.

Cantor apontado como
filho de Michael Jackson
nega boatos
A semelhança física e a voz parecida
com a de Michael Jackson levantaram
suspeitas de que o cantor B. Howard seja filho do Rei do Pop, morto em junho de 2009. O empresário Alki David, dono do canal de
TV online FilmOn, teria afirmado ao site “TMZ” que há 989,9% de
chances de Howard ser mesmo herdeiro do astro falecido.
Na sexta-feira (7), entretanto, o jovem decidiu usar sua página oficial do Facebook para desmentir os boatos que ganharam destaque
em tabloides do mundo todo. 'Nunca me considerei filho de Michael
Jackson... Não estou, de forma alguma, processando o Estado; fui
muito bem cuidado e ganho meu próprio dinheiro... É verdade: eu
fiz um teste de DNA, mas não tem nada a ver com tudo isso. Juro
pela minha vida.'

Novo reality musical terá
Fábio Jr. e Dinho Ouro
Preto como jurados
O novo reality show musical da Globo já teve seu corpo de jurados definido. Fábio Jr. e Dinho Ouro Preto farão parte da bancada
do “SuperStar”, programa com direção de Boninho que estreia no
primeiro domingo de abril. Ivete Sangalo, convidada para o time,
ainda tenta conciliar sua agenda com as gravações da atração, segundo o jornal 'O Globo'. Fernanda Lima e André Marques serão os
apresentadores da atração.

Latino pode ser multado em
R$ 37 mil caso bloqueie sinal de
celulares em festa de casamento
A festa de casamento de Latino e Rayanne Moraes só será realizada no dia 12 de março, mas já
está dando o que falar! Tudo porque o cantor planeja proibir o uso de
celulares por seus convidados no evento, que acontece em um hotel
luxuoso de Copacabana, no Rio de Janeiro.
No entanto, a prática é proibida pela Anatel, que só permite o bloqueio de sinal em presídios. Se o artista continuar com a ideia e
for denunciado por algum dos convidados, poderá ter de pagar uma
multa de R$ 37 mil, segundo o jornal “Extra”.
Outro agravante para a situação seria o fato de que, com a ideia
de Latino, os hóspedes do hotel também seriam impedidos de fazer
uso dos aparelhos.
A intenção do famoso, vale destacar, é evitar o vazamento das
fotos do casamento.
Já a assessoria do moço fez questão de negar a história: 'Esclarecemos que o cantor Latino não irá utilizar bloqueador de celular
em seu casamento com a atriz Rayanne. Haverá apenas um detector
de metal. Os convidados terão à disposição uma chapelaria, onde
poderão deixar os seus aparelhos. Todos os convidados já foram comunicados sobre o pedido do casal'.

Após polêmica, empresário afirma que
Roberto Carlos “nunca foi vegetariano”
Após Roberto Carlos ser alvo de críticas por estrelar o comercial
de uma marca de frigoríficos, o empresário do cantor afirmou que
ele não passou 30 anos sendo vegetariano.
O cineasta Fernando Meirelles chegou a publicar em seu Twitter
que o “Rei” teria recebido R$ 25 milhões pelo contrato, mas continuaria sem comer carne. O representante do artista, então, se pronunciou em seu Facebook.
“Roberto Carlos nunca foi vegetariano, apenas não comeu carne
vermelha durante muitos anos. Desde 2005, Roberto Carlos investe
em gado, fato amplamente divulgado pela imprensa, com objetivo
de produção de carne de qualidade. Em 2006, ele começou a falar
em voltar a comer carne e de fato voltou”, explicou Dody Sirena.
O empresário ainda continuou: “Diante disso, qual a surpresa com
a relação do Roberto com carne e produção de proteína animal? Está
com um ótimo parceiro e o comercial é apenas o início de um longo
relacionamento.”
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