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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Vereadores buscam
segurança para
pedestres na rodovia

Moradores de Manhuaçu já estão
no clima da Copa do Mundo

Em 2013, Presidente da Câmara, Maurício Júnior e o Vice-pres. Anízio Gonçalves de Souza receberam equipe do DNIT em Manhuaçu, visitando trechos da BR-262 e ressaltando o comprometimento da Casa Legislativa com a questão.

E

sforços constantes vêm sendo tomados pelos vereadores de Manhuaçu na busca
por soluções para as dificuldades de travessia da rodovia BR-262, no perímetro urbano e nos distritos. Esta antiga reivindicação popular, acentuadas pelos
constantes registros de acidentes e atropelamentos, tem integrado a pauta de diversas
sessões legislativas e outras mobilizações dos membros da Câmara, como reuniões
com representantes de segmentos comunitários e órgãos governamentais.

PÁG.

9 A

João Magalhães
viabiliza recursos
para Luisburgo,
Santana e Durandé

paixão dos brasileiros pelo futebol, muito forte durante todo o ano, fica ainda
mais evidente durante a Copa do Mundo quando, além de torcer, os milhares
de fãs brasileiros da seleção canarinho declaram seu amor à equipe enchendo
as ruas de bandeiras e desenhos nas cores verde, azul e amarelo. Essa tradição mobiliza
moradores de todas as idades, que se unem para comprar adereços e decorar as ruas.

A

Praça José Thebit Knupp, no centro de Luisburgo, receberá melhorias em breve, com
importantes inovações. Em reunião ocorrida
dia 5 de maio em Belo Horizonte, envolvendo o
Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, Alencar Santos Viana
Filho; Deputado Federal João Magalhães; Prefeito José Carlos Pereira e Vice-prefeito Geraldo Rhodes,
foi assinado convênio no valor de
R$ 311.515,94 para a remodelação/ reforma do local.
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Caio Castro - Andressa Urach - Ana Paula Padrão - Edir Macedo
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EDITORIAL

Dia das Mães
Nos Estados Unidos, as
primeiras sugestões em prol
da criação de uma data para
a celebração das mães foi
dada pela ativista Ann Maria
Reeves Jarvis que organizou
em 1865 os Mother's Friendship Days (dias de amizade
para as mães) para melhorar
as condições dos feridos
na Guerra de Secessão que
assolou os Estados Unidos
no período. Mais cedo, em
1858, Jarvis fundou os Mothers Days Works Clubs com
o objetivo de diminuir a mortalidade de crianças em famílias de trabalhadores. Em
1870 a escritora Julia Ward
Howe (autora de O Hino
de Batalha da República)
publicou o manifesto Mother's Day Proclamation pedindo paz
e desarmamento depois da Guerra
Fale com a redação
de Sucessão.
contato@jm1.com.br
Mas reconhecida como idealiza(33)3331-8409
dora do Dia das Mães na sua forma
atual é a metodista Anna Jarvis, filha
de Ann Maria Reeves Jarvis, que em 12 de maio de 1907, dois
anos após a morte de sua mãe, criou um memorial à sua mãe e
iniciou uma campanha para que o Dia das Mães fosse um feriado
reconhecido. Ela obteve sucesso ao torná-lo reconhecido nos
Estados Unidos em 8 de maio de 1914 quando a resolução Joint
Resolution Designating the Second Sunday in May as Mother's
Day foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos instalando o segundo domingo do mês de maio como Dia das Mães.
No âmbito desta resolução o Presidente dos Estados Unidos
Thomas Woodrow Wilson proclamou no dia seguinte que no
Dia das Mães os edifícios públicos devem ser decorados com
bandeiras. Assim, o Dia das Mães foi celebrado pela primeira
vez em 9 de maio de 1914.
Com a crescente difusão e comercialização do Dia das Mães
Anna Jarvis afastou-se do movimento, lamentou a criação e
lutou para a abolição do feriado.
Dados históricos. No Brasil, em 1932, o então presidente
Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio.
Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, Cardeal-Arcebispo do
Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também
no calendário oficial da Igreja Católica.
Em Portugal, o Dia da Mãe é celebrado no primeiro domingo
de Maio, embora durante muitos anos tivesse sido comemorado
no dia 8 de Dezembro, dia da Nossa Senhora da Conceição.
Coisas de mãe: se os filhos estão bem alimentados. é ela
que se sente satisfeita. Se estão risonhos e felizes, é ela que
se pega sorrindo também. Se estão de roupinha nova, é ela
que se sente bonita. Se eles vão bem na escola, parece que o
aproveitamento escolar é dela. Nós do Jornal das Montanhas
desejamos um Feliz dia das Mães.
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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
Oi gente tire minhas dúvidas aí
sobre o Toninho Gama, que acaba de
assumir um cargo no governo estadual. Quem vai entender essa política,
alguém poderá me explicar o que está
acontecendo com a política da cidade.
Toninho Gama todo mundo sabe quem
está com ele, mas com quem ele está é
que ninguém sabe.
O moço faz parte da executiva
do PSDB, partido controlado pelo
deputado Paulo Abi-Ackel, que fora
tirado de Toninho Gama depois que
ele se debandou para outro lado que
todo mundo sabe. E agora com quem
Toninho deve ficar, ele está na executiva do PSDB e apoia João Magalhães
do PMDB e agora está com Nailton e
vai apoiar o seu novo padrinho Mário
Heringer do (PDT), dizem que está
quase tudo certo para sua ida para um
outro partido. Vai entender, começaram

as apostas para quem adivinhar com
ele deve ficar nas próximas eleições
municipais.
Maria A. S. Abreu
Ao Jornal das Montanhas
O JM1 publicou uma matéria sobre
animais jogados no lixão municipal
de Manhuaçu espero um dia poder
respirar um pouco mais aliviado
por ter menos crueldades contra os
animais que até o momento qualquer
reclamação e denúncia não tem sido
levado a serio nem pelo poder legislativo, executivo e ministério público
lamento, pois somos muito poucos os
que lutam pelo fim dos maus tratos
aos animais e isso é um crime cruel,
pois alem de matar é uma criatura
sem as menores chances de defesa
ou argumentos.
Minas Gerais parece que está um
pouco pior do que os outros Estados.

Manhuaçu ainda não mudou em nada.
José Moreira da silva
Ao Jornal das Montanhas
Concordo amplamente com as
críticas ao abandono do Caic, muito
oportunas. è uma verdadeira falta de
respeito com a Educação, como é
muito comum no nosso Estado.
Agora, gostara de expor uma coisa,
nada justifica, a falta de investimento
atualmente, mas acho muito estranho,
por que não ocorriam criticas na administração passado, o Caic esta uma vergonha
há vários anos, o abandono da quadra já
vira décadas, outra coisa, por que não
temos respostas do último escândalo
do Samal, que segundo a Imprensa e
comentários, envolveu milhões? Seria
justo, primeiro mostrar a sociedade o
que foi feito da CPI anterior e como esta
o andamento do que foi noticiado.
Carlos Roberto Silva
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Preconceito
Segundo especialistas, todo mundo tem preconceitos. O
problema é não enxergá-los, deixar de superá-los e permitir
que se tornem atitudes criminosas. Aprenda a reconhecer
os seus. Estabelecer um conceito sobre algo antes mesmo
de conhecer o assunto a fundo é uma defesa do ser humano
contra experiências potencialmente arriscadas, sejam quais
forem. Mas, ao contrário da impressão geral, preconceito e
discriminação não são sinônimos. O preconceito tem a ver
com ideias que temos sobre alguma coisa, concebidas no
nosso imaginário a partir do que aprendemos na escola, da
forma de criação, formação cultural, entre outros fatores. Já
discriminação é agir de acordo com esse conceito pré-concebido em sua mente. "A discriminação é o preconceito em
prática. Quando suas ideias viram atitude ou você usa uma
característica, muitas vezes arbitrária, para definir a forma
de tratamento que dá a alguém", explica o diretor do Centro
de Pesquisas Quantitativas em Ciências Sociais (CPEQS).
Raça ou Etnia? Há uma grande controvérsia em torno
deste tema. O termo raça referindo-se a humanos está abolido? Posso falar em raça negra sem ser tachado de atrasado? Enfim, eu pertenço a uma raça ou a uma etnia? Com
este artigo pretendemos fomentar o debate e agraciá-lo com
nossa opinião. Raça, bem, não iremos nos deter muito ao
surgimento da distinção dos seres-humanos por raças. Esta
foi uma construção histórica para subjugar e justificar tal
dominação das “raças superiores”. No entanto esse conceito, biologicamente, deixou de existir a partir da metade do
séc. XX. O termo etnia surgiu como alternativa para a lacuna que foi deixada. Etnia Derivado da palavra grega ethnos (povo), etnia é um grupo de pessoas que se diferenciam
das demais por afinidades culturais, históricas, lingüísticas,
morfológicas...“Uma etnia é um conjunto de indivíduos
que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum; têm uma língua em comum, uma mesma religião ou
cosmovisão; uma mesma cultura e moram geograficamente
em um lugar.

Coma vegetais e prolonga sua vida
Não é novidade para os estudiosos o bem que faz o consumo
de vegetais, especialista afirma
que o caminho da longevidade
passa pela feira ou supermercado
e a receita é muito simples – aumentar o consumo de vegetais.
E quer saber, não adianta torcer
o nariz para a salada que antecede as refeições ou aquela fruta
servida no lugar da esperada sobremesa com chocolate. Os vegetais, e isso inclui frutas, verduras
e legumes, ainda são as melhores fontes de fibras, vitaminas, sais minerais e outras substâncias essenciais para melhorar o bom funcionamento do organismo. Para se ter uma
ideia da importância deles em nossas mesas, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Panamericana
da Saúde (Opas) concluíram que, pelo menos, 60% das
mortes em todo o mundo poderiam ser adiadas, ou mesmo
evitadas, se as pessoas adotassem posturas mais saudáveis
diante da vida, entre elas o consumo de, no mínimo, cinco
porções (ou 400 gramas) dessa categoria de alimentos.

Desperdício de alimentos
Dizem que as comidas
que sobram nas casas, faltam em muitas mesas de
brasileiros? O Brasil é
um produtor mundial de
alimentos produzindo a
mais do que necessita para
alimentar a sua população.
De toda esta riqueza, grande parte é desperdiçada. Toneladas de alimentos ao ano tem
o lixo como destino. Diariamente, desperdiçamos toneladas
por dia, quantidade esta suficiente para alimentar milhões
de brasileiros, com as três refeições básicas: café da manhã,
almoço e jantar. A maior parte do que se planta no Brasil é

perdido ao longo da cadeia produtiva. Comida é o que não
falta, o que falta é o interesse dos produtores em doar parte
dos alimentos que podem ser aproveitados. E nós também
bem podemos ajudar e além de combater o desperdício iremos economizar. Você pode usar os talos de couve, agrião,
beterraba, brócolis e salsa, entre outros, contém fibras e devem ser aproveitados como recheios de tortas, patês ou em
escondidinhos. Os talos do agrião contêm muita vitamina
C, importante para aumentar a imunidade do organismo e,
portanto, prevenir infecções, refogue com tempero e ovos
batidos, faça sucos ou adicione ao molho pesto de manjericão. E com as cascas das frutas, como goiaba, abacaxi,
etc., você pode preparar sucos batendo-as no liquidificador,
este suco pode ser aproveitado para substituir ingredientes
líquidos no preparo de bolos.

Copa do Mundo, clima de
desanimo ou animação?

Por conta da atual situação do país, violência, corrupção
as manifestações e principalmente o superfaturamento dos
estádios de futebol, no famoso padrão Fifa. É verdade que
somados isso tudo o brilho da copa não será o que todos esperavam e principalmente por acontecer em um ano eleitoral e nossos políticos deixaram muito a desejar, priorizando
a copa e deixando faltar na saúde, educação, transportes,
moradias e saneamento básico. É verdade, é verdade sim,
por conta do futebol brasileiro, a maior paixão do nosso
povo, que encontra nas partidas de futebol sua maneira de
descarregar as energias e de extravasar um pouco suas desilusões.

Pensando em justiça
Para que serve o
Ministério da Justiça?
Para investigar e punir
os opositores, disse um
interlocutor, você acha
que um ministro nomeado por um presidente
vai investigar a política de quem o nomeou?
O dia que a sociedade
evoluir, estes cargos
serão ocupados por
pessoas honradas e sem
ligação com partido a ou b. Se nosso regime continuar falido, como ficará se chegar ao poder uma facção criminosa?
Todas estas pessoas presas no presídio da Papuda em
Brasília, talvez sirva para uma reflexão. Pensando assim,
parece que tudo seria mil maravilhas, mas veja bem o Ministério Público não é um cargo político, e nem por isso funciona como deveria. Pensar em direito penal, convivência
harmoniosa em sociedade. Pensar em uma solução é utopia.
Aplicabilidade da pena funciona muito bem quando se
aplica a terceiros, mas quando o problema atinge os donos
do poder, os magistrados, os promotores, fica difícil cortar
na própria carne e aí prolifera a corrupção.
Para você pensar: se as famílias que recebem Bolsa Família não pudessem votar, você acha que o governo daria o
peixe ou a vara de pescar?
Já passa da hora de dar comando totalmente apolítico ao
Ministério da Justiça, num país de tantas maracutaias, violência, tantos desvios, de enormes e contundentes propinas,
de muitos assaltos aos bens públicos, falta de responsabilidade dos políticos eleitos, de tantas proezas deletérias de
advogados e juízes, devemos atingir o tendão de Aquiles
deste colosso Brasil

Entulho e o meio ambiente

Há algum tempo atrás vem sendo jogado entulho as margens da BR 262 é um verdadeiro crime ambiental, descaso
com natureza e com os moradores de Manhuaçu. Além de
ser uma péssima reputação para a entrada da cidade que
já não é das melhores. Pode causar poluição ao meio ambiente deixando as pessoas indignadas pelo péssimo serviço
que vem sendo feito em toda Manhuaçu, pois esse é apenas
mais um problema a ser resolvido por parte da prefeitura do
município.
Aconteceu
no dia 09/04 na
Escola Estadual
Maria de Lucca
Pinto Coelho uma
apresentação teatral para algumas
turmas da escola,
a peça foi dirigida
pelo SISI e FIEMG com o intuito
de despertar interesse dos alunos
para a cultura e a
arte , a apresentação ocorreu na
quadra da escola e
foi assistida também por alguns professores. Quero parabenizá –
los pelo trabalho de incentivo e foi um momento de descontração.
Nos arredores de Manhuaçu, nas margens das principais
estradas de acesso, cada vez mais vem aumentando a quantidade de entulho lançado de forma irregular. Ao iniciar
uma construção as pessoas não levam em conta o cuidado
com a destinação correta dos dejetos gerados pelos empreendimentos. Esta ação provoca problemas sérios que são os
impactos ambientais trazendo danos à natureza e ao aspecto
visual dos lugares onde está a prática.

América Latinha vai de mal a pior
O presidente Maduro da Venezuela, que estão mais verde
do que imagina, mandou prender 243 jovens que ele acusa
de terrorismo.
No Chile foi só a nova presidenta Michelle Bachelet
anunciar reformas na educação que 80 mil estudantes foram
para as ruas de Santiago protestar.
No Rio de Janeiro no Brasil, a coisa está pegando fogo,
quebra quebra geral.

Em Durandé ex-prefeito e
Vereadora explicam ação contra eles

“Foi ajuizada uma ação civil pública,
sob suposta imputação de cometimento
de ato de improbidade administrativa,
consistente na suposta ausência de alguns
equipamentos adquiridos no exercício financeiro de 2008 por força de convênio
firmado entre a municipalidade e o Ministério da Saúde, cuja execução, salvo
melhor juízo, deu-se
nos meados de julho/
agosto de 2008”. O
ex-prefeito de Durandé, Hélio de Paiva Coelho, e vereadora Sirlei Guerra de
Paiva, falaram sobre a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, divulgada na semana passada. Os
dois emitiram uma nota a fim de prestar
esclarecimentos e dar uma satisfação à
comunidade de Durandé. O ex-prefeito e
a ex-secretaria municipal de saúde ofereceram defesa preliminar, “culminando com o ato judicial de recebimento da
referida Ação Civil Pública, dentro do rito procedimental
própria da lei Federal n. 8429/92”. Ou seja, agora é que
foram citados para “exercerem suas regulares garantias
constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido
processo, onde poderão oferecer contestação devidamente
instruída com todo meio de provas, e, no curso do certame
processual, instruir o processo com o fito de restarem provado ausência de culpa grave, dolo e ou má-fé”.

4

13 de maio / 2014

acesse: www.jm1.com.br

Tri-Objetiva - 98
Celso de Medeiros Costa (*)
“A televisão é pequena (de 19 polegadas), sem entrada USB ou DVD. Zé Dirceu assiste apenas a
televisão aberta, como podem fazer todos os internos de bom comportamento”
filha do mensaleiro José Dirceu, Joana Saragoça, DESEJANDO Desmentir os privilégios que o pai recebe na Penitenciária da Papuda

• EX-DIRETOR DA PETROBRAS
SERIA DONO DE DEZ NAVIOS

plomacia brasileira, nos anos do megalonanico ex-ministro
Celso Amorim e sua turma.

Investigadores da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, suspeitam que Paulo Roberto Costa, preso pela Polícia
Federal, “operador” de negócios nada republicanos envolvendo a Petrobras e figurões da política, acumulou fortuna
que incluiria dez navios, inclusive petroleiros, dos quais
seria dono e/ou sócio. Supostas relações com a Transpetro,
subsidiária da Petrobras, ainda serão esclarecidas pelas investigações.

• HAJA SUJEIRA

• DEPOIMENTO

Assim como a oposição a cada pesquisa divulgada, o diretor de futebol do Corinthians, Edu Gaspar, não conseguiu
se segurar e deu um sorriso ao ver o tropeço da presidenta
Dilma, ontem, no Itaquerão.

A oposição acha que Sergio Machado, presidente da Transpetro, poderá ajudar a CPI a esclarecer pontos obscuros do
caso Lava Jato.
• COSTAS LARGAS

Já tem mais de 5 mil páginas o processo contra Rosemary Noronha, amiga íntima do ex-presidente Lula e antiga
chefe de gabinete da Presidência em São Paulo, acusada
inclusive de tráfico de influência.
• CAI-CAI

• ROMPIMENTO

Sergio Machado foi indicado e é mantido na presidência
da Transpetro há 11 anos, graças à força política do amigo
Renan Calheiros.

Com a queda persistente de Dilma nas pesquisas, o líder do
PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), articula junto a
dirigentes estaduais para aumentar a pressão pela liberação
do tempo nacional de TV do partido.

• BATOM NA CUECA

• AGORA É TARDE

Foram casuais as descobertas mais importantes da PF sobre Paulo Roberto Costa. Ele anotava nomes, datas, valores, negócios, tudo

Maria do Rosário (Direitos Humanos) andou teorizando no
Twitter sobre “justiçamentos”, como o da pobre mulher linchada no Guarujá. Mas sua ex-secretaria nem sequer se fez
representar no enterro da vítima.

• INTIMIDADE FATAL
Íntimo dos poderosos, Paulo Roberto Costa era chamado
por “PR” pelos políticos ou “Paulinho”, como o ex-presidente Lula o tratava.
• FATURA DOS CARTÕES
JÁ PASSA DE R$ 10,5 MILHÕES
O governo Dilma ultrapassou os R$ 10,5 milhões em gastos com os cartões corporativos no primeiro trimestre do
ano, segundo o portal Transparência. A novidade fica por
conta dos gastos da bisbilhoteira Agência Brasileira de
Inteligência (Abin), empatados com a Presidência da República. A Abin torrou R$ 1,713 milhão contra R$ 1,749
milhão do gabinete de Dilma. Ninguém sabe em quê: é
tudo “segredo de Estado”.
• COMPANHEIRO?
Raro cartão da Presidência com contas abertas mostra gastos de R$10 mil com gasolina em um posto de São Bernardo (SP), onde mora Lula.
• VOLTAS NO PAÍS
Com abastecimentos semanais de quase R$ 800, o combustível gasto daria para completar quase duas voltas pelas
fronteiras do Brasil.
• BOM PARA CREDOR
Já passou a barreira dos R$ 300 bilhões os gastos diretos
do governo federal com amortização e juros da dívida pública, em 2014.
• TAPA NO VISUAL
O presidiário Delúbio Soares implicou e até exigiu a demissão do agente penitenciário que o mandou raspar a barba, mas apara cabelos e bigodes com um barbeiro que o
visita em seu gabinete na CUT.
• MEGALONANIQUICE EM LIVRO
O Ministério das Relações Exteriores vai lançar um livro
sobre as “realizações” da política externa nos últimos doze
anos. Não será o livro branco, mas o livro em branco da di-

• SÃO PEDRO TINHA PRESSA
Em seu último show
terça (6), em São Lourenço (MG), Jair Rodrigues deu risadas,
plantou bananeira e,
após cantar “Romaria”,
olhou para o alto e se
dirigiu à saudosa Elis
Regina: “Olha, Pimentinha, dê um abraço aí
no São Pedro e diga a ele que não estou com pressa, não!”
• BRIGA INTERNA
O deputado Guilherme Campos (PSD) ficou uma arara com
o ministro do partido, Guilherme Afif (Micro e Pequena
Empresa), que mudou de última hora texto do projeto do
Super Simples, sem sequer consultá-lo.
• BURRO EM PÉ
Greves nos transportes públicos, como a que infernizou os cariocas, ontem, mostram a face burra do sindicalismo brasileiro, que não hesita em penalizar os pobres, a “classe operária”.

Poder sem Pudor
SEM DICIONÁRIO
Ramiro Pereira, antes
de passar pela Assembleia Legislativa e de
se tornar conselheiro
do Tribunal de Contas
de Alagoas, comandou
a política de São José
da Lage. Era vereador
quando, durante discussão acalorada, partiu
para o ataque frontal ao
opositor:
- Vossa Excelência é um demagogo!
- Perdoe a ignorância, seu Ramiro, mas o que é um demagogo? – perguntou o opositor, humildemente.
Ramiro não reduziu o tom:
- Deve ser um cabrinha muito do safado, assim feito Vossa
Excelência.

Ó! fut...ilidade!!!
Oh! bana(na)...lidade!
Olá! tri...via....lidade!!!
1- 1º, ó Levir!... Oh! leve!
2- 2º, Dario jogaria na neve!!
3- 3º, do que é esperado, este deve!!!
1 - Continuação melhorada
– § O Raja Club Athletic bateu e
abateu o Clube Atlético Mineiro!
Se Ferreira não caísse, o Galo
cairia? No Dia do Trabalhador
(ou Festa Nacional do Trabalho),
vulgo “Dia do Trabalho”, o Club
Atlético Nacional S.A. deu trabalho ao Clube Atlético Mineiro.
Este, na Colômbia, atuou e aturou
o Autuori. No Brasil Levir Culpi teve leve culpa, mas, leve culpa, Levir Culpi, leve, da partida contra o Goiás; aliás, na ESPN.
com.br, com agência Gazeta Press, no dia 6/5, p.p., às 13h49,
você reconheceu: “a responsabilidade desse resultado é completamente minha.”. § Se é leve culpa, Levir Culpi, leve culpa
quem não ajuda, pois o Galo quer que, você, Levir, leve, leve,
o time às vitórias. § No dicionário de Antônio Houaiss (+1999)
e Mauro de Salles Villar (*1939), 1ª edição de 2009, a palavra
inculcar, do século XV, tem 7 sentidos. Na Bíblia (tradução de
João Ferreira de Almeida, versão atualizada, 2ª ed., de 2008),
conforme o “Dicionário da Bíblia de Almeida”, de 1999, dos
doutores-pastores Werner Kaschel (batista) e Rudi Zimmer (luterano), inculcar é “1) Repetir com insistência (Dt 6.7 [....]). 2)
Apresentar-se (Rm 1.22”. Os sentidos 1 e 6 de Houaiss são usados na versão bíblica... Cuca, bom (!) técnico, inculca o bem
(!!!), no time, antes do Mundial!... mas, neste – ele não é “mau”!
–, fez “mal”, pois inculca-se como treinador doutro time!!!???...
2 - Comparação priorizada – § Dario
José dos Santos (*4/3/1946), “Dadá Maravilha”, o “Peito de Aço”, que jogou futebol de
1966 a 1986, destacou-se no Clube Atlético
Mineiro (68-72; 74; 78-79; 83), mas é respeitado e querido até por torcedores do arquirrival, Cruzeiro Esporte Clube. Faz parte
do quinteto de maiores goleadores – Edson
Arantes do Nascimento (*23/10/1940) com
1284 gols; Arthur Friedenreich (*18/7/1892
–† 6/9/1969), com 1239; Dep. Fed. Romário de Souza Faria (*29/1/1966), 1006; Túlio Humberto Pereira
Costa (*2/6/1969), 1000; e Dario José, 926. Como jogador de
raça, jogaria na roça, mas, na neve, “never”? Penso que conseguiria! Embora não seja do tempo da “´Copa´ do Gelo”!!! § A
Wikipédia, atualizada às 18h52 de 7/3, p.p., acessada na manhã
de 7 deste, informa das frases tidas como dele, o “Beija-Flor”:
"Não venha com a problemática que eu dou a solucionática";
"Me diz o nome de três coisas que param no ar: beija-flor, helicóptero e Dadá Maravilha"; "Isso é mamão com açúcar"; e
"Não existe gol feio. Feio é não fazer gol.". § Sobre o uso do
neologismo “solucionátiva”, não sei se o sumido escritor Neimar Barros o antecipou, mas ouvi de Dario José, na TV, antes do
que aconteceu com Daniel Alves (...), que ele fizera tal, sendo o
pioneiro. Neste últimos dias, banalidades e bana(na)lidades, de
todos os lados, imperam.
3 - Convocação triplicada – § Não gostei dos dois primeiros goleiros de Luiz Felipe
Scolari! – Victor Leandro Bagy
(*21/1/1983), do Galo, deveria
ser não, só, o 1º, mas, o único dos
3!!! –... § Quero fazer mais jus a estes meus escritos, do cabeçalho ao rodapé. Quando possível-PRECISO, voltarei ao fútil...
bola, imediatamente, e, mediatamente, alçarei à pó...política,
sobretudo. Anteriormente, comecei um projeto com Salmos,
que, só, ficou engavetado. Agora, tomarei outro, para trabalho
de pós-graduação, outros escritos etc. § Enfim, em o fim, auto-convoco-me e convoco-lhe, ALTO/A leitor/a para fazermos/
lermos os próximos escritos...
1- 1º, leve avaliação!
2- 2º, neve é a informação!!
3- 3º, deve ser de utilização!!!
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica livres, e
graduando e pós-graduando, pelo MEC.
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Corrigindo desperdícios
numa propriedade rural
Os maiores desperdícios de uma propriedade rural correspondem,
geralmente, à frutas que
nem são colhidas e poderiam ser comercializadas
in natura, ou transformadas em geleias e doces em
calda ou em pasta, sem
necessidade de se fazer
qualquer investimento.
Como geralmente se
produz leite numa propriedade rural, este poderia se transformar em significativa fonte de renda,
por agregação de valor, o
que implica em algum investimento, que pode ser custeado pelo
valor agregado e ainda gerar muito lucro.
Geralmente é alegado que a manutenção de uma propriedade
rural ocupa tanto tempo e exige tanta atenção que nem se pode
pensar em assumir maiores compromissos, mas agora existe solução para isso.
Certamente que a solução não é contratar empregados, pois
a legislação brasileira inviabiliza se ter empregados em uma propriedade rural. A solução é utilizar o recurso de fazer parceria
com microempreendedores individuais, sistema este que beneficia as partes envolvidas e exclui o risco das terríveis ações trabalhistas, quase que inevitáveis nas relações de emprego rural.
Em próximos boletins, vou apresentar soluções racionais para
se agregar valor ao que é produzido em uma propriedade rural,
destacando alternativas de comercialização.
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Moradores de Manhuaçu já estão
no clima da Copa do Mundo

A paixão dos brasileiros
pelo futebol, muito forte durante todo o ano, fica
ainda mais evidente durante a Copa do Mundo
quando, além de torcer, os
milhares de fãs brasileiros
da seleção canarinho declaram seu amor à equipe
enchendo as ruas de bandeiras e desenhos nas cores verde, azul e amarelo.

Moradora Gena Clara.

Essa tradição mobiliza
moradores de todas as idades, que se unem para comprar adereços e decorar as
ruas, e cresce tanto a cada
ano que, para o Mundial de
2014 aqui no Brasil, diversas empresas já estão personalizando os uniformes
dos funcionários referente
a copa, em Manhuaçu não
poderia ser diferente, alguns
ruas já estão fazendo a sua
parte dando aquela força
para a seleção canarinho.
Os moradores da Rua João
Claudino, no centro de Manhuaçu, já entraram no clima da Copa do Mundo. A
rua já ostenta uma bandeira
do Brasil e vários enfeites de
papel, a arte feita de bandeirinhas foi concluída há
poucos dias. A população já
começa a preparar as ornamentações e projetos para
comemorar e torcer pelo
Brasil. O verde e o amarelo
já fazem parte da paisagem
da rua, demonstrando a euforia do torcedor pela Copa
do Mundo, que se inicia no
dia 11 próximo de junho.
Em clima de muita festa

e alegria os moradores falaram ao jornal das Montanhas: “É gratificante ver as
pessoas comentarem sobre
o encantamento da rua, as
crianças ao passar pela rua
gritam Brasil! Brasil! Tudo
começou em 1982 com o
Sr. Zezinho e hoje seu filho Ronin, dá continuidade
com ajuda de Lucas Gil e
outros. O amor pela seleção e pela comunidade levam todos a colaborar para
manter a tradição”. Explica

a moradora Gena Clara.
O Brasil, que se prepara para sediar a maior
competição de futebol
do mundo, vai em busca
do hexacampeonato. A
equipe dirigida pelo técnico felipe Scolari irá enfrentar na primeira fase
Costa do Sauipe, Croácia,
Camarões e México. Os
anfitriões podem encarar Espanha ou Holanda,
integrantes do grupo B,
logo nas oitavas de final.

Mãe: Amor sem igual

2

º Domingo de maio
de 2014. Por mais
que uma pessoa
possa amar, ainda assim,
não poderíamos comparar com o amor de mãe,
o amor é sem limites, seu
carinho, sua dedicação, e
até as abdicações que são
feitas pelos filhos. E neste dia, tudo que eu possa
fazer, ainda não será nada
diante de tudo que fizeste
por mim. Muitas vitórias
são frutos de suas orações.
Hoje recordava seus esforços, quando em busca
de uma vida melhor, eu e
Daniel saímos de casa, e
sempre a senhora estava
conosco nos visitando,
levando alegria para nós.
Em Barra Mansa, No Rio
de Janeiro e em São Paulo e até mesmo depois de
casados, a senhora nunca
deixou de levar as coisas
de Minas para que nós pudéssemos saboreá-las, era
também uma maneira de
matar a saudade da nossa terra querida. Quantos
franguinhos fritos, jabu-

Rainha Do Lar
Ela é a dona de tudo
Ela é a rainha do lar
Ela vale mais para mim
Que o céu, que a terra, que o mar
Ela é a palavra mais linda
Que um dia o poeta escreveu
Ela é o tesouro que o pobre
Das mãos do senhor recebeu
Mamãe, mamãe, mamãe
Tu és a razão dos meus dias
Tu és feita de amor e de esperança
Ai, ai, ai, mamãe,
Eu cresci, o caminho perdi,
Volto a ti e me sinto criança
Uma homenagem dos filhos Dejair, Daniel, Devair, Maria de Lourdes e Demerval
para a mamãe Rita Maria de Oliveira

ticabas, mangas e milho
verde, tudo ha seu tempo,
os bolos e caçarolas eram
especiais.
Na semana Santa, aquela bacalhoada com quiabo e abóbora d’água, e
depois o canjicão, pé de
moleque, broa e farinha

de amendoim, isso nunca
faltou é a lembrança da
nossa gente, da nossa história e da nossa família.
Hoje mãe isso nos alegra bastante, porque Deus
tem sido o nosso refúgio
e fortaleza bem presente
em nossas vidas. É um

enorme privilégio poder olhar para você com
seus mais de 93 anos de
vida e com saúde, é motivo de jubilar e agradecer as bênçãos de Deus.
É como diz a música de
Ângela Maria e Agnaldo
Timóteo.

Mamãe, mamãe, mamãe
Eu te lembro o chinelo na mão
O avental todo sujo de ovo
Se eu pudesse eu queria
outra vez, mamãe
Começar tudo, tudo, de novo.
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D
Sebastião Fernandes apresenta

TALK-SHOW COM O EMPRESÁRIO DR. RONALD GRIPP

Jornal das Montanhas
- Como será o projeto de
moradias para pessoas da
terceira idade a ser implantado em Alto Caparaó?
Ronald - O projeto ainda
está sendo elaborado. Já de
posse do terreno em local
realmente privilegiado, pode-se prever que será inédito na região.
Jornal das Montanhas O projeto é destinado ao
idoso com problemas de
saúde?
Ronald - Não. Mas, sabe-se que pessoas mais idosas
são mais propensas a adquirir novas doenças, o que
exige do projeto cuidados
especiais nesta área.
Jornal das Montanhas –
Para quem o residencial é
ideal?
Ronald - O residencial
deverá receber pessoas a
partir de 60 anos de idade
que, por circunstâncias diversas, se sentem isoladas,
quer já tenham contraído
problemas de saúde ou não.

Um convívio social mais intenso, associado a cuidados
especiais, deverá propiciar
mais qualidade de vida na
terceira idade.
Jornal das Montanhas As residências terão equipamentos especiais para
atender a faixa etária?
Ronald - Sim. Todos os
detalhes referentes à assistência a pessoas mais idosas
deverão merecer atenção
especial neste projeto. A
arquitetura, construção e a
listagem dos serviços a serem prestados serão minuciosamente detalhados no
projeto.
Jornal das Montanhas –
Haverá dependência para
assistência médica?
Ronald - Sim. Por razões conhecidas, este é um
problema crucial na vida de
muitas pessoas mais velhas.
Em face disso, o acompanhamento médico será contínuo nas diversas especialidades de saúde. Quando
necessário, o paciente será
removido para centros de

reconhecida capacidade de
atendimento médico de curta distância, como Manhuaçu e Carangola.
Jornal das Montanhas
– O lazer será local ou o
projeto integrará o circuito turístico em torno da
serra do Caparaó?
Ronald - Passar o tempo
com mais satisfação e alegria em um ambiente agradável será o mote principal
do projeto. Além de ampla
área ajardinada e bosques
com trilhas para passeios e
exercícios, o deslocamento para mais perto ou mais
longe, dependendo das condições físicas de cada um,
deverá ser constante. Nas
imediações, já existe cafeteria e chocolateria, restaurante de padrão internacional,
forneria ou pizzaria , lojas
de artesanato e conveniências. Mais distante, numerosos atrativos poderão ser
visitados ao redor do Parque
Nacional do Caparaó.
Jornal das Montanhas Existe noção de preço de

cada unidade?
Ronald - Enquanto ainda
não se tem o projeto completo dos apartamentos e
das áreas comuns ou sociais,
não se pode determinar o
orçamento definitivo com
o preço previsto para cada
unidade.
Jornal das Montanhas
- Como conseguir informações mais detalhadas
do projeto?
Ronald - Em Alto Caparaó – Telefones: (32) 37472892 e 8473-8687. Em Manhuaçu – (33) 3331-2177,
8425-1649 e 9106-2448.
Jornal das Montanhas
- Os interessados poderão
fazer reservas antecipadas?
Ronald - Sim. Como a
idéia tem sido muito bem
recebida, os pretendentes
devem se antecipar a fim de
assegurar o lugar nesta instituição pioneira em nossa
região.
Jornal das Montanhas
- Fique à vontade para as
suas considerações finais.

r. Ronald
Gripp,
diretor
presidente do
grupo empresarial Caparaó
Parque Hotel, é o nosso
entrevistado de
hoje.
O grupo Caparaó Parque
Hotel possui
ainda restaurante, forneria
(pizzaria), cafeteria e loja de
conveniência.
Dr. Ronald
discorre sobre
o seu mais
novo projeto: O residencial para a Terceira
Idade, empreendimento inédito e pioneiro
que será implantado próximo ao Parque Nacional do Caparaó.
Um condomínio de moradias de altíssima
qualidade de vida para pessoas com mais de
sessenta anos.

Ronald - Este sistema de
moradia para idosos já é tradicional na Europa e na Flórida – EUA.
No Brasil, é pouco conhecido. Nossa intenção é
conhecer de perto uma unidade modelo, seja no país ou
exterior, a fim de se elaborar
um projeto com base no que
há de mais moderno para
melhor atender a finalidade
proposta. Entendemos que
qualquer pessoa em qualquer
idade poderá se associar a
este empreendimento. Seja

como usuário no presente ou
no futuro, ou simplesmente como um investidor, este
deve ser o melhor negócio do
presente e do futuro. Além
de nova, esta é uma iniciativa que irá absorver elevado
contingente de mão de obra,
seja especializada ou não,
dinamizando a economia e
elevando o padrão de vida da
população local e regional,
tudo sob uma administração
eficiente e rigorosamente
transparente, como sempre
deve ser.

Raça ou Etnia? Conheça um pouco mais

Há uma grande controvérsia em torno deste
tema. O termo raça referindo-se a humanos está
abolido? Posso falar em raça negra sem ser tachado de atrasado? Enfim, eu pertenço a uma
raça ou a uma etnia?
Com este artigo pretendemos fomentar o debate e agraciá-lo com nossa opinião.
Raça: Bem, não iremos nos deter muito ao
surgimento da distinção dos seres-humanos por
raças. Esta foi uma construção histórica para
subjugar e justificar tal dominação das “raças
superiores”.
No entanto esse conceito, biologicamente,
deixou de existir a partir da metade do séc. XX.
O termo etnia surgiu como alternativa para a lacuna que foi deixada.
Etnia: Derivado da palavra grega ethnos
(povo), etnia é um grupo de pessoas que se diferenciam das demais por afinidades culturais,
históricas, lingüísticas, morfológicas...
“Uma etnia é um conjunto de indivíduos que,
histórica ou mitologicamente, têm um ancestral

comum; têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão; uma mesma cultura
e moram geograficamente num mesmo território.” Prof. Dr. Kabengele Munanga.
Portanto, não existe somente uma etnia negra
ou uma etnia branca, dentre os negros existem
várias etnias (zulu, xosha, banto, tapua...), dentre
os ameríndios também (tupinambá, caigangue,
tupi guarani...) e assim sucessivamente.
Mas e agora, raça ou etnia?
Biologicamente não há nenhuma diferença
entre os humanos para justificar uma possível
separação por raças, no entanto, os integrantes de
uma etnia não devem apenas serem da mesma
cor. Afinal, qual termo usar?
O Prof. Dr. Kabengele nos explica que “Alguns biólogos anti-racistas chegaram até sugerir que o conceito de raça fosse banido dos
dicionários e dos textos científicos. No entanto,
o conceito persiste tanto no uso popular como
em trabalhos e estudos produzidos na área das
ciências sociais. Estes, embora concordem com

as conclusões da atual Biologia Humana sobre a
inexistência científica da raça e a inoperacionalidade do próprio conceito, justificam o uso do
conceito como realidade social e política, considerando a raça como uma construção sociológica e uma categoria social de dominação e de
exclusão."
Carlos Moore diz o seguinte, "Raça é um conceito, uma construção, que tem sido às vezes definida segundo critérios biológicos. Os avanços
da ciência nos últimos cinquenta anos do século
XX clarificaram um grave equívoco oriundo
do século XIX, que fundamenta o conceito de
“raça” na biologia. Porém, raça existe: ela é uma
construção sociopolítica."
Para o Dr. Kabengele, a palavra etnia virou um
termo politicamente correto frente à raça, porém
essa troca não muda a realidade do racismo, pois
“as vítimas de hoje são as mesmas de ontem e as
raças de ontem são as etnias de hoje.” Ou seja, “o
racismo hoje praticado nas sociedades contemporâneas não precisa mais do conceito de raça

ou da variante biológica, ele se reformula com
base nos conceitos de etnia.” Pois este termo não
acabou com a hierarquização das culturas, que é
um componente do racismo.
Prof. Dr. Kabengele Munanga
Concluindo: Raça como uma construção
sócio-política continua existindo, pois o conceito etnia não preenche
as lacunas que o possível
banimento do termo raça
deixou. Segundo Carlos
Moore, “Negar a existência da raça, portanto, é um
absurdo, ao qual somente
se pode chegar através de
uma postura ahistórica."
Portanto, não está falando uma grave besteira
quem se autodenomina da
raça negra ou usa a palavra
raça em seu vocabulário.
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João Magalhães viabiliza recursos
para Luisburgo, Santana e Durandé
Deputado viabiliza recursos para reforma de praça em Luisburgo

A

Praça José Thebit
Knupp, no centro de
Luisburgo,
receberá
melhorias em breve, com importantes inovações. Em reunião ocorrida dia 5 de maio
em Belo Horizonte, envolvendo o Secretário de Estado
de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão
Metropolitana, Alencar Santos
Viana Filho; Deputado Federal João Magalhães; Prefeito
José Carlos Pereira e Vice-prefeito Geraldo Rhodes, foi
assinado convênio no valor de
R$ 311.515,94 para a remodelação/ reforma do local.
Os recursos foram viabilizados pelo Deputado Federal
João Magalhães, junto ao Governo Estadual. A assinatura
do documento ocorreu na SEDRU (Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão
Metropolitana), na Cidade
Administrativa
Tancredo
Neves. Com o investimento,
importantes inovações serão
realizadas na praça, que é
um dos principais espaços de
convivência comunitária da
cidade. A Prefeitura investirá, como contrapartida, R$
11.515.94.
Entre as mudanças previstas
no novo projeto arquitetônico,
está prevista a retirada da quadra de areia do local – considerada incômoda por parte de
comerciantes e de quem transita no local, além de riscos à
saúde, já que cães e gatos deixam resíduos na areia, havendo o risco de infectar crianças
e jovens que fazem uso da
quadra, com doenças diversas.
O Deputado Federal João
Magalhães destacou que “esse
é o terceiro convênio que li-

beramos para o município de
Luisburgo. Isto faz parte de
nosso trabalho parlamentar,
levar recursos para melhorar
as cidades da região. Na semana passada, foi liberada também o Pro infância (Programa
Nacional de Reestruturação e
Aquisição de Equipamentos
para a Rede Escolar Pública
de Educação Infantil) para
Luisburgo, dentro do PAC2
(Programa de Aceleração do
Crescimento), do Governo
Federal. O convênio de hoje
é do Governo do Estado. Temos também um convênio
para melhorias de estradas
vicinais, com cascalhamento,
e trator agrícola. Enfim, vários
convênios virão. Podem ter
certeza que nós ajudaremos o
Prefeito José Carlos Pereira,
ao Vice-pref. Geraldo Rhodes
e vereadores a melhorar nossa
querida Luisburgo”. Diz João
Magalhães.
O Vice-prefeito Geraldo
Rhodes ressaltou que “temos
a felicidade de trabalhar junto
com o Deputado Federal João
Magalhães, que vem viabilizando recursos para o nosso
município. Com a reforma e
ampliação da praça, vamos
modernizar este ambiente no
centro da cidade”.Declarou o
vice-prefeito.
O Prefeito José Carlos Pereira agradeceu a liberação
do recurso. “Agradecemos
ao Deputado João Magalhães
pelo empenho e o compromisso demonstrado com nossa Administração, e por estar
honrando este compromisso.
É um recurso que ajudará
muito a realizarmos as melhorias na praça, de acordo com o
que o povo espera”, comentou
o Prefeito.

Deputado João Magalhães, prefeito José Carlos, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional,
Alencar Santos Viana Filho e o vice-prefeito Geraldo Rhodes

Deputado João Magalhães destina verba de mais de meio milhão de reais para obras de pavimentação,
para Prefeitura de Santana do Manhuaçu.

Deputado se reúne com prefeito
e vereadores em Durandé

Santana do Manhuaçu

D

eputado João Magalhães destina verba de
mais de meio milhão
de reais para obras de pavimentação, para Prefeitura de
Santana do Manhuaçu.
Em mais um reencontro
com lideranças políticas de
Santana do Manhuaçu ,dentre elas prefeito e vereadores de Santana, o deputado
João Magalhães (PMDB-MG) fez novas visitas às
cidades de sua base eleitoral. Além de ouvir as lideranças sobre as demandas,
a visita do parlamentar foi
de comunicar aos líderes
que fora aprovado recursos
para obras de pavimentação,
para a prefeitura de Santana
do Manhuaçu na ordem de

meio milhão de reais.
O prefeito João do Açougue agradeceu a parceria e
atenção do parlamentar com
Santana do Manhuaçu e reafirmou, o seu compromisso
com o deputado João Magalhães, que tem atendido os
anseios do povo de Santana,
levado as nossas reivindicações ao Governo de Minas e
ao Governo Federal.
João Magalhães reforçou
que seu trabalho tem se
pautado por estar ao lado
das questões municipais.
“As lideranças, prefeitos,
vereadores e nossos parceiros sabem da minha dedicação com os municípios
da minha base”, afirmou o
Deputado.

E

m mais um encontro
com o prefeito de Durandé Lauro Simão e
seu vice-prefeito Sr.Voney
e vereadores na residência
da família do Sr. Bruno
Espínola, o deputado João
Magalhães anunciou emenda de mais de meio milhão
para o Município. Além de
ouvir das demandas, a visita
do parlamentar garantiu recursos para novos projetos
em Durandé.
Durante o encontro, João
Magalhães discutiu novas
ações a serem executadas
em favor do município.

Prefeito e vereadores de Durandé

Anunciou também a liberação junto aos Ministérios
das Cidades e Saúde, R$
750.000,00 Mil reais para
infraestrutura urbana e para
Material de Uso Único Atenção Básica de Saúde.
O prefeito Lauro Simão
agradeceu mais uma vez
esta grande parceria e atenção com Durandé e reafirmou, como de costume, o
seu compromisso com o
deputado João Magalhães,
que tem levado de forma
atenciosa até o Governo de
Minas e ao Governo Federal
os pleitos de Durandé.

João Magalhães reforçou
que seu trabalho tem se pautado por estar ao lado das
questões municipais. “As
lideranças, prefeitos, vereadores e nossos parceiros
sabem da nossa dedicação
com os municípios da nossa
base, e em Durandé não é
diferente”. Explica o deputado.
João Magalhães destacou
que o ano passado foi um
ano especial. “Conseguimos
terminar 2013 atendendo
todos os municípios da nossa base. Superamos todos
os investimentos dos anos

anteriores. Acredito que a
soma chega a 50 milhões
de reais em recursos nas
áreas de saúde, educação e
infraestrutura para todos os
municípios da nossa base
no leste mineiro. Isso nos
encoraja mais a continuar
na vida pública. Alegra-me
saber que nosso trabalho
está contribuindo para melhoria da qualidade de vida
de cada pessoa dessa região.
Graças a Deus terminamos
2013 com chave de ouro e
2014 caminha na mesma direção”.
(Ass. de Comunicação)
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Abi-Ackel vota pela aprovação da Lei das Antenas
O deputado Paulo Abi-Ackel votou favorável à
aprovação do projeto de lei
5013/2013 que fixa prazo
máximo de 60 dias para a
emissão das licenças para
a instalação de infraestrutura de telecomunicações.
A aprovação do projeto
garantirá a melhoria dos

serviços de telefonia móvel no País.
“Esse projeto gera garantias jurídicas para unificar a legislação em todo
o País relativa às instalações de rádio base. As leis
estaduais e municipais que
dão tratamento diferenciado à questão, impedem

investimento no setor para
melhorar o sinal de celular e expandi-lo às áreas
mais remotas. Agora que
a legislação será unificada,
esperamos que o sinal melhore e chegue a todas as
localidades. E nós vamos
cobrar”, explicou o deputado Paulo Abi-Ackel.

Abi Ackel será relator de subcomissão que analisará
critérios para publicidade em rádio e TV
Grupo avaliará propaganda dos poderes, entre outros assuntos

Deputado Paulo Abi-Ackel votou favorável à aprovação do projeto de lei 5013/2013
que fixa prazo máximo de 60 dias para a emissão das licenças para a instalação
de infraestrutura de telecomunicações.

11º Batalhão lança Base Comunitária
Móvel nos bairros de Manhuaçu
Para garantir uma maior
segurança e tranquilidade
a comunidade manhuaçuense, a Polícia Militar está
disponibilizando em Manhuaçu a partir deste mês
de maio uma Base Comunitária Móvel (BCM), ferramenta importantíssima da
Polícia Militar de Minas Gerais na prestação de Serviços
de Segurança Pública,
O lançamento deste importante serviço acontecerá
amanhã, seis de maio, nos
bairros da baixada, Engenho
da Serra e Santa Terezinha
onde ficará posicionada na
Rua Silas Heringer. A Base
atua com o objetivo de potencializar as ações de prevenção de atividades criminosas, facilitar um contato
mais próximo com a comu-

N

ponsabilidade é grande! Pois
definirá muitos aspectos de
que tratam a publicidade
e a propaganda no âmbito
empresarial, social e governamental.Afeta diretamente
os veículos de comunicação
e agências de propaganda.
Vamos trabalhar muito", garantiu Abi-Ackel.
Entre outros temas que
serão analisados pela Subcomissão
encontram-se
projetos que tratam da responsabilidade educativa das
emissoras, como a transmissão obrigatória de 30 minutos de programação educativa nas rádios e televisão;
divulgação em emissoras
de rádio, televisão e Internet, de informações sobre o
crime de exploração sexual
de crianças e adolescentes;
a obrigatoriedade de divul-

gação de informações em
rádio e televisão de material
educativo sobre o combate
ao uso de drogas; reserva de
canal em âmbito nacional
com sinal aberto para transmissão de programação da
TV Escola.
Outras propostas que tratam do arrendamento de
espaço na grade horária de
transmissão das emissoras
de radiodifusão de sons e de
sons e imagens; autorização
de veiculação de publicidade comercial na programação das emissoras de televisão educativa, com limite de
15%; permissão que entidades autorizadas a executar o
Serviço de Retransmissão de
Televisão – RTV – para que
possam realizar inserções
locais de programação e publicidade, entre outros.

Depois de dizer que o
Brasil vive uma fase decisiva
para seu futuro, o deputado
Sebastião Costa enfatizou “
a necessidade de se pensar o
país além da Copa do Mundo, focando na grave conjuntura político-econômica
que se desenha a longo prazo”. Para ele, embora a realização de um evento do porte
da copa mundial de futebol
tenha enorme influencia na
vida cotidiana de todos nós,
é preciso também considerar o quadro no qual tudo
isso acontece.
Lembrou o deputado que
no âmbito da Assembléia
Legislativa essas questões
tem sido discutidas amplamente – espelhando uma
preocupação de todos os
cidadãos. Ao detalhar suas
preocupações de forma mais
profunda, Costa disse que os
problemas do país continuam e até se agravam a cada
dia, principalmente em relação à violência – cada vez
mais brutal e mais ampla,
atingindo tanto as cidades
quanto o campo e permeando todos os vetores da
vida nacional. Mais que se
preocupar com a violência,

disse, é preciso criar meios
para combate-la sem medo
e ataca-la de forma contundente e direta. Outro ponto
por ele considerado nesse
quadro, é o agravamento da
situação econômica e suas
conseqüências sociais, com
graves repercussões na estabilidade institucional.
O deputado Sebastião
Costa disse que, por isso
mesmo, uma análise realista
do que se passa no país e a
busca de soluções práticas

para esses mesmos problemas tornou-se urgente.
Disse que a velocidade dos
acontecimentos políticos e
o aprofundamento da situação econômica estão exigindo que o debate das suas
soluções também sejam colocadas imediatamente pelas lideranças do pais.
- Não podemos esperar o apito final da Copa do
Mundo para pensar o Brasil,
pois o país merece mais que
isso, concluiu o deputado.

Sebastião Costa: copa não
deve pautar a politica

nidade, buscando esclarecer
dúvidas e levando informações aos cidadãos.
Trata-se de um serviço
inovador, com ações que
antecipam e atacam as causas do ciclo da violência e
da criminalidade. Um policiamento voltado para o

cidadão de bem, para trazer
segurança e orientação a população.
Além dos policiais militares, a Base Comunitária
Móvel (BCM) possui mesa,
cadeiras, e vários outros
equipamentos destinados ao
atendimento da população.

Minas Gerais e Lobos da Noite no Brasileiro

ovo Campeão Brasileiro de Jiu Jitsu de 2014
disputado em Barueri
São Paulo, é da pacata cidade de Santa Margarida MG,
Equipe Lobos da Noite, Projeto Social (Lutando pela Vida)
Prof. Lucas Medeiros, mestre
Ricardo Caetano Cataguases
/Gracie Barra, mostra mais
uma vez que é melhor escola
de Jiu Jitsu da região disparada , o atleta Michel Parrussoli se mostra quase imbatível
em sua categoria e assume o
trono de Campeão Brasileiro
de 2014, na quinta feira 01 de
maior de 2014. Equipe Lobos
da Noite cada vez mais forte! E
se mostrando a mais qualificada da região , Lucas Medeiros,
equipe e familiares de Michel
comemoram sua conquista , e
já treinam para o mundial.

O deputado federal Júlio Campos (DEM/MT) foi
eleito presidente da Subcomissão Especial da Publicidade e Propaganda
(SUBPUBLI), e indicou o
deputado federal Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG) como
relator, o colegiado examinará proposições que tratam
da veiculação de publicidade nos meios de comunicação.
Entre os assuntos estão:
o estabelecimento de critérios de desconcentração na
contratação de publicidade
de agências de propagandas; disciplina a propaganda
e publicidade dos Poderes
Executivos, Legislativos e
Judiciário e entidades da administração pública.
"Como relator desta importante comissão, a res-
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Vereadores buscam segurança para pedestres na rodovia
Esforços constantes vêm
sendo tomados pelos vereadores de Manhuaçu na
busca por soluções para as
dificuldades de travessia da
rodovia BR-262, no perímetro urbano e nos distritos.
Esta antiga reivindicação
popular, acentuadas pelos
constantes registros de acidentes e atropelamentos,
tem integrado a pauta de
diversas sessões legislativas
e outras mobilizações dos
membros da Câmara, como
reuniões com representantes
de segmentos comunitários
e órgãos governamentais.
Um exemplo recente ocorreu esta semana, quando,
a equipe do DNIT esteve
mais uma vez em Manhuaçu. Na sessão ordinária da
Câmara, do último dia 24
de Abril, o Vice-presidente
Anízio Gonçalves de Souza
(Cb. Anízio) apresentou, em
plenário, Ofício do DNIT
relacionando obras de melhoramentos e de reengenharia da BR-262 e o apoio
do Diretor do DETEL-MG,
Sérgio Mendes, para as reivindicações feitas. O documento menciona ainda um
contorno rodoviário de 9,5
km de extensão, em trecho
compreendido possivelmente entre a UBA e a Predalle.
Também são citadas seis
passarelas e ações de intervenção no trânsito, visando
maior segurança, em Santo
Amaro de Minas. “O Diretor
Márcio (DNIT) informou
que uma sondagem será feita
nos locais das passarelas e a
Licitação está em andamento”, relatou.
Em 2013, o Presidente
Maurício de Oliveira Júnior e o Vice-presidente Cb.
Anízio também haviam se
encontrado com engenheiros do DNIT, reforçando ao
órgão esta demanda urgente
para o trânsito.
Outra visita da equipe do
DNIT a Manhuaçu ocorreu em Fevereiro deste ano,

Vereadores Aponísia dos Reis e Cb. Anízio (Vice-pres. da Câmara), acompanhados de comitiva
de moradores de Santo Amaro de Minas, reuniram-se com o Diretor do DNIT, em Rio Casca,
solicitando providências para o trânsito no distrito.

Também este ano, vereadores, representantes de entidades sociais e equipe do DNIT percorreram pontos críticos de travessia na BR-262, na cidade e em Santo Amaro de Minas.

acompanhada pela maioria
dos vereadores que, na ocasião, apresentaram aos engenheiros os locais onde os
moradores mais reclamam
a falta de passarelas ou de
outros meios seguros de travessia do asfalto, inclusive
em Santo Amaro de Minas.
Na cidade, entre os locais
apontados como críticos,
estão a rotatória do B. Ponte
da Aldeia, o acesso entre os
Bairros Vila Deolinda e Bom
Jardim, (em frente ao Supermercado Pais e Filhos), o
acesso entre os B. São Jorge e
Santa Luzia (próximo ao 11º
BPM), acesso à Rua da Paz
(em frente ao cemitério municipal) e outras áreas próximas aos Bairros São Vicente
e Nossa Senhora Aparecida.
Ainda naquele mês, os
Vereadores Cb. Anízio, Gilson César da Costa e Francisco de Assis Dutra (Chico
do Juquinha) estiveram em
Belo Horizonte, solicitando a construção de trevos
inteligentes nos trevos do
Cafeicultor e da Santa Clara
como medida de segurança
para pedestres e motoristas. “Conversamos com o
Superintendente do DNIT,
Álvaro Campos de Carvalho, e com o Presidente do
DETEL (Dep. Estadual de
Telecomunicações), Sérgio
Mendes – que representou
o Governador sobre estas

reinvindicações. Todos os
Requerimentos protocolados no DNIT foram aprovados pela Casa Legislativa e
assinado por todos os vereadores, com o intuito de melhorar a mobilidade urbana
no município, tanto para
pedestres como motoristas.
Essa medida é um ganho
para Manhuaçu e região”,
esclareceu Cb. Anízio.
A Vereadora Aponísia
também evidenciou estes esforços, mencionando que a
comunidade de Santo Amaro de Minas necessita de
atenção urgente dos órgãos
governamentais quanto à
segurança para os pedestres.
No distrito, Aponísia tem
se reunido constantemente
com as famílias, ouvindo as
reivindicações em um positivo debate com a comunidade.
Em Rio Casca, uma comissão composta pelos Vereadores Cb. Anízio e Aponísia dos Reis e moradores
de Santo Amaro de Minas
visitou o DNIT, solicitando
ações imediatas do órgão
para garantir a segurança de
pedestres no momento da
travessia na rodovia. Desde
o início da atual legislatura,
os Vereadores têm apresentado diversas Indicações e
Requerimentos, sobre esta
necessidade da população.
(Ass. de Comunicação)

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Em 2013, Presidente da Câmara, Maurício Júnior e o Vice-pres. Anízio Gonçalves de Souza receberam equipe do DNIT em Manhuaçu, visitando trechos da BR-262 e ressaltando o comprometimento da Casa Legislativa com a questão.
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Prefeito e Secretário de Saúde
participam de Seminário
Internacional em BH
Copinha Santa Clara teve

início com sucesso

Teve início mais uma edição da Copinha Santa Clara,
trata-se de ume vento já tradicional nos meios esportivos de Manhuaçu, a coordenação é do professor de
Educação Física Agildo So-

ares Dutrae tem o patrocínio exclusivo da Santa Clara
Cafeeira através do empresário e amante do esporte
Everardo. A Copinha tem o
objetivo de dar as crianças
que gostam de praticar o

futsal a oportunidade dessa
prática, ela é dividida em várias faixas etárias e ao longo
do cumprimento da tabela
estaremos dando ênfase aos
resultados e ocorrências técnicas do campeonato.

Liminar põe fim a
representatividade da UNSP
em Manhuaçu

Na tarde do dia 8 de maio
o Juiz da 2ª Vara Cível da
Comarca de Manhuaçu
Dr. Vinícius Ristori concedeu liminar que acaba
com a representatividade
da União dos Servidores
Públicos (UNSP) em Manhuaçu, há muito que os
servidores municipais estávam em dúvida a respeito
de qual entidade realmente
seria a representante legal
da categoria, a UNSP ou o
SINTRAM (Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço
Público Municipal).
A lei não permite que dois
sindicatos da mesma categoria atuem num mesmo território, com isso prevalece
o sindicato que tem a chamada Carta Sindical que é o
registro junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego, esse
é o caso do SINTRAM que
desde 2010 detém este instrumento de representação.
No Diário Oficial da União o
então Ministro Carlos Luppi
através de portaria publicada em Março de 2010 explicitou que o SINTRAM seria
o representante legal dos
Servidores Públicos do Município de Manhuaçu e na
mesma portaria excluiu da
representação a UNSP sub
sede de Manhuaçu, mesmo
assim a UNSP continuou de
portas abertas e daí travou-se uma batalha jurídica do
SINTRAM contra a UNSP
ficando o servidor em meio
de um bombardeio jurídico
sem saber ao certo quem
seria a entidade representativa para lutar pelos direitos dos funcionários, o que
finalmente acaba de acordo
com a decisão em que o
Juiz fundamenta expondo
que os elementos probatórios constantes nos autos
demonstram efetivamente a
representatividade do SINTRAM em âmbito municipal em relação ao servidores públicos e o respectivo

O Presidente do Sindicato de Manhuaçu Jaiminho e representantes junto com a Presidenta do Sindicato dos Servidores
Públicos de Ipatinga e Elenir e diretores Marquinho e Misael

perdimento da UNSP de tal
qualificação, ele determina
que a UNSP se abstenha de
praticar quaisquer atos de
representatividade dos servidores públicos municipais,
inclusive de recolhimentos
de contribuiçao sindical, sob
pena de multa diária no valor
de R$1.000,00 até o limite de
R$60.000,00 , além de possível caracterização de crime
de desobediência e demais
sanções cabíveis à espécie.
No desenrolar desta história o quer ainda pode estar por vir são várias ações
de servidores que passam a
deter o direito de restituição
da cobrança da contribuição sindical mensal que vinha sendo descontada nos
contra cheques no valor de
1% dos vencimentos dos filiados a UNSP já que desde

2010 a entidade já estava
excluída da representação
municipal. Segundo o presidente do SINTRAM Jaime
Rodrigues Ferreira ele já havia alertado os Secretários
municipais inclusive o da
Administração João Batista
Hott a respeito da situação
irregular da UNSP mas nada
foi tomado de providências
e o servidor continuou tendo descontos em seu vencimentos, o SINTRAM por
diversas vezes recusou-se a
participar de reuniões decisórias para tratar de assuntos
relacionados aos servidores
em que na mesma mesa estaria também a UNSP que
inclusive elaborava atas em
que o próprio prefeito assinava participando, mesmo
tendo ciência da portaria do
Ministério do Trabalho.

Nailton Heringer e José Rafael estiveram na capital mineira para participarem do III Seminário Nacional Observatório de Custos em Saúde e do I Seminário Internacional Observatório de Custos em Saúde

Entre os dias 28 e 30 de
abril, o prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, e o secretário de Saúde, José Rafael
de Oliveira Filho, participaram do III Seminário Nacional Observatório de Custos
em Saúde e do I Seminário
Internacional Observatório de Custos em Saúde. Os
eventos, que aconteceram
no auditório do Banco de
Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG), fazem parte de uma parceria entre a
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a Organização Pan-Americana de Saúde/Organização
Mundial
de Saúde (OPAS/OMS), o
Ministério da Saúde, a Universidade Federal de Minas
Gerais e o Observatório de
Custos em Saúde.
O Seminário Nacional
tem como objetivo abordar
a gestão estratégica e a inovação em saúde. Já o evento internacional teve como
foco a gestão, o financiamento e evidências científicas. Durante os três dias de
trabalhos, foram realizados
oito painéis que abrangem
temas como avanços tecnológicos e aplicação no SUS; a
judicialização do sistema de
saúde; o financiamento das
redes de atenção; a interiorização do sistema de saúde
no Brasil; a atenção à saúde
do idoso e do trabalhador; e
a cadeia produtiva de medicamentos.
Para o secretário de Saúde
de Manhuaçu, José Rafael
de Oliveira Filho, os eventos
foram bastante produtivos.
"Tivemos a oportunidade de
fazer uma releitura do SUS.
Precisamos dar uma nova
reestruturação para que o
programa tenha continuidade de maneira plena em
todo o território nacional. O
trabalho do Observatório de
Custos em Saúde, que atua
desde 2009, representa um
grande esforço em aproximar os resultados obtidos
nos estudos com o trabalho

Estiveram presentes estudantes, docentes, gestores e pesquisadores da área da saúde de todo o Brasil e de vários países

Mesa de honra na abertura do III Seminário Nacional
e Observatório de Custos em Saúde

Prefeito Nailton Heringer, Roberto Iunes do World Bank,
Washington, Estados Unidos e Débora Goulart de Carvalho
do FCMMG Brasil

de gestão, alinhando o processo de pesquisa, de acordo
com as necessidades que a
Secretaria de Estado tem de
aprimorar o seu trabalho",
comentou.
Ainda de acordo com José
Rafael, se faz necessário um
balanço depois dos 25 anos
do SUS, que consiste em
uma plataforma que dá legitimidade a este processo. Ele
revela grandes desafios na
esfera do financiamento, da

gestão, da força de trabalho,
e também no modelo e na
maneira de organizar a assistência e a gestão. "Vamos
implantar essas novas evidências esclarecidas dentro
do diagnóstico levantado
nos eventos após uma avaliação da nossa própria situação municipal", finalizou o
secretário de Saúde.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Felipão convoca 23 jogadores para a Copa 2014

Hernanes, Henrique, Maxwell e Maicon eram possíveis dúvidas, mas garantiram vaga
Os 23 convocados por
Felipão. Seleção estreia na
abertura da Copa daqui 36
dias, no dia 12 de junho
Às 11h30, a maioria dos
torcedores brasileiros acreditavam que no máximo 6
vagas poderiam estar em
aberto. As indefinições estavam na vaga do terceiro
goleiro, dos laterais reservas, do zagueiro reserva,
de um dos meio-campistas,
além de uma possível surpresa no ataque, para o banco de Fred.
Entretanto, pragmático,
Scolari convocou quem
eram os favoritos para a
vaga. Victor, goleiro do
Atlético Mineiro, vinha
sendo convocado e levou a
melhor sobre Diego Cavalieri. Na lateral direita, Rafinha sonhava com a vaga
após sua boa apresentação
na única chance que teve
com Felipão, mas Maicon
foi o escolhido e disputará
sua segunda Copa do Mundo.
A briga na lateral esquerda era entre Maxwell
e Felipe Luís. Apesar de
Felipe Luís viver boa fase
no Atlético de Madrid, líder
do espanhol e finalista da
Liga dos Campeões, quem
será o reserva de Marcelo é
o lateral Maxwell do PSG.
Após confirmar David
Luís, Thiago Silva e Dante, a última vaga entre os
zagueiros ficou com Henrique, do Napoli, que desbancou Dedé, Miranda e Réver
que sonhavam com uma
possível chance de disputar

a Copa de 2014.
No meio-campo, após
Felipão confirmar Fernandinho, Ramíres, Oscar e
Willian, e as já prováveis
convocações de Luis Gustavo e Paulinho, apenas
Hernanes aguardava pela
confirmação de seu nome.
O meio-campista da Internazionale de Milão garantiu
sua vaga após ser convocado sete vezes por Felipão.
No ataque, Jô foi confirmado, frustrando quem
acreditava ainda em Robinho na Copa de 2014. Além
de Hulk, Fred, Bernard e o
craque Neymar.
Perguntado qual havia
sido a escolha mais difícil,
Felipão afirmou que foi a
decisão sobre quem seria
seu último zagueiro. “Onde
nós tivemos olhares finais e
uma série de detalhes sendo
observados foi a última indicação para a quarta zaga.
Foi ali que tivemos nossas
discussões, o porque disso
e daquilo e decidimos pelo
Henrique”, afirmou Felipão. O zagueiro do Napoli
é um jogador versátil que
pode atuar como volante,
assim como David Luís
e assim como Edmílson
atuou em 2002 na seleção
pentacampeã de Felipão.
No dia 13 de maio, Felipão deve divulgar no site da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) quem serão
os sete suplentes convocados que podem estar à
disposição do treinador em
caso de lesão de algum dos
convocados.

TÉCNICO

Luiz Felipe Scolari

GOLEIROS

Júlio César (Toronto-CAN)

Jefferson (Botafogo-RJ)

Laterais

Daniel Alves (Barcelona-ESP)

Maicon (Roma-ITA)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Paulinho
(Tottenham-ING)

Maxwell (Paris
Saint-German-FRA)

Zagueiros

Thiago Silva
(Paris Saint-German-FRA)

David Luís
(Chelsea-ING)

Dante (Bayern de
Munique-ALE)

Meio-campistas

Luiz Gustavo
(Wolfsburg-ALE)

Victor (Atlético-MG)

Ramires (Chelsea-ING)

Hernanes (Inter de
Milão-ITA)

Willian (Chelsea-ING)

Henrique (Napoli-ITA)

Fernandinho (Manchester City-ING)

Oscar (Chelsea-ING)

Atacantes

Neymar (Barcelona-ESP)

Fred (Fluminense-RJ)

Hulk (Zenit-RUS)

Jô (Atlético-MG)

Bernard (Shakhtar Donestk-UCR)
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Chega um tempo na
vida que a gente aprende que ninguém nos
decepciona. Nós é que
colocamos expectativas
demais sobre as pessoas. Cada um é o que é e
oferece aquilo que tem
para oferecer.
O povo não deve temer
seu governo, o governo
é que deve temer seu
povo.
Jamais se desespere,
mesmo estando em
sombrias aflições, pois
das nuvens negras cai
água límpida e fresca.
Tente ser feliz ao invés
de tentar ser perfeito.
Seja você a mudança
que tanto procura nos
outros. As pessoas não
mudam com cobranças,
mudam com exemplos.
Há pessoas que passam
pelas nossas vidas para
nos ensinar a NÃO
sermos como elas.
FRASES DO
FACEBOOK
“Nem tudo o que se
enfrenta pode ser
modificado. Mas nada
pode ser modificado
até que seja enfrentado”. (James Baldwin)
“Os pequenos atos
que se executam são
melhores que todos
aqueles grandes que
se planejam”. (George
C. Marshall)
O fracasso é a
oportunidade de se
começar tudo de novo,
inteligentemente.
(Ford)
Se um homem não
sabe a que porto se
dirige, nenhum vento
lhe será favorável!
(Lucius Annaeus Sêneca – 4 a.C. - 65 d.C.)
Não confunda jamais
conhecimento com
sabedoria. Um o ajuda
a ganhar a vida; o
outro a construir uma
vida! (Sandra Carey)

Pr. João Soares
da Fonseca

Fadiga: uma inimiga diária
que pode ser combatida

A sensação de cansaço residual ao longo
dos dias é tão incômoda quanto corriqueira.
A questão é que na maioria das vezes estamos negligenciando a razão mais óbvia de
perdermos energia: não nos abastecemos
com os combustíveis adequados. Em geral,
perda de energia significa fome ou sede.
Por isso, comer com frequência, em pequenas refeições ao
longo do dia, ou três refeições
e dois lanches, contribui para
manter o nível de açúcar estável no sangue, afastando a
fadiga. O ideal é comer algo
saudável a cada três horas.
Deixar o café de lado também é uma mudança relevante
se você se sente cansado várias
vezes ao dia. A cafeína é um
estimulante seguro e natural
que aumenta a frequência cardíaca e respiratória. O problema é que os efeitos desaparecem, deixando-o com vontade de beber
mais café ou cansado de novo. Hoje, muitos
especialistas recomendam evitar a cafeína
se a fadiga é um problema contínuo.
Isso não significa que você deva cortar o
café-da-manhã! Ao acordar, já se passaram
quase 12 horas desde a última refeição. Mesmo que o estômago não esteja com fome, o
corpo está, então por isso é importante fazer

um desjejum reforçado todos os dias. Quem
faz isso se concentra e é mais produtivo.
Já o hábito de beber água é necessário por
causa da produção química de energia. Se a
pessoa não bebe o suficiente, o corpo tem de
compensar de modo a esgotar a sua vitalidade. Recomenda-se beber dois copos de água
a cada 2 horas, mais ou menos.
As proteínas são grandes
aliadas, pois contribuem para
elevar os níveis de neurotransmissores na corrente sanguínea
que são importantes para o humor e a agilidade. Consumir
uma porção de proteína a cada
refeição, incluindo o café da
manhã, é uma dica valiosa para
melhorar seu nível de energia.
Por último, e não menos
importante, que tal cortar ou
reduzir os doces? O açúcar refinado é digerido muito rápido e ocasiona, quase que
imediatamente, picos glicêmicos – o aumento súbito de açúcar (hiperglicemia).
Em seguida, há uma queda de açúcar no
sangue (hipoglicemia), que deixa as pessoas sem energia. Deixe de lado refrigerantes, bolos, biscoitos e, em vez de doces,
opte por proteínas.
Adaptado de Guia de Saúde e Longevidade - Reader's Digest

Queijo Gramado Frescal

jsfonseca@pibrj.org.br

Como vai a família?
Descrevendo a condição das famílias de nosso
tempo, um escritor as comparou a navios que
se entrecruzam nas caladas da noite. Por quê?
Porque não conversam, não se conhecem, não
dividem as frustrações do cotidiano, nem as angústias, como também não dividem as vitórias.
Os membros de tais famílias não se conhecem, e
por isso não se compreendem.
Se você está vivendo em família desse modo,
certamente você deve estar lamentando que as
coisas sejam assim, porque você sabe o que está
perdendo. A família é o primeiro e mais importante núcleo de relacionamentos de uma pessoa.
Infelizmente, as demandas da vida moderna, a
sobrecarga de trabalho, a exigência de cursos
infindos, a lentidão do trânsito nas grandes cidades e mesmo uma certa indisciplina em relação à televisão ou à Internet, têm enfraquecido,
quando não até destruído, as relações familiares.
Mas se você acha que tudo está perdido, Deus
não acha. Ele pensa diferente. Para ele, a vida
em família, e vida com qualidade, pode ser recuperada, reorganizada e reconstruída. As coisas
podem mudar para melhor. Basta que você tome
uma decisão.
A decisão que precisamos tomar é parecida
com a que tomou Josué, o líder de Israel, sucessor de Moisés, quando disse: "Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor" (Js 24.15). Se o Senhor
for a referência principal da família, ela há de
vencer os obstáculos e contornar as armadilhas
que o Diabo coloca em seu caminho. Porque,
como disse o salmista, "SE o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; (...) Inútil vos será levantar de madrugada,
repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim
dá ele aos seus amados o sono" (Sl 127.1-2).
Seja qual for o problema que sua família estiver enfrentando, procure um lugar sossegado,
ajoelhe-se ali e diga: "Senhor Jesus, tem misericórdia de mim... e da minha família".

Tipo de leite:
Desnatado/semi desnatado.
Pasteurização do leite 63ºC a 65ºC
por 30 min. Resfriar até atingir 38ºC
Adição do Coalho:
Dilua o coalho na proporção de
1ml/litro de leite, em água fria, e adicione lentamente ao leite que deverá estar na temperatura de 35/36ºC.
Deixe o tempo suficiente para que
se obtenha um coágulo consistente,
aproximadamente 45 minutos. Caso
a massa ainda não esteja no ponto de
cortar, espere mais 5 – 10 minutos.
Corte da massa de queijo:
Corte a massa com a lira em sentido
vertical e logo em seguida corte no sentido horizontal e deixe descansar por 10
minutos.
Dessoragem:
Agite a massa lenta e suavemente durante 30 min. Ao término deste tempo a
temperatura deverá estar em torno de 33
- 34ºC. Quando a massa estiver no ponto
de ser colocada na forma, retire o soro, até
que comece a aparecer a massa de queijo.
Enformagem:
Forre formas com dessorador. Preencha

as formas com a massa que deverá estar
bastante molhada. Deixe drenar e coloque
mais massa até completar a forma.
Prensagem:
Coloque na prensa com peso. Deixe 1
hora. Vire o queijo dentro da forma. Deixe
prensando outra 1 hora. Retire da prensa e
leve à salmoura solução 20%.
Salga:
Deixe durante 1/2 hora. Devolva os
queijos para a forma e guarde na geladeira
até o dia seguinte.ValidadeO queijo é de
uso imediato e tem seu prazo de validade
curto, cerca de 21 dias em temperatura de
4 graus C.

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Homem de sessenta anos é morto e tem corpo incendiado em Matipó
Por volta de meia noite
desta terça-feira, 07, a Polícia Militar foi acionada por
populares que encontraram
um homem caído e com
corpo carbonizado, na área
central da cidade de Matipó.
Quando chegaram ao local, próximo a uma passarela na avenida Salvador Sabino, encontraram a vítima,
um homem de 60 anos, sem
vida, com grande parte do
corpo incendiado e já desfigurado.
A perícia esteve no local e
fez os trabalhos de praxe e
liberou o corpo para o IML.
Pela manhã, após alguns levantamentos, foi localizado
o suspeito Marcelo.
Após um intenso trabalho,
a PM chegou ao autor, de 27
anos, que alegou agir para
se defender. Segundo ele, o
aposentado tentou mata-lo
com uma faca. Daí então ele
conseguiu derrubar a vítima,
o molhou com com gasolina
e ateou fogo. A faca não foi

Menor de 16 anos mata amigo com
disparo acidental em Inhapim

A perícia esteve no local e fez os trabalhos
de praxe e liberou o corpo para o IML.

encontrada.
Sobre o possível planejamento da ação, Marcelo
alegou que não comprou
a gasolina para isso. Ele a
tinha em casa para colocar
numa moto com um colega
para fazer uma viagem até

Granada, distrito de Abre
Campo, no domingo.
O autor tem uma ficha
com passagens por tentativas de homicídio e é investigado por envolvimento em
várias tentativas de homicídio recentes na cidade.

Polícia Civil prende homem acusado de
estuprar jovem de 18 anos em Caratinga
Estuprador alega que estava bêbado e drogado
Wesley Cristian de Gaspar, de 22 anos, foi preso
durante a tarde de segunda-feira (05/05). Ele é acusado
de estuprar uma jovem, de
18 anos. A Polícia Civil de
Caratinga prendeu Wesley
na porta da casa dele, no
bairro Anápolis. Segundo
a delegada Nayára Travassos, em depoimento o rapaz
confessou o crime e disse
estar arrependido. As investigações se iniciaram ainda
no dia 30 de abril, data em
que a vítima foi estuprada.
Em entrevista ao jornalismo do Super Canal, a jovem
contou que era madrugada e
ela estava a caminho de casa
depois de um dia exaustivo
de trabalho, quando foi perseguida por Wesley. O autor
abordou a vítima e pediu
que ela calasse a boca ou do
contrário a mataria. Logo
depois, o rapaz levou a mulher para dentro de um beco

da Rua Coronel Antônio da
Silva, centro da cidade, e
manteve relação sexual à
força com a vítima. Após
cometer o estupro, Wesley
ainda chegou a furtar o celular da vítima.
De acordo com a delegada,
Wesley já tem passagens pela
polícia por posse de arma de
fogo e uso de drogas. Ele foi
detido por meio de um man-

dado de prisão temporária
válido por 30 dias, para a
conclusão do inquérito policial. O mandado de prisão
também pode ser prorrogado por mais um mês. Mas a
polícia deverá pedir a prisão
preventiva do acusado.
A Polícia Civil foi ágil e
prendeu Wesley cinco dias,
após o crime. Conforme a
delegada Nayára, imagens
de câmeras de segurança
dos locais por onde a jovem
foi perseguida, e depoimentos da vítima e de uma testemunha chave, contribuíram
bastante para que a polícia
chegasse à autoria do crime. A polícia pede que caso
outras mulheres também tenham sido vítimas de Wesley, que denunciem e procurem a Delegacia da Mulher.
Mais detalhes você confere
amanhã na edição do Hora
Notícia às 11h45.
Super Canal

O

menor de 16 anos
matou com um disparo acidental o amigo Welbert John Dias Pereira, de 22. O tiro acertou a
cabeça da vítima. O disparo
saiu de um revólver calibre.
38, que foi apreendido pela
Polícia Militar. O caso foi
registrado nesta quinta-feira
(08/05) em Santo Antônio
do Alegre, distrito de Inhapim. O menor e o parente da
vítima levaram Welbert ainda com vida até o Hospital
Márcio, em Ipatinga, onde
ele não resistiu ao ferimento
e faleceu.
“No Hospital Márcio
Cunha, nós tivemos contato
com o menor responsável
pelo disparo. Ele alegou que
tinha essa arma já algum
tempo guardada dentro de
casa. Hoje ele estava trabalhando junto com esse rapaz, que foi alvejado, e na
hora do almoço foi mostrar
à vítima a arma e teria disparado acidentalmente, vindo o disparo atingir a face
do Welbert”, disse tenente
Jefferson.

Tenente Jefferson.

O distrito onde ocorreu
o disparo acidental fica a
15 quilômetros de Inhapim. A polícia foi acionada
por meio de uma denúncia
anônima. O autor do disparo
e a vítima estavam trabalhando em uma lavoura de
café antes do ocorrido. Uma
tia do menor contou que viu,
quando o sobrinho ajudava
prestar socorro ao amigo.
Segunda ela, o adolescente
estava desesperado.
“Ele saiu gritando e o
próprio parente do Welbert
veio no carro e foi junto com
o ‘de menor’ para prestar
socorro. A palavra mesmo
fala acidentalmente né?! Ele
foi simplesmente mostrar a
arma para o colega e a arma
disparou. Trabalhavam juntos. O Welbert o chamava
de manhã pra ir à roça junto.
A família tá inconformada.
Porque a família tanto do
Welbert como a dele são
amigos. Foi acidentalmente
mesmo. Infelizmente o fato
aconteceu”, relatou a tia do
menor.
O disparo acidental acon-

teceu dentro da sala da casa
do menor. A arma estava escondida no interior de uma
gaveta. A família do menor
disse à polícia que não sabia da existência da arma de
fogo. “De acordo com a mãe
desse menor, ela não sabia
da existência dessa arma
no interior da casa dela. Segundo versão desse menor,
ele teria sido vítima de um
disparo de arma no distrito
de Alegre no mês de janeiro,
e que populares residentes
naquele local teriam tomado
à arma do rapaz, que efetuou esse disparo contra ele. E
essa arma, ele não soube me
explicar muito bem à procedência, teria passado na
mão de diversas pessoas, e
parado nas mãos dele”, afirmou o tenente.
Após o registro da ocorrência, o menor foi conduzido à delegacia de Polícia
Civil de Inhapim para ser
ouvido. Ele pode responder
por homicídio culposo, ou
seja, quando não há intenção de matar.
Super Canal

Mais de 200 mil reais apreendidos em
operação contra o "jogo do bicho"
Uma grande operação da
Polícia Militar nesta quarta-feira, 07, terminou com a
apreensão de mais de R$
200 mil em dinheiro, duas
armas de fogo e ao menos
cinco pessoas detidas.
A ação partiu de denúncias de que homens armados
estariam fazendo a escolta
do transporte de dinheiro
proveniente do jogo do bicho.
O cerco foi montado e militares abordaram dois veículos na rodovia BR-482,
em Carangola, sendo que
em um deles, um veículo
blindado, foi encontrada a
quantia aproximada de R$
200 mil e várias anotações
com o endereço da central
de operações da banca na cidade. Dois homens armados
e outras três pessoas suspeitas, foram presas.

Na sequência, as equipes
foram até a central do jogo
de bicho onde encontraram
mais dinheiro, máquinas
de cartão de crédito e até
animais da fauna silvestre,
mantidos em cativeiro de
forma irregular.
Ainda de acordo com a

PM, no balanço das apreensões realizadas durante a
ação constam, além do grande montante em dinheiro,
duas pistolas 380 com o total de 73 munições de mesmo calibre, celulares, equipamentos eletro-eletrônicos
e talões do jogo do bicho.
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ENTRETENIMENTO
Bêbado na contramão
O bêbado entrou na contramão e o guarda o deteve:
– Onde é que o senhor pensa que vai?
– Bom. . . eu ia para uma festa, mas parece que ela já acabou... Tá todo mundo
voltando.

Braços cruzados
E o delegado, para o genro da vitima:
– Eu não consigo entender como é que o
senhor ao ver um homem agredindo a sua
sogra, pode permanecer de braços cruzados!
– Pois é, doutor! Eu até que estava com
vontade de fazer alguma coisa, mas...
– Mas, o quê? – perguntou o delegado.
– Achei que dois caras batendo numa
velhinha seria muita covardia!

O diabo e o velhinho
No meio da missa, quando o padre e todos os fiéis se encontravam concentrados
em uma profunda meditação, o diabo irrompe no templo.
Todos interrompem a meditação e saem
correndo, menos um velhinho.
– E o senhor? – o diabo pergunta.
“O senhor não tem medo de mim?”
– Imagina! – responde o velhinho.
“Eu ter medo?! Eu já fiquei 40 anos casado com sua irmã!”

A loira no ônibus
A loira entra no ônibus completamente
vazio e senta-se num lugar qualquer. De
repente começa a chover e ela percebe que
havia se sentado
debaixo de uma goteira.
Mas continua ali, firme e forte, com a
água pingando sobre a sua cabeça.
Depois de algum tempo, intrigado, o cobrador lhe pergunta:
– Ei, moça! Por que você não troca de
lugar?
Ela abre os braços, mostrando o ônibus
vazio pro cobrador e responde, com cara
de desprezo:
– Bem que eu gostaria! Mas vou trocar
com quem?

CURIOSIDADES
VIAGEM À LUA
A primeira sonda espacial a pousar em
solo lunar foi a “Luna 2”, da União Soviética, 1959. Até 1967, várias naves orbitaram e desceram à lua, coletando uma
valiosa carga de informações que permitiram a ida dos primeiros astronautas, os
norte-americanos Neil A.Armstrong e
Edwin E.Aldrin, em 1969. Cinco outras
expedições americanas levaram homens
à lua. A União Soviética, concorrente dos EUA na corrida espacial, nunca
enviou tripulações, embora mantivesse
robôs lunares entre 1970 e 1974.

HINO NACIONAL
O Hino Nacional Brasileiro é um dos
mais belos do mundo. Constata-se facilmente isto quando se ouve nosso hino e
outros, em competições ou eventos outros
em várias partes do planeta. A belíssima
música do nosso hino foi composta por
Francisco Manuel da Silva e a letra escrita
por Joaquim Osório Duque Estrada.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4 - A determinação e o
sentido de praticidade continuam neste período.
Também não é para menos, com o Sol em Touro, a
visão fica mais focada em como lidar com o sentido
financeiro e material, por isso é bom alicerçar o
que for necessário para o futuro.
Relacionamentos: mudanças mais suaves ocorrem no relacionamento, mas é preciso encará-las de forma positiva, inclusive se houver
cenas de ciúme causadas por insegurança. É preciso amadurecer e
crescer. A partir do dia 15, estímulo aos solteiros para entrar na pista.
Sensualidade.
TOURO – de 21/4 a 20/5 - A capacidade de comunicação está tinindo, mas evidentemente é preciso saber dosar e pensar bem antes de
falar. A vontade de resolver questões de ordem material e profissional
também está na ordem do dia. Aproveite a energia para equilibrar o
que fica e o que vai.
Relacionamentos: cobranças naturais, pois o momento faz com
que a energia aflore e lhe coloque no centro das atenções. Dia 14
essa energia se transforma e deixa uma sensação de maior sedução
e até erotismo. Não esqueça que palavras são cheias de intenções.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6 - Várias possibilidades à vista, mas será
preciso fazer bem a triagem do que é melhor. Saiba que com Mercúrio em
Gêmeos, neste momento, há maior tranquilidade para formular questões
e tornar até as dúvidas mais claras diante de seus desafios pessoais.
Relacionamentos: é possível que o ciúme ronde o relacionamento
neste período, por isso o conselho será saber controlar atitudes para
não queimar o filme. Para quem estiver “na pista”, o clima de sedução
a partir do dia 15 pode fazer surgirem propostas.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7 - Com o Sol em Touro na casa 11 de
Câncer, aflora um pouco mais o sentido humanístico e de trabalhar em
prol de uma grande causa, por exemplo. O mais importante é que o individualismo natural dos tempos pode ser substituído por uma boa causa.
Relacionamentos: sua popularidade está em alta com amigos e
pessoas do trabalho, e por isso é interessante procurar, ao mesmo
tempo, saber que há limites para preservar sua intimidade e até mesmo
não tentar manipular ninguém, pois tudo tem um preço.
LEÃO – de 23/7 a 22/8 - Há esperança no ar e sua intuição está
mais aguçada para perceber novas possibilidades e oportunidades nos
negócios e na vida pessoal. O melhor, portanto, é procurar entender
que as responsabilidades podem ficar mais amenas neste período.
Relacionamentos: a movimentação de suas redes sociais e, inclusive, na questão família estará bem forte neste período. É possível atrair
olhares mais insinuantes de pessoas mais jovens, pois você transpira
jovialidade e sensualidade.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9 - Por mais que haja pendências a se
resolver, o período é de sensação de arejamento mental. E isso pode
ser muito bom para relaxar um pouco mais e procurar entretenimentos
culturais que fomentem o lado humano da vida.
Relacionamentos: sabe-se que a vida da maioria dos casais é
de altos e baixos no campo afetivo e até sexual. Aproveite, então,
o período para investir no visual e procurar atitudes mais criativas,
pois a partir da próxima quinta-feira, é certo um olhar diferente e mais
afetivo entre ambos.
LIBRA – de 23/9 a 22/10 - Nem sempre as coisas acontecem
como gostaríamos, não é? Tudo bem faz parte. Agora é certo que
determinadas situações e até planos necessitem de ajustes importantes. Planos e metas novos podem fazer parte de seus pensamentos.
Pense, reflita e avalie.
Relacionamentos: tudo na vida se tiver o equilíbrio será bem
melhor. As cobranças entre os casais teimam em persistir, por isso é
importante saber equilibrar o que vai dizer e a forma como o assunto
será dito, para evitar aborrecimentos.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11
A capacidade de avaliar e de olhar o cenário está mais latente neste
período. Com o Sol em Touro, há uma sensação de praticidade e de
separar o que dá certo para um lado e o que não ao outro. Valores
podem sofrer mutação. Acredite em seu poder de regeneração.
Relacionamentos: não dá para encarar um escorpiano de forma
superficial. As amizades serão testadas e o potenciômetro da lealdade também. Não há disposição para relacionamentos superficiais, o
importante é o que fica para transformar todos.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11 - Com o Sol brilhando na casa dos
afazeres domésticos, da vida cotidiana, sua vontade de acertar e, quem
sabe, fazer alterações em rotinas, reforminhas na casa e até na área
do trabalho, pode surtir bom efeito. Aproveite o sentido de praticidade.
Relacionamentos: o lado emocional domina o momento. É claro
que as pendências dessa ordem podem fazer pensar e repensar antes,
por exemplo, de uma D.R. Em todo caso, saiba que a capacidade
comunicativa pode ajudar bastante a elucidar pendências antigas.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1 - Procure neste momento espairecer um pouco mais e, quem sabe, até estar disponível a realizar um
bom passeio. A criatividade e a vontade de lidar com aspectos mais
artísticos da vida estão tinindo. Por que não direcionar a energia para
assimilar mais cultura?
Relacionamentos: use a criatividade para trocar mais afetividade
e compreensão com a pessoa amada. Isso poderá lhe trazer benefícios futuros. Para quem estiver solteira, investir no visual poderá ser
importante para a autoafirmação.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2 - Investir em maior conforto para dentro
de casa ou até mesmo dar mais atenção às questões familiares será
importante neste momento. O momento requer adquirir novos hábitos,
outra visão sobre a família e a necessidade de uma vida íntima mais
prazerosa.
Relacionamentos: com o Sol na casa da família, inevitavelmente
as atenções estarão mais voltadas para filhos, primos, pais e parentes
distantes. Claro que não nessa ordem, mas de uma forma geral haverá
tendência a uma troca mais afetiva e salutar dentro do seio familiar.
PEIXES – de 20/2 a 20/3 - É preciso trabalhar bem os ambientes, tanto
no trabalho como em casa, para poder fluir melhor em seus muitos pensamentos. Isso será um aprendizado, ou seja, saber lidar com a transformação desses ambientes, pois curiosidade não falta. Ideias interessantes.
Relacionamentos: nesses últimos meses, principalmente depois
de atitudes, talvez, de ambos os lados, possa ser necessário mudar.
Tais mudanças podem ser graduais, porém saiba que se os objetivos
forem comuns, tem tudo para dar certo. E não acredite no ditado: “Os
opostos se atraem”, pois é o contrário: “Os afins se atraem”.
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“Tive abstinência de trabalho”,
diz Mateus Solano sobre crise
após “Amor à Vida”
Mateus Solano foi uma das celebridades mais
comentadas no início deste ano, após protagonizar o primeiro beijo homossexual em novelas da
Globo, durante participação em “Amor à Vida”,
no horário nobre da Globo.
Apesar do sucesso, o ator sentiu o peso de ter encerrado seu ciclo
na pele do personagem Félix. “Foi um processo de desintoxicação.
A primeira semana depois do fim da novela foi complicada”, contou
à revista “Contigo”.
E explicou: “Tive abstinência de trabalho. Estava viciado na adrenalina do Félix. Pensei: e agora o que tenho para fazer? Eu não tinha
nada para fazer!”.
Mesmo com a possibilidade de descansar, o galã preferiu utilizar
seu tempo para repensar seu futuro. Para não ficar ocioso, ele começou a ter aulas de violino duas vezes por semana.
“Sempre achei muito importante a pessoa saber tocar algum instrumento. Tem de estudar muito e estudo todo dia. É muito difícil
aprender violino, mas o desafio está sendo bacana”, contou.
Em tempo: Outra atividade que tem deixado Solano ocupado durante suas férias da TV é o teatro. Ele estreou a peça “Do Tamanho
do Mundo”, em que trabalha com a esposa, Paula Braun.

Xiii… Após recusar papéis em
novelas, Caio Castro pode perder
contrato com a Globo
Apesar do sucesso do personagem Michel, na
novela “Amor à Vida”, Caio Castro pode estar
perto de perder o seu contrato com a Globo.
A emissora estaria insatisfeita com a conduta do ator, que optou
por ficar um tempo afastado dos folhetins - ele, inclusive, recusou
papéis em obras como “Boogie Oogie”.
O canal está fazendo de tudo para otimizar seu elenco e, por isso,
são raras as situações em que atores ganham tempo extra para descansar a imagem. Cauã Reymond, Mateus Solano e Adriana Esteves, por exemplo, são alguns dos que ganharam longas férias após
papéis mais marcantes.
A Globo ainda não confirmou a pressão no caso de Caio Castro,
mas boatos já dão conta de que a rescisão do contrato deve acontecer
nos próximos dias, segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco.
Atualmente ele trabalha no programa “Caldeirão do Huck”, envolvido exclusivamente no quadro “Saltibum”, em que comanda
uma das equipes na competição de mergulho contra Felipe Titto.

Rodrigo Faro diz que
não tinha espaço
na Globo: “Não me
arrependo de ter
ido para a Record”
Sucesso nos domingos da Record, Rodrigo Faro falou sobre a iniciativa de deixar a Globo, onde construiu sua carreira
de ator, para poder investir em seu sonho maior: se tornar apresentador.
“Eu nunca escondi das pessoas que eu queria ser apresentador.
Eu pedia uma chance para a Globo e diziam que não tinha espaço”,
disse, durante participação no “Agora É Tarde”. E garantiu: “Não
me arrependo nunca de ter ido para a Record”.
Na emissora de Edir Macedo, o artista representa uma das maiores audiências com a “Hora do Faro”, uma reformulação de “O
Melhor do Brasil”, que passou dos sábados para os domingos, para
substituir Gugu Liberato na grade.
Apesar da honra em participar da “guerra” do Ibope contra o SBT
e a Globo, Faro confessou que ficou tenso ao receber o convite para
a mudança. “[…] não pude nem dizer não. Essa foi a maior responsabilidade da minha vida”, contou.
Com 32 anos de carreira, um casamento sólido e três filhas, o
bonitão contou parte da razão para tanta força de vontade. “Meu pai
morreu cedo, então eu trabalhava para pagar as contas”, detalhou.
“Hoje sou um cara feliz, ganho bem, trabalho bem, damos audiência e faço o que gosto”, completou ele, em entrevista que vai ao ar
nesta sexta-feira (9), a partir da meia-noite, no talk show de Rafinha
Bastos na Band.

Ana Paula Padrão pode apresentar reality show
Ana Paula Padrão pode estar perto de voltar a trabalhar na TV.
No entanto, ela deve passar bem longe das bancadas dos programas
jornalísticos da atualidade.
A jornalista recebeu uma proposta da Band e, caso aceite, pode
comandar a versão brasileira do reality show de culinária “Master-
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Chef”, segundo o jornal “Agora São
Paulo”.
O intuito da emissora é acertar os detalhes da produção em breve, para que
ela estreie já no próximo semestre. A
apresentadora, inclusive, deve dar sua
resposta até a próxima semana.
Vale lembrar que Padrão já deixou
claro que não sente saudades de ser âncora. Recentemente, ela até que não era feliz, mesmo com o sucesso
conquistado em sua passagem pela Globo, SBT e Record.
“Eu sou uma pessoa feliz hoje. Eu achava que era [feliz]. Quando
olho para trás, eu vejo uma pessoa triste”, confessou no programa
“The Noite com Danilo Gentili”.

Gugu pode ter fechado
acordo com a Band
Após meses longe das telinhas - e de
muita especulação sobre seu futuro -, Gugu
Liberato pode, finalmente, ter acertado sua
volta ao trabalho como apresentador.
Isso porque a movimentação nos bastidores da Band começou a
ficar intensa na noite da última quinta-feira (8) e há quem garanta
que o artista já fechou acordo com a emissora.
O contrato final ainda não foi assinado e, por isso, as partes ainda
não confirmam. No entanto, de acordo com o blog da jornalista Fabíola Reipert, o acerto verbal já foi feito.
Vale lembrar que não são recentes os boatos de que Gugu poderia
acertar com a Band. Ele, inclusive, já teria participado de um jantar
com a alta cúpula do canal no início deste ano.
Apesar dos esforços do SBT, que também foi apontada como
nova casa do ex-Record, Silvio Santos não conseguiu um acerto financeiro.

Ex-“Mulheres Ricas”
Brunete Fraccaroli
é internada em
São Paulo
Brunete Fraccaroli deve ser liberada do Hospital Sírio Libanês,
em São Paulo, nesta sexta-feira (9), após passar cinco dias internada.
No início da semana, a arquiteta sentiu fortes dores no quadril,
na coluna e no tornozelo e, por isso, precisou de cuidados especiais.
“Partiu infiltrações”, brincou ela no Instagram, ao compartilhar uma
foto em que aparece em uma maca.
Assim que for liberada, a ex-participante do programa “Mulheres
Ricas”, da Band, fará uma viagem a Paris, na França, onde celebrará
seu aniversário. Depois, passará também por Mônaco, onde prestigiará um baile do Príncipe Alber II.
“Preciso viajar dia 10 para estar dia 11 em um céu diferente do de
São Paulo, segundo a minha astróloga”, contou ela à revista “Caras”.

Andressa Urach revela
drama na gravidez e
garante que filho sobreviveu
por milagre
Andressa Urach é sinal de sensualidade e, por vezes, polêmica,
mas ela também tem histórias de superação. No “TV Fama”, da RedeTV!, na noite da última quinta-feira (8), por exemplo, ela falou
sobre a dificuldade em tornar o sonho de ser mãe em realidade.
A apresentadora do “Muito Show” revelou que os meses de sua
gestação foram bastante tensas. Por conta de uma doença descoberta
na época, há oito anos, ela precisou de cuidados extras para evitar os
riscos de sofrer um aborto.
E teve mais. Mesmo após dar à luz seu primogênito, a loira ainda
passou por apuros. Com apenas 30 dias de vida, o garotinho teve
uma pneumonia muito forte e, segundo ela, só sobreviveu por conta
de um “milagre”.

Mágoa? Bolaños não
atende telefonemas
de Carlos Villagrán
Carlos Villagrán, intérprete de
Kiko no seriado “Chaves”, disse que
não consegue entrar em contato com
Roberto Gómez Bolaños, criador do programa, depois de saber que
sua saúde está bastante debilitada. O ator teria tentado ligar diversas
vezes na casa do humorista, porém, sem sucesso. “Tentei falar com
ele, liguei, mas ele não atendeu meus telefonemas. Então, resolvi
não procurá-lo mais”, declarou ao jornal local 'Basta'. Vale lembrar
que a amizade da dupla está estremecida há alguns anos, desde
quando Villagrán deixou o elenco da série mexicana. No último dia
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30, os fãs de Bolaños ficaram desesperados ao saberem da notícia de
que o estado de saúde do ator se agravou nas últimas semanas e atualmente ele quase não se move. 'O estado de saúde do senhor Roberto é grave, mas estável, assim disseram seus médicos. Eles também
já afirmaram para a família que não existem chances de recuperação.
Eles temem o pior e a família deve se preparar para isso', disse uma
fonte à publicação. Apesar disso, a filha do ator publicou nas redes
sociais uma imagem do pai, no último dia 3, na qual aparece em uma
cama semelhante às de hospital e com tubo de oxigênio: 'Já em sua
caminha', escreveu ela na legenda da imagem.

Falso intérprete do
funeral de Mandela faz
piada de si mesmo em
comercial
Convidado como intérprete da linguagem de sinais durante a cerimônia
em homenagem a Nelson Mandela, em
dezembro de 2013, Thamsanqa Jantjie fez piada com sua própria doença. O rapaz, que é esquizofrênico e traduziu erroneamente todos
os discursos dos chefes de Estado no famoso ocorrido, participou de
uma propaganda de um aplicativo lançado pela empresa israelense
Livelens. Na propaganda, postada na internet, Jantjie começa dizendo: 'Olá, eu sou Thamsanqa Jantjie, do funeral de Nelson Mandela!
Acredite em mim, eu sou um verdadeiro intérprete de linguagem
de sinais”. Enquanto ele se pronuncia, uma voz dubla sua declaração e diz: 'Eu não falo na língua de sinais'. E então, a brincadeira
segue. Enquanto Jantjie fala: 'Eu estou realmente arrependido pelo
que aconteceu'. A voz feminina prossegue: 'Eu, uma celebridade!'.
E, por fim, ele conclui: 'Hoje, vou me desculpar para o mundo
inteiro'. Enquanto a voz feminina arrebata: 'Hoje, faço publicidade
por dinheiro'. Ao final da propaganda, Thamsanqa Jantjie larga o
paletó e começa a dançar. Por meio da página oficial no Facebook, a
empresa que produziu o comercial declarou:
“Não pensávamos que o nosso anúncio em vídeo despertaria tanto
interesse. Não há absolutamente nenhuma falta de respeito para com
os surdos ou qualquer outra pessoa! Decidimos que o cara que fez
o pior espetáculo do mundo seria a melhor pessoa para promover o
aplicativo que permite compartilhar vídeos. Finalmente, um homem
esquizofrênico ganhou dinheiro para fazer uma bela campanha. Nós
vemos isso como uma espécie de história triste com um final feliz'.

Fã quer R$ 5,7 milhões de Gusttavo Lima
após fazer striptease em camarote
Por essa Gusttavo Lima não esperava. O
cantor está sendo processado por danos morais por uma estudante de enfermagem de
Cuiabá, no Mato Grosso, que foi assistir à
um de seus shows no último dia 23.
O motivo? Hosana Priscila de Oliveira
Lopes alegou que tenha sido dopada depois
de um convite para ai ao camarote do cantor e, fora de si, ter feito um striptease. Ela
afirmou, inclusive, que dois vídeos de sua performance foram parar
na internet, além de uma foto sua nua. Agora, a jovem de 20 anos
quer uma indenização de R$ 5,7 milhões. O advogado de Hosana,
Claudio Victor Freesz, afirmou que a ação cível está correndo na 7ª
Vara de Cuiabá em segredo.
Ele decidiu entrar com um processo contra o cantor e sua equipe
alegando que, além da suspeita de doping, a jovem não foi socorrida.
“Era obrigação deles preservar a integridade física e moral dela.
E o material foi espalhado na internet”, explicou Freesz, ao jornal
“Extra”. E completou: “Priscila foi surpreendida quando viu a foto
e os vídeos se espalharem na internet. Ela não se lembrava de nada.
A repercussão foi enorme e, humilhada, teve que deixar a faculdade e sair da capital. Ela está deprimida”. Apesar de a assessoria de
imprensa de Gusttavo ainda não ter se manifestado a respeito do assunto, em recente entrevista em São Paulo, o cantor chamou a garota
de “louca” e afirmou não ter estado no local no horário do ocorrido.

Filme de Edir Macedo será feito por
ex-sócio da indústria pornô
A Record optou por um profissional que já trabalhou com a indústria da pornografia para produzir o filme biográfico de Edir Macedo.
Murray Lipnik confirmou que está envolvido com o projeto e agora, será sócio da Rede Record. Ex-sócio de Oscar Maroni Filho na
versão brasileira da revista erótica “Hustler”, Lipnik já tem relação
com a emissora há anos. Ele comprava filmes para os bispos, quando o canal não tinha acesso ao mercado internacional. Ele ainda foi
contratado para produzir a versão longa-metragem da série “A Lei
e o Crime”, que acabou não dando certo. O produtor confirmou ainda que há interesse da Record em ter Wagner Moura no papel de
Edir Macedo. A revista “Hustler” é considerada a mais explícita e
polêmica de conteúdo erótico. Ela foi lançada no Brasil em 1998 e
circulou até o início dos anos 2000.
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