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Distribuição gratuita

Sinal verde para o SAMU: Câmara aprova
adesão de Manhuaçu ao CISLESTE SUL

Presidente Maurício de Oliveira Júnior comemorou a aprovação unânime do plenário ao Projeto de Lei nº 034/2014, de autoria do Executivo, que ratifica o Protocolo de Intenções para a
adesão do Município de Manhuaçu ao CISLESTE SUL (Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Leste Sul), durante a sessão legislativa ordinária
de Quinta-feira, 29. “Foi dado mais um passo em direção a conquista das ambulâncias do SAMU
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), para que o mesmo seja implantado em Manhuaçu.
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Presidenta Dilma entrega máquinas
a 115 cidades de Minas Gerais

A

presidenta Dilma Rousseff
participou dia
30 de maio, em Poços
de Caldas (MG), da
cerimônia de entrega
de 147 máquinas, a 115
cidades rurais de Minas
Gerais entre motoniveladoras e caminhões-caçamba. A ação, que
integra o Programa de
Aceleração de Crescimento 2 (PAC2),
contempla 115 cidades
com até 50 mil habitantes de Minas Gerais.

Presidente Maurício Júnior considerou a aprovação do Projeto como
mais um importante passo para a implantação do SAMU em Manhuaçu.
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Secretaria de Educação recebe livros
literários em parceria com o banco Itaú

A

Prefeitura
Municipal de
Manhuaçu,
através da Secretaria de Educação,
recebeu, na manhã
de sexta-feira (30),
600 livros literários
através de parceria
firmada com o Banco Itaú.

Maurício Torres

Edinho (filho do Pelé
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Paula Fernandes

Zezé de Camargo

Geizy Arruda
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EDITORIAL

O povo sofre com as más
administrações

Se a prefeitura sofre o povo também sofre, quando falta sintonia do
prefeito com os demais órgãos municipais e entidades do município
toda a população padece. Os poderes, empresários quando unidos o
município se fortalece e cresce, quando isso não ocorre todos perdem,
dependendo da incompatibilidade pode chegar a patamares insuportáveis atingindo não só o povo, mas também os demais poderes que
na realidade em um município tudo depende da prefeitura. Toda prefeitura tem seus funcionários e na realidade os de carreiras é que toca
na realidade o município. Temos visto em política os tais cargos ditos
de confiança do executivo, onde são nomeados aqueles que o executivo acha que irão desempenhar melhor as atividades, mas na prática
isso tem sido um atraso, nota-se principalmente em atividades mais
complexas como é o caso da saúde onde um funcionário leva algum
tempo para aprender, mas em se tratando de política e de dinheiro
público nem sempre os prefeitos fazem o melhor para o município. Há
prefeito que nomeia o irmão, esposa, filho, sobrinhos e ainda aqueles
cabos eleitorais que trabalharam na campanha, e há alguns que não
estão nem aí para a comunidade, por isso é comum de uma administração para outra alguma coisa que estava funcionando bem, com a
nomeação de uma pessoa inexperiente as coisas desandarem, isso
acontece com frequência na saúde, muitos funcionários são treinados
e as vezes quando estão produzindo bem, vem as eleições e o próximo prefeito querendo empregar sua turma sai nomeando gente para
todas as repartições e a educação e saúde
Fale com a redação
sofrem mais. Isso nós brasileiros senticontato@jm1.com.br
mos em todas as áreas, tanto municipal,
(33)3331-8409
estadual e federal, enquanto não se fizer
uma reforma política coerente isso não
vai acabar. Há uma tremenda disparidade nos serviços municipais de
um município para outro. Há municípios onde programas funcionam
bem e em outro o mesmo programa é péssimo, o Programa Saúde da
Família, em Ibirité/MG e Ribeirão Pires/SP, para citar apenas dois, o
povo avalia como ótimo, os agentes controlam toda a medicação das
pessoas cadastradas nos postos de saúde e nos dias certos eles levam
a medicação para as pessoas em suas casas e marcam as consultas,
tudo sem burocracia, muitas pessoas idosas algumas até morando
sós, isso se torna essencial e muito importante, eles conferem toda a
medicação e sabem até se alguém deixou de tomar a medicação em
algum dia, há prefeituras que repassam o salário que vem de Brasília e
ainda com gratificação da prefeitura local, porém há outras que retém
parte do salário que vem do Governo Federal, isso é uma questão de
administração. Há prefeituras onde o executivo se relaciona bem com
a imprensa, os empresários e os demais poderes e quando se trata de
um assunto que é importante para a municipalidade reúnem todos e
discutem os problemas e são resolvidos com maior agilidade. Existem centenas de cidades, onde mesmo com poucos recursos as coisas
avançam. O Brasil está cheio de boas administrações, mas é questão
de visão de cada executivo. Acredito que só a união faz a força, e
em Manhuaçu é Deus por todos e cada um para si, mas a cidade é
forte que mesmo desunida cresce. Todo executivo necessita ter jogo
de cintura, tramitar bem em todas as áreas, dialogar com os demais
poderes, trocar ideias com as entidades constituídas no município,
dar bom exemplo para ter base de cobrança. Outro ponto fundamental é o executivo ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo
e que não é dono da verdade. Ter uma boa equipe e compartilhar as
ações governamentais com seus auxiliares e com o povo. Uma das
medidas mais bem sucedidas é a participação popular, principalmente
em municípios de poucos recursos, e quando o executivo discute as
prioridades das ações com o povo tem grande chance de agradar a
maioria, toda comunidade tem suas prioridades e discutindo com
o povo o prefeito saberá se uma escola é mais importante do que o
calçamento de uma rua.
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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
Senhores pais.
Muito obrigado pelo empenho,
dedicação e carinho que vocês
demostraram na realização dos trabalhos que foi solicitado aos filhos
(as) de vocês. Que Deus continue
abençoando cada um de vocês de
uma forma especial e dando força
e sabedoria nesta missão de educar.
Continuo contanto com vocês.
Josiana
Ao Jornal das Montanhas,
Escrevo isso para que muitos
brasileiros tomem conhecimento da
situação de nosso país, com a saída
de Joaquim Barbosa nós perderemos a nossa sentinela vigilante, de
cuja severidade todos se temiam

a que, acesa no alto, guardava a
redondeza, como um farol que não
se apaga, em proveito da honra, da
justiça e da moralidade.
Na República os tarados são os
taludos. Na República todos os
grupos se alhearam do movimento
dos partidos, da ação dos Governos,
da prática das instituições. Contentamo-nos, hoje, com as fórmulas e
aparências, porque estas mesmo vão
se dissipando pouco a pouco, delas
quase nada nos restando.
Apenas temos os nomes, apenas
temos a reminiscência, apenas temos a fantasmagoria de uma coisa
que existiu, de uma coisa que se
deseja ver reerguida, mas que, na
realidade, se foi inteiramente.

E nessa destruição geral de nossas
instituições, a maior de todas as ruínas, Senhores, é a ruína da justiça,
colaborada pela ação dos homens
públicos, pelo interesse dos nossos
partidos, pela influência constante
dos nossos Governos. E nesse
esboroamento da justiça, a mais
grave de todas as ruínas é a falta de
penalidade aos criminosos confessos, é a falta de punição quando se
aponta um crime que envolve um
nome poderoso, apontado, indicado,
que todos conhecem..."
Isso é muito ruim para todos os brasileiros, tomara que o povo saiba escolher melhor nossos candidatos para
que nosso país mude para melhor.
Daniel Duque G, Oliveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Joaquim Barbosa anuncia
saída do STF
Barbosa não poderá se
candidatar nas próximas
eleições.
O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, confirmou
quinta-feira dia 29 de maio
que deixará a corte e se aposentará no fim de junho.
"Tive a felicidade, a satisfação e alegria de compor esta corte no seu momento mais
fecundo, de maior importância no cenário político-institucional do nosso país. Sinto-me deveras honrado de ter feito
parte desse colegiado e ter convivido com diversas composições e, evidentente, com a atual composição”, ele disse
aos demais ministros, na abertura de sessão da corte.
O ministro Marco Aurélio Mello, magistrado presente na
sessão com mais tempo de casa, lamentou a saída de Barbosa. Disse, porém, compreender a decisão, “tomada pelo
estado de saúde", segundo Mello.
Barbosa, de 59 anos, sofre de sacroileíte, uma inflamação
nas articulações da região lombar que provoca forte dores e
lhe impede de permanecer sentado por horas seguidas.
Mesmo deixando o cargo, Barbosa não poderá se candidatar nas próximas eleições. O prazo legal para que magistrados deixassem seus postos para concorrer em outubro se
encerrou em 4 de abril.
Pelas regras do STF, ele poderia permanecer no posto por
mais 11 anos, até completar 70 anos.
Horas antes de seu anúncio no Supremo, o presidente do
Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) havia dito a jornalistas que Barbosa se aposentaria no próximo mês, após receber uma visita do ministro.
Barbosa também se reuniu pela manhã com o presidente
da Câmara, Henrique Alves (PMDB-RN) e com a presidente Dilma Rousseff.
Mensalão
Nomeado para o STF em 2003 pelo então presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, Barbosa foi alçado ao comando da
corte em novembro de 2012, em votação simbólica.
A tradição do Supremo recomenda que a Presidência seja
exercida pelo ministro há mais tempo na casa e que ainda
não a tenha ocupado.
Os mandatos duram dois anos.
Barbosa presidiu a corte durante um de seus julgamentos
mais emblemáticos, o da Ação Penal 470, conhecida como
Mensalão. No julgamento, 25 dos 37 réus foram condenados – entre os quais o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu
e o ex-presidente do PT José Genoino.
A postura de Barbosa durante e após o julgamento – considerada excessivamente rígida por membros e advogados
do PT – rendeu-lhe duras críticas entre alguns, mas muitos
elogios por parte da opinião pública.
Nascido em Paracatu (MG), Barbosa se formou em direito na Universidade de Brasília e fez mestrado e doutorado
na Universidade de Paris-2.
É professor licenciado da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ) e autor de dois livros sobre direito – um
sobre o funcionamento do Supremo, editado na França, e
outro sobre o efeito de ações afirmativas nos Estados Unidos.
Antes de ingressar na corte, o ministro ocupou diversos
cargos na administração federal, entre os quais o de procurador da República, chefe da consultoria jurídica do Ministério da Saúde e oficial de chancelaria do Ministério das
Relações Exteriores, chegando, inclusive, a servir na embaixada do Brasil na Finlândia.
Comentarios
Isso é muito triste para o nosso país, muitos comentam
que a justiça é para alguns pobres coitados, e o que aconteceu, Joaquim Barbosa fez cumprir a verdade e a lei, mesmo
enfrentando os poderosos, ou você acha que ele não sofreu
pressão de todo lado dos poderes executivo, judiciário e Legislativo, e talvez não encontrando respaldo em seu meio
achou melhor sair, é uma pena, porque estamos sentindo

que agora todo aquele pessoal preso na Papuda, vão sair de
lá, ou você duvida? Honestamente, não entendo este país.
Não enxergo melhores horizontes em nossa pátria. O ex-ministro Joaquim Barbosa era a última referença de justiça
que tínhamos neste país, agora mentiras virarão verdades
e pode até achar que ele exagerou em colocar na cadeia os
poderosos. Fica algumas dúvidas porque ele pediu para sair,
Qual motivo, se ele poderia ficar mais 11 anos? Se for saúde
todo mundo sabe que os servidores têm todo apoio médico
necessário e continuam trabalhando e se não der para continuar ele é afastado com todos os direitos. É lamentável,
uma grande perda para os brasileiros e para a corte e uma
vitória da corrupção.

Rui Barbosa - texto completo de
famoso discurso
Este é o texto completo das famosas
considerações de Rui Barbosa sobre a
crise moral, que, infelizmente, não é
apresentado ao público. Pelas palavras
de Rui Barbosa, fica bem claro que a
ruína moral do Brasil começou com a
proclamação da república. É só ler o
texto para conferir.
“De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver
agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem
chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto...”.
Essa foi a obra da República nos últimos anos.
No outro regime (monarquia) o homem que tinha certa
nódoa em sua vida era um homem perdido para todo o sempre - as carreiras políticas lhe estavam fechadas.
Havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos
se temiam a que, acesa no alto, guardava a redondeza, como
um farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça
e da moralidade gerais.
Na República os tarados são os taludos. Na República
todos os grupos se alhearam do movimento dos partidos,
da ação dos Governos, da prática das instituições. Contentamo-nos, hoje, com as fórmulas e aparência, porque estas
mesmo vão se dissipando pouco a pouco, delas quase nada
nos restando.
Apenas temos os nomes, apenas temos a reminiscência,
apenas temos a fantasmagoria de uma coisa que existiu, de
uma coisa que se deseja ver reerguida, mas que, na realidade, se foi inteiramente.
E nessa destruição geral de nossas instituições, a maior de
todas as ruínas, Senhores, é a ruína da justiça, colaborada
pela ação dos homens públicos, pelo interesse dos nossos
partidos, pela influência constante dos nossos Governos.
E nesse esboroamento da justiça, a mais grave de todas as
ruínas é a falta de penalidade aos criminosos confessos, é
a falta de punição quando se aponta um crime que envolve
um nome poderoso, apontado, indicado, que todos conhecem..."
(Rui Barbosa - Discursos Parlamentares - Obras
Completas - Vol. XLI - 1914 - TOMO III - pág. 86/87)

Expectativas para eleições
Quanto mais se aproxima as eleições, mais ansiosos ficam
os prováveis pré-candidatos e isso pode estar acontecendo
com o vereador Eli de Abreu (PP), pré-candidato a deputado
estadual. Começam as expectativas para as eleições 2014
espero que o povo escolha bem os seus representantes políticos, mas enquanto não fizer uma boa reforma política em
nosso país eleições continuará ser coisa só das elites. Nosso
Brasil é um país de faz de contas, parece que política foi
feita só para os ricos, não é atou que no Senado e na Câmara
Federal você encontrará os homens mais ricos do Brasil.

Você acredita nas eleições brasileiras?
Qualquer roda de bate papos de eleitores e mesmo pessoas mais voltadas para a política se falam mais no sistema,
do que em outra coisa é o jeitinho brasileiro, o candidato
entra e faz sua cama, ou melhor, prepara o caminho para
sua reeleição, no âmbito nacional fica muito difícil avaliar,
pois as pesquisas ficam muito caras e a quem interessam?

Você em sã consciência acha que os governos são bonzinhos que tudo que fazem é pensando nos brasileiros ou
pensando na reeleição, por falar no assunto o pior legado
que FHC deixou para o Brasil foi ter instituído a reeleição,
que o PT foi contra, mas ao experimentar o poder tratou de
criar todos os meios para viabilizar a permanência no poder,
tanto é que Lula ficou 8 anos e a Dilma também quer 8 anos

Reputação do Brasil
A imagem do Brasil está bastante degradada no exterior
as noticia de manifestações, noticias sobre violência, desorganização e protestos transmitidos pela TV está causando medo e denegrindo a imagem do Brasil e parece também
que não precisaremos nos preocupar com o caos aéreo na
copa, porque quase ninguém aguenta pagar o preço dos pacotes de viagem. É quase impossível acompanhar uma seleção com tantas viagens longas entre as sedes.

Calçamento do centro
A prefeitura está fazendo um trabalho de reforma
das calçadas do centro de
Manhuaçu, mas muitas
pessoas estão insatisfeitas com a mudança, pois
a reforma está causando
alguns transtornos à população, principalmente pessoas que residem ou tenha comércio próximo ao local. Um
comerciante comenta “eles dizem que a reforma é devido
ao acesso a pessoas e idosas e com deficiência física, mas o
que adianta haver calçamento no centro sendo que a carência está nas periferias e em algumas avenidas assim como
Júlio Bueno, Avenida Felipe Nascif e outras mais, espero
que seja concretizado acessibilidade nestes lugares assim
como o calçadão da Praça 5 de Novembro. Não adianta o
prefeito achar que esta obra está sendo a vitrine da sua administração, pois tem deixado muito a desejar”.
Dizem por aí que como é comum em campanhas eleitorais, os candidatos escolherem líderes para apoiá-los que
lhes tragam votos, sobretudo da comunidade em que eles
estão inseridos, nesta eleição não é diferente e esta prática
se refletirá em outras eleições.

Dois dias sem água potável e não
há previsão de melhorias
Desde a noite desta quinta-feira, 29,
Manhuaçu sobre com
a falta de abastecimento de água após o
rompimento de uma
adutora na região do
bairro
Bela
Vista.
Os
funcionários
da empresa responsável
desde
então
estão trabalhando sem parar na tentativa de solucionar o mais rápido o problema que afeta toda a cidade.
A cratera aberta para tentar chegar à tubulação já tem
cinco metros de profundidade e a lama dificulta tudo.
O local onde há o rompimento, foi aterrado ao longo dos
anos. A antiga tubulação é feita de amianto. Máquinas e funcionários trabalham para chegar ao ponto de rompimento.
Ainda não há previsão da normalização do abastecimento.
De acordo com o diretor do SAAE, o problema é que
a profundidade e a quantidade de água e lama estão dificultando todo o serviço. “Estamos trabalhando para chegar ao local danificado. Por enquanto, meio-dia deste sábado, ainda não temos uma previsão de quando vai ser
retomado o abastecimento”, detalha. Outro problema é
que a segunda adutora (que é de ferro fundido) também
não está podendo funcionar. “Como são paralelas, a água
dela volta pela rede antiga. Tivemos que fechar as duas,
por isso a falta dágua está mais complicada”, declarou José
Aguiar. Ele pediu a compreensão da população tendo em
vista do tamanho do problema e garantiu que os esforços
estão sendo feitos para resolver o mais breve possível.
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Tri-Objetiva - 100
Celso de Medeiros Costa (*)
"Quem quiser manifestar não pode prejudicar a Copa"
presidente Dilma Rousseff afirmou a jornalistas em Jati (CE)

• BANCO SANTOS: ARQUIVADO INQUÉRITO
CONTRA SARNEY

um Marcio Thomaz Bastos, para tentar anular a Operação
Lava Jato na Justiça.

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu
ontem à noite arquivar o inquérito
policial sobre denúncia de que o
senador José Sarney (PMDB-AP)
teria se beneficiado de informação privilegiada para sacar R$ 2
milhões do Banco Santos, do seu
amigo Edemar Cid Ferreira, na véspera da decretação de
intervenção do Banco Central. O ministro deixa claro, em
sua decisão, que nem sequer houve crime.

• UM A MENOS

• SEM IRREGULARIDADE
O criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay,
demonstrou que Sarney não praticou a irregularidade que
lhe era imputada.
• PGR: ARQUIVAMENTO
O procurador-geral Rodrigo Janot pediu o arquivamento do inquérito contra Sarney até porque o suposto crime
prescreveu em 2010.

O vice-presidente Michel Temer
resolveu a confusão do PMDB do
Piauí. O deputado Marcelo Castro,
ligado ao líder na Câmara, Eduardo Cunha, anuncia segunda-feira que não é mais candidato
a governador.
• SEM NOÇÃO
Depois de dizer que sugeriu a Lula indicar um negro ao
STF, mas não Joaquim Barbosa, o líder do PT na Câmara,
deputado Vicentinho (SP), pirou de vez: disse que o PIBinho de 0,2% é “positivo”.
• CASO ENCERRADO
Para o Itamaraty, bastam os três meses sem salário como
“castigo” para o embaixador Américo Fontenelle por assédio moral, sexual e homofobia no consulado-geral em
Sidney (Austrália). Ele queria menos.
• O CHAVISMO É AQUI

A prefeitura de Manaus (AM), que declarou estado de
emergência, reza ao céus para que o rio Negro dê uma trégua durante os jogos da Copa.

O líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE), tentará barrar decreto de
Dilma criando “conselhos populares”,
estrutura paralela ao Congresso. Para ele,
é cópia do aparelhamento na Venezuela.

• DATAS

• MEDO, DESINFORMAÇÃO…

Em outubro, Joaquim Barbosa, já ex-ministro do STF, faz
60 anos. Em outubro de 2015, Lula, seu criador arrependido, chega aos 70.

Após embromar por dois dias, a assessoria do Itamaraty se
recusou a informar o valor do seu orçamento para tecnologia. Com a má vontade habitual, ainda desafiou a coluna a
usar a Lei de Acesso à Informação.

• DE GALOCHA

• JUSTIÇA DE OLHO NO AMIGO
ARGENTINO DE GABAS
A justiça argentina está
apertando o cerco contra
Amado Boudou, vice de
Cristina Kirchner, sobre
quem pesam diversas acusações por abuso de influência para enriquecimento
ilícito. Boudou é muito
amigo do secretário-executivo do Ministério da Previdência, Carlos Gabas. Na última visita que fez a Brasília, há
dois anos, o vice-presidente argentino passeou por Brasília na garupa da moto do amigão Gabas.
• DISPOSIÇÃO
O deputado Bruno Araújo topa disputar o governo de Pernambuco. Só falta o presidente do PSDB, Aécio Neves,
bater o martelo.
• ROUBADA
Os bravos policiais militares do Bope, que vão patrulhar
as ruas do Rio, não têm culpa, mas já têm apelido nas ruas:
Roubocopa.
• PUXADOR DE VOTOS
O deputado Romário (PSB-RJ) sofre pressão para desistir
do Senado e disputar a reeleição para, com seus votos, ajudar a bancada a crescer.
• OPERAÇÃO ABAFA
Os maiores empreiteiros do País montam um “time dos
sonhos” (para eles) de criminalistas, com a influência de

• …E UM GRANDE EQUÍVOCO
Suspeitava-se que a invasão de hackers à internet do Itamaraty, há dias, decorreu da falta de investimentos do governo, mas quem ignora até o próprio custo não deve saber
grande coisa sobre informática.
• À BEIRA DO CAIS
Por falta de know-how e tecnologia, a Zona Franca de Manaus vai recrutar engenheiros argentinos para dar conta das
importações marítimas da Argentina, diz o jornal Buenos
Aires Herald.
• BALDE DE PIPOCA
O pré-aposentado ministro do Supremo, Joaquim Barbosa,
já tem filme para alugar no primeiro fim de semana relax:
“Um estranho no ninho”.
.

Poder sem Pudor
POLÍTICO TEM MOLA
Durante a apresentação do pífio relatório
da CPI do Banestado, o
atual prefeito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes,
era um deputado tucano
e lamentou que “a montanha pariu um rato”: só
denunciou um político,
o ex-prefeito paulistano
Celso Pitta, para ele “um
cachorro morto”. O senador Heráclito Fortes (DEM-PI), discordou
na hora:
- Fundo do poço de político tem mola!

Campeões Remotos
e Recentes...
1- ELE foi rei!
2- POR ele orei!!
3- ALI não morei!!!

1 - Reinado – § Faltaríamos e
falharíamos se, depois que falamos
de dois grandes artilheiros que atuaram em Minas Gerais, não falássemos de José Reinaldo de Lima
(*11/1/1957), que jogou muitíssimo no Clube Atlético Mineiro e
pouquíssimo no Cruzeiro Esporte
Clube! § A Wikipédia informa que
o apelido dele foi “O Rei do Mineirão”; popularmente, é chamado de
“Rei”!! – e o foi!!! Arthur Antunes
Coimbra, Zico (*3/3/1953), afirmou ter sido o Rei “[...] o
melhor jogador que ele viu jogar depois de” Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (*23/10/1940). Isso vindo de
Zico, de peso, pesa muito. Reinaldo teve a “maior média
de gols do campeonato brasileiro, 1,55 por partida”; foi
premiado com os Bolas de Prata da Revista Placar (artilheiro do Campeonato Brasileiro – 28 gols –1977; e Seleção do Campeonato Brasileiro: 77 e 83). Teve recordes
como campeão mineiro invicto (76), vice brasileiro invicto (77), artilheiro com maior média de gols em um único
brasileirão (28, em 18 partidas – 1977 –) e hexa campeão
mineiro, de 78 a 83 (todos os dados supracitados foram
da Wikipédia, atualizados em 12/2/2014, às 4h44). § Não
sei por quê bom futebolista é “cobra”, mas, vendo-o jogar
contra o Cruzeiro, em ziguezague, pensei: Não foi por
esses dribles e arrancadas maravilhosos!???...
2 - Integrado – § No livro
“Antes de tudo fazei discípulos / história dos Vencedores
por Cristo / pessoas engajadas
de corpo e alma / que sempre
priorizam / a evangelização
e o discipulado”, de Judith
Kemp e Sônia Emília Lopez
Andreotti, da Fôlego, de São Paulo/SP, depois de falarem
de Baltazar Maria de Morais Júnior (*17/7/59), e antes
de falarem de Marcos Venâncio de Albuquerque, Ceará
(*18/6/80), à página 108, o 1º parágrafo encerra sobre
Paulo Silas do Prado Pereira (*27/9/65): “[...] Silas, por
sua vez, jogou em Lisboa. Certa vez fomos juntos a um
jantar e, entusiasmados, o ouvimos testemunhar para um
grupo de homens de negócios.” § Ele, por enquanto, não
tem sido feliz na carreira de treinador, como o foi na de
jogador. Sua hora poderá chegar! § Mas, como cristão,
tem sido integrado, desde há muito, com bom e farto êxito!!!
3 - Completado – § Um dia
desses o Cruzeiro voltou ao 1º
lugar no “Brasileirão” ao vencer o “Coxa-branca” e por um
gol com uma coxa morena,
aquela o Coritiba Foot Ball
Club, de Curitiba/PR, e esta,
dum atleta? § Na 4ª, 28, um
alvinegro, no Canindé, tirá-lo-ia desse posto, mas outro alvinegro, no Ipatingão, não
deixou!!! § Recentemente, o Club Atlético River Plate,
de Buenos Aires, sagrou-se campeão argentino, e o Ríver
Atlético Clube, de Teresina, piauense. Pra falar nisso, quis
estudar em Buenos Aires (meu primogênito lá morou!),
mas ficou no sonho, e, casado, quase meu lar foi para Teresina/PE, mas continuou em Gov. Valadares/MG!!!
1- REI assa?
2- ELE massa?
3- RAC amassa???
(*) O articulista é graduado em Teologia e pós em História Eclesiástica livres, e
graduando e pós-graduando, pelo MEC.
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Vereador denuncia transtorno vivenciado por família em funeral no Domingo
Vereador Jorge Augusto
Pereira (Jorge do Ibéria) denunciou o recente transtorno sofrido por família que
precisou sepultar ente falecido em um Domingo. Os
parentes foram surpreendidos pelo posicionamento
do coveiro, que se recusou
a proceder com os trabalhos, alegando não receber
horas extras da Prefeitura
para tal finalidade. “Estava em casa no Domingo
passado, quando a filha de
uma pessoa que havia morrido me ligou, dizendo que
durante o sepultamento da
mãe, marcado para as 16h,
os coveiros presentes ao cemitério teriam se recusado
a proceder com o serviço,
porque a Prefeitura não
paga as horas extras, tendo
inclusive horas acumuladas
para receber da Administração. Visando uma solução
para aquela família, em razão desta situação delicada,
liguei para dois companheiros em Vilanova e pedi aos
mesmos que viessem abrir
as sepulturas. Trouxe almoço e acertei com eles. Nem
considero que paguei a este

serviço, ainda mais no Domingo, mas dei uma gorjeta
e eles ficaram satisfeitos,
demonstrando satisfação
em ajudar. O que pedimos
é que isto não ocorra de
novo. É vergonhoso para
o nosso município, a pessoa precisar recorrer a um
vereador para conseguir
uma sepultura. Onde está a
Administração de Manhuaçu? Quem é o responsável
pelo cemitério? Aqui em
Manhuaçu, parece que não
tem. Não se sabe quem
manda e quem não manda.
A verdade é esta. Vamos
convocar as pessoas responsáveis para que possam
vir aqui dar explicações.
Tivemos informação de que
não é a primeira vez que
isto acontece e os vereadores não podem aceitar esta
situação. Estamos aqui para
representar o povo”, cobrou
Jorge do Ibéria.
O Vice-presidente Anízio
Gonçalves de Souza comentou que teve conhecimento da situação e que na
ocasião pediu providências
à Maria Lúcia Machado, na
Administração Municipal,

e que, dela, teria tomado
ciência de que providências
teriam sido tomadas para
este funeral.
O Vereador Hélio Ferreira indagou sobre qual a
função da Lúcia Machado e
propôs requerimento à Prefeitura para saber sobre esta
função. Os Vereadores Juninho Linhares e Fernando
Lacerda apoiaram o colega
Hélio Ferreira e solicitaram
também informações sobre
a função, cargo e remuneração da referida servidora e
também de um cidadão conhecido como Batista Gomes, no mesmo contexto.
Perseguição
a servidores
Fernando Lacerda evidenciou a necessidade de
apuração quanto a existência de perseguição da
Administração Municipal
a servidores públicos. O
Vereador relatou que, recentemente, viu publicado
em jornal lista de processos
administrativos da Prefeitura instaurados contra funcionários e se assustou com

Audiências sobre Saúde e funcionamento
de supermercados aos Domingos

Na sessão legislativa ordinária desta Quinta-feira,
29, presidida por Maurício
de Oliveira Júnior, a Câmara Municipal de Manhuaçu
realizou intenso trabalho de
análise e votação, aprovando quatro Projetos de Lei
– além da ciência a dois novos Projetos-, dois Projetos
de Resolução, seis Requerimentos dos Vereadores,
doze Moções e mais vinte
Indicações
reivindicando
obras e serviços para a população. Convocada pelos
vereadores para a reunião
no intuito de prestar esclarecimentos, a Secretária M. de
Educação, Gelvânia Câmara
Marques, não compareceu,
tendo ausência justificada
por atestado médico. A Diretora M. de Cultura, Mariza
Klein, e o Ass. Jurídico da
Sec. de Trabalho e Desenv.
Social, Dr. Wagner Caldeira, estiveram presentes.
Vereador Gilson César
da Costa (Gilsinho) frisou
a necessidade da realização

bém solicitou Requerimento
à Secretaria M. de Saúde
solicitando a prestação de
contas referente ao 3º Quadrimestre de 2013.
Vereador Fernando Lacerda propôs que os agentes
comunitários de Saúde e enfermeiros tenham ajuda de
custo no deslocamento diário necessário para o atendimento às famílias.

Vereador Gilson César da
Costa ressaltou a necessidade da realização de audiências públicas sobre Saúde e
o funcionamento dos supermercados aos Domingos

de audiências públicas sobre Saúde e o funcionamento dos supermercados aos
Domingos em Manhuaçu,
de modo que a população e
segmentos sociais diversos
possam manifestar suas opiniões, possibilitando à Casa
Legislativa o posicionamento da comunidade sobre
estas questões. Gilson tam-

7º Encontro Nacional
de Motociclistas
Vereador Juninho Linhares destacou o apoio da
Câmara para a realização
do 7º Encontro Nacional
de Motociclistas em Manhuaçu, com a aprovação do
Projeto de Lei que autoriza
o auxílio financeiro do município para a realização do
evento. Linhares evidenciou
que eventos como este movimentam o comércio em
geral, principalmente a rede
hoteleira da cidade.
(Ass. de Comunicação)

a quantidade. “Se todos estes funcionários cometeram
atos que justifiquem a instauração destes processos,
então tudo bem, esperamos
que a Lei se faça cumprir
e eles respondam por seus
erros. Mas, o que queremos
saber é se não está havendo
injustiça, com a perseguição de determinados funcionários”, esclareceu.
Fernando solicitou da
presidência o encaminhamento de Requerimento à
Prefeitura solicitando cópias dos referidos processos.
(Ass. de Comunicação)

Vereador Jorge do Ibéria denunciou os transtornos vivenciados por família, durante funeral
no Domingo, em Manhuaçu, e
cobrou providências.

Vereador Fernando Lacerda solicitou cópias de Processos Administrativos da Prefeitura contra
servidores e relatou reclamações
de organizadores de shows
quanto aos valores cobrados
para eventos em Manhuaçu.

Sinal verde para o SAMU: Câmara aprova
adesão de Manhuaçu ao CISLESTE SUL

O Presidente Maurício de
Oliveira Júnior comemorou a aprovação unânime
do plenário ao Projeto de
Lei nº 034/2014, de autoria
do Executivo, que ratifica o
Protocolo de Intenções para
a adesão do Município de
Manhuaçu ao CISLESTE
SUL (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de
Urgência e Emergência da
Região Ampliada Leste Sul),
durante a sessão legislativa
ordinária de Quinta-feira,
29. “Foi dado mais um passo em direção a conquista
das ambulâncias do SAMU
(Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência), para
que o mesmo seja implantado em Manhuaçu. A Câmara
de Vereadores, por meio da
minha pessoa Maurício Júnior, temos desde o início do
nosso mandato buscado esta
conquista para Manhuaçu.
Muito em breve estaremos
com estas ambulâncias atendendo a nossa população, a
nossa sociedade”, afirmou.
Cultura
Ainda na abertura dos
trabalhos legislativos, foi
concedida palavra ao cidadão Alexandre José de
Assumpção Gomes, que se
pronunciou sobre a importância da criação da Secretaria Municipal de Cultura
em Manhuaçu. Quanto a
questão, existe um Projeto
de Lei, de autoria do Executivo, em análise das Comissões na Casa Legislati-

Presidente Maurício Júnior considerou a aprovação do
Projeto como mais um importante passo para a implantação
do SAMU em Manhuaçu.

va. Ontem, dia da reunião,
a Prefeitura enviou Projeto
substitutivo sobre a matéria
(nº 023/2014), o que demandará, conforme Regimento
Interno, nova análise por
parte dos vereadores.
Dificuldade para
realização de shows
Vereador Fernando Gonçalves Lacerda (Fernando
do Fórum) mencionou sua
preocupação com falta de
opções para o lazer e entretenimento da juventude
em Manhuaçu. O Vereador
comentou ainda sobre postagem recente feita em rede
social na internet, em que
um produtor de eventos reclamava sobre o aumento
dos valores cobrados para
a realização de shows na
cidade e as condições ina-

dequadas de conservação do
Parque de Exposições, em
face ao que se tem cobrado.
Contra a desmilitarização
Vice-presidente da Câmara e 2º Sargento da Reserva,
Anízio Gonçalves de Souza
(Vereador Cb. Anízio) apresentou Moção de Repúdio (nº
058/2014) contra a PEC nº
51/2013 do Senado que propõe a reestruturação do modelo de segurança pública a
partir da desmilitarização do
modelo policial. O documento foi aprovado no plenário,
com voto contrário do Vereador João Gonçalves Linhares
Júnior. Anízio destacou que
o Repúdio será encaminhado
para conhecimento do Comando da Polícia Militar e ao
Senado, em Brasília (DF).
(Ass. de Comunicação)
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Sebastião Fernandes apresenta

TALK-SHOW COM O
DR. JOSÉ OLINTO XAVIER DA GAMA

Jornal das Montanhas –
Seu pai defende a idéia de
que Serafim Tibúrcio fez
apenas uma insurreição
contra o poder público estadual e jamais quis fundar
uma República. O que você
me diz disso?
Dr. José Olinto - Tanto
meu pai como vários autores
chegaram às mesmas conclusões. Serafim Tibúrcio, na
realidade, fez a rebelião para
desmoralizar o governo de
Minas, que não acolheu sua
reclamação de fraude nas
eleições municipais. Recentemente consegui um jornal
que afirma que o governador
na época lhe prometeu em
troca um cargo de Senador,
como este não cumpriu a
promessa, Serafim Tibúrcio
"se vingou".
Jornal das Montanhas
- Outra afirmativa do Dr.
Ary é que o Boró era uma
espécie de vale, usual entre
os fazendeiros e usado em
toda a região, e não uma
moeda emitida pelo Serafim Tibúrcio. Há comprovação disso?
Dr. José Olinto - Isso
mesmo. O Boró era um vale
feito por comerciantes e fazendeiros, pois havia falta de
dinheiro em moeda na região
nessa época, pagavam seus
empregados com os vales,
estes compravam nos armazéns de propriedade dos
próprios patrões. Uma das
comprovações disto é que
Serafim Tibúrcio foi preso
logo que chegou em Manhuaçu, por emissão desses
vales em Muriaé e Visconde
do Rio Branco, lugares por
onde passou antes de Manhuaçu, mostrando que esta
figura histórica tinha este
costume. Como comprovação, também, temos as no-

tas fiscais do armazém de
Serafim Tibúrcio em Afonso
Cláudio.
Jornal das Montanhas –
Tenho observado que cada
um conta uma história diferente. Seria oportuno escrever uma história oficial
de Manhuaçu e registrá-la
nos arquivos competentes
para pesquisas e estudos?
Dr. José Olinto - Seria
sim , no caso o Departamento de Cultura Municipal
escolheria um pesquisador e
ele ouviria as fontes existentes e faria este trabalho,
já até houve a contratação
deste pesquisador no governo do prefeito Sergio Breder,
mas, infelizmente, não surgiu nada de novo e eu não
sei o motivo.
Jornal das Montanhas Quais são as suas fontes de
consulta sobre a história de
Manhuaçu?
Dr. José Olinto - As minhas fontes de pesquisas são
várias, tais como: jornais antigos na FAMACULT (Casa
de Cultura), documentos dos
Arquivos Públicos de Minas
e Espírito Santo, Paróquia de
São Lourenço, Arquivos da
Câmara de Mariana, de Manhuaçu, de Portugal e outros.
Jornal das Montanhas
- De que etnia eram aos
índios da reserva de Ponte
da Aldeia? Há documentos
que versam sobre eles?
Dr. José Olinto - A classificação dos índios brasileiros são 4 grupos: Tupi ou
Guarani, Jês ou Tapuias,
Maruaque e Caraíbas. Os
nossos índios pertencem ao
macro grupo Jê, sub-grupo
dos Puris. Vieram da região do Rio Paraíba do Sul,
instalando-se na margem
esquerda do Rio Manhuaçu,
nos bairros Coqueiro e Pe-

dregal. Em 1846, o Curador
Geral dos índios da nossa região levou-os para a reserva
ou aldeamento da Ponte da
Aldeia. Os documentos que
comprovam isso são: A carta
do bandeirante Pedro Bueno
Cacunda ao Rei de Portugal,
de 1734 e que descreve os
Puris como donos do Rio
Manhuaçu. Também existem
documentos cartográficos e
o registro de terras da Ponte
da Aldeia, guardados no Arquivo Público Mineiro.
Jornal das Montanhas Que papel a mineração de
ouro exerceu sobre a colonização de Manhuaçu?
Dr. José Olinto - A mineração, iniciada pelo bandeirante Pedro Bueno Cacunda,
serviu como inicio da colonização a partir de 1703. Houve muitas dificuldades na
época por causa dos ataques
dos índios Puris e Botocudos
vindos do Rio Doce. Recentemente foi achada uma carta
atestando que o bandeirante

morreu em 1780, em sua
fazenda entre Manhuaçu e
Santana do Manhuaçu. A
partir do século XIX, houve
a transição da mineração de
ouro para a exploração de
agricultura e pecuária.
Jornal das Montanhas
– Há documentos que provam a existência da Rota
Imperial que passava pela
nossa região?
Dr. José Olinto - Existem
sim. Esta Rota, também chamada de Rota Imperial Dom
Pedro de Alcantara, iniciada no Espírito Santo (Viana
e Santa Leopoldina) ia até
Vila Rica, hoje Ouro Preto.
Em nossa região, ela vinha
de Rio Pardo, hoje Iúna,
passando por Manhumirim,
Ponte do Silva, Gameleira,
até Santa Margarida, onde
seguia para Abre Campo e
Vila Rica Existem mapas
dela nos Arquivos Públicos
de Minas e Espírito Santo
Jornal das Montanhas
- Fique à vontade para as

D

r. José Olinto Xavier da Gama, pesquisador da história de Manhuaçu, autor
do livro “Manhuaçu: Rio e Município”,
publicado em 2008; cirurgião-dentista, formado pela UFES em 1980, pós-graduado
pela PUC/Rio em 1981 e pela São Leopoldo
Mandic, em 2011.
Pertence a quatro grupos de pesquisa genealógica, publicou em 2013 o livro “Famílias
Ancestrais” e é membro da Academia Manhuaçuense de Letras.

suas considerações finais.
Dr. José Olinto - Gostaria de agradecer ao Devair
e a você a oportunidade
da entrevista. A região de
Manhuaçu tem uma história rica em fatos, veja que
recentemente foi noticiado
que temos uma sítio arqueológico na Pedra Furada
em Manhuaçuzinho, quer
dizer, a região já era habitada bem antes do descobrimento do Brasil. Temos
também um acervo de do-

cumentos guardados na
Casa de Cultura, tais como,
jornais, livros, fotos, entre
outros, que estão se deteriorando com o tempo. Se não
fosse o cuidado do Sr Wagner Orlandi, tudo estaria
perdido. Precisamos modernizar a Casa de Cultura,
microfilmando documentos, preservando as fontes,
adquirindo computadores
modernos para as consultas
de estudantes, professores e
pesquisadores.

M

apa de relevo
geográfico
da divisa das
províncias do Espírito
Santo e Minas Gerais,
de 1836, existente nos
arquivos do IBGE, que
mostra o Rio Manhuaçu como divisa entre
os dois Estados. Isso
significa que a margem
direita do rio pertencia ao Espírito Santo
e a margem esquerda,
Minas Gerais. Naquela
época, o local onde hoje
se ergue a Igreja Matriz,
era território do Espírito Santo.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECEBE LIVROS LITERÁRIOS EM PARCERIA COM O BANCO ITAÚ

Pelo menos 600 obras serão destinadas aos alunos da Escola Municipal Eny Alves Nogueira, distrito de Palmeiras
A Prefeitura Municipal
de Manhuaçu, através da
Secretaria de Educação,
recebeu, na manhã desta
sexta-feira (30), 600 livros literários através de
parceria firmada com o
Banco Itaú. As obras serão encaminhadas para
a Escola Municipal Eny
Alves Nogueira, que fica
no distrito de Palmeiras.
Através da Fundação
Itaú Social, o gerente do
setor de Poder Público
do banco, Ricardo André Vasta, explica que
o objetivo do programa
é formular, implantar e
disseminar metodologias
voltadas à melhoria de
políticas públicas na área
educacional e à avaliação
econômica de projetos sociais. Seu foco de atuação
são as áreas de educação
integral, gestão educacional, avaliação econômica
de projetos sociais e mobilização social.
Além disso, Ricardo
afirmou ainda que "a
Fundação Itaú Social
atua em todo o Brasil em
parceria com as três esferas de governo, o setor
privado e organizações
da sociedade civil. Queremos plantar a semente
da leitura nas crianças
para que cresçam habituadas à esta prática ",
completou.
O secretário do Trabalho e Desenvolvimento
Social, Macilon Aguiar
Breder, avaliou como de
suma importância o recebimento dos 600 livros.
"Uma das bases do Governo Nailton Heringer é
investir em educação. Essas obras chegarão para
somar ainda mais com
a parte pedagógica que
desenvolvemos no município. O hábito da leitura
abre os horizontes. Sem
a formação educacional,
nós não somos nada. É
através da educação que
podemos transformar o
nosso país", comentou
Macilon.

TEMPOS QUE NÃO VOLTAM MAIS .....
EDUCAÇÃO
SATISFEITA
Inicialmente, os 600 livros atenderão pelo menos
500 crianças que estudam
na Escola Municipal Eny
Alves Nogueira. Ao receber
todas as obras, a assessora
da Secretaria de Educação,
Elisangela Rubio Cabral,
não escondeu a alegria e
satisfação. "O hábito de ler
é fundamental, até mesmo
na hora de se escolher uma
profissão. Quando ensinado
desde cedo, a pessoa melhora o aprendizado. Estamos
muito contentes em receber
esses livros, principalmente
pela qualidade. Os professores também se motivam

ao ter em mãos material tão
bom", comemorou Elisangela.
A coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Elaine Mendes de Carvalho, falou sobre "a maior
riqueza da Educação". "Um
livro de literatura é a maior
riqueza que podemos receber. Um acervo tão rico
como este vai despertar nas
crianças o hábito da leitura. Nos tornamos cidadãos
melhores com informação
de qualidade e através dos
livros podemos conseguir
isso", disse Elaine.
Secretaria de Comunicação Social de
Manhuaçu

Ao se aproximar o dia da
grande abertura da segunda
Copa do Mundo realizada no Brasil, não podemos
esquecer da tragédia de
1950 quando nossa seleção foi derrotada pelo Uruguai em pleno Maracanã.
Os tempos de hoje são
outros, o dinheiro está falando mais alto em tudo, e
no futebol a coisa virou um
mercado altamente lucrativo, pergunto como seria
hoje o salario de um Pelé,
Gerson, Garrincha, Zico,
Reinaldo e outros? Certamente estaríam eles no mesmo patamar ou maior ainda
que Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e cia. Certo é
que naqueles tempos a bola
era tratada com um carinho
sem maiores pretenções a
não ser de proporcionar aos
desportistas um espetáculo
de encher os olhos. O que
hoje lamentávelmente vemos é antes de tudo a cobiça
pelo dinheiro, um atleta repleto de empresários, uns até
são mais garotos propaganda
do que jogador de futebol.
Ao recordarmos a copa
de 50 também nos vem na
lembrança um clima do já
ganhou que envolvia todo
povo brasileiro, talvez por
isso o choque foi tão grande e inesquecível. Agora os
tempos são outros como eu
disse, somos torcedores mais
maduros, mas a paixão é a

mesma pelo bom futebol, só
que o dinheiro as vezes vem
ofuscando o encantamento
e a magia que o futebol nos
reserva. Mesmo tendo milhões envolvidos neste grande evento, é hora de deixarmos para traz qualquer tipo
de revanchismo e torcermos

para que o ocorrido em 50
não se repita, somos merecedores de uma alegria imensa
em 2014 e que nosso futebol
volte a reinar pelo mundo
todo e vamos juntos poder
dizer que a copa de 1950
fez parte de TEMPOS QUE
NÃO VOLTAM MAIS.
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Presidenta Dilma entrega máquinas
a 115 cidades de Minas Gerais

A presidenta Dilma
Rousseff participou dia
30 de maio, em Poços de
Caldas (MG), da cerimônia de entrega de 147 máquinas, a 115 cidades rurais de Minas Gerais entre
motoniveladoras e caminhões-caçamba. A ação,
que integra o Programa de
Aceleração de Crescimento 2 (PAC2), contempla
115 cidades com até 50
mil habitantes de Minas
Gerais.
A presidenta Dilma
Rousseff afirmou que se
orgulha de investimentos
do governo federal nos locais com menos recursos
no Brasil. “Tenho feito
grande esforço para atender os prefeitos, e espero
anunciar, até o fim do ano,
novas medidas que vão
beneficiar os prefeitos,

em especial dos pequenos
municípios”, afirmou.
Segundo a presidenta ,
até o momento foram distribuídas 2.468 máquinas
em Minas Gerais e, de
acordo com ela, restam
ainda 176, até o mês de
junho, todas esses equipamentos serão entregues.
Dilma lembrou que esses equipamentos vão
auxiliar na recuperação
de estradas vicinais e no
escoamento da produção
agrícola. “Além das máquinas, geramos emprego
renda e emprego no Brasil”, disse.
Segundo o ministério do
Desenvolvimento Agrário, as cidades da região
do semiárido, incluindo o
semiárido mineiro, e da
área de atuação da Superintendência de Desen-

volvimento do Nordeste
(Sudene), receberam duas
máquinas adicionais: um
caminhão pipa e uma pá
carregadeira.

Em comemoração à primeira década do programa
Brasil Sorridente, a presidenta Dilma Rousseff
anunciou nesta quarta-feira
(28), em São Bernardo do
Campo (SP), a inauguração
de mais treze centros de
Atendimento Especializado em Odontologia (CEO).
Com isso, o Brasil terá
1.013 centros para atendimento à população.
Ela lembrou que, antes
da criação do programa, em
2004, o Sistema Único de
Saúde (SUS) não englobava esse tipo de atendimento. “A gente tinha histórias
muito dramáticas de pessoas que, às vezes, não conse-

guiam um emprego porque
não tinham todos os dentes”, lembrou Dilma durante inauguração de um novo
centro na cidade paulista.
Segundo o ministério da
saúde, em 10 anos de Brasil Sorridente, foram investidos R$ 7 bilhões para os
1.013 CEO. com cerca de
79,9 milhões de pessoas
atendidas
A estimativa é de repassar R$ 777,7 milhões neste
ano para o programa. Em
2013, 16,2 milhões de procedimentos odontológicos
especializados foram realizados.
Na cerimônia, foram
inaugurados, ainda, outros

quatro CEO's: Rubiataba
(GO), Lucrécia (RN), Macaé (RJ) e Terra Santa (PA).
Além disso, foram credenciadas mais oito unidades e Águas Belas (PE),
Alhandra (PB), Angra dos
Reis (RJ), Aparecida (PB),
Campo Grande (MS), Hidrolândia (GO), São João
da Boa Vista (SP) e na Universidade Estadual de Manaus (AM).
Dilma ressaltou que
o programa faz parte do
compromisso do governo
com a população brasileira. “O Brasil Sorridente
leva a cidadania a milhões
de brasileiros”, analisou
Dilma.

PAC 2
A segunda fase do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) prevê
a entrega de 18 mil máquinas e veículos para cidades brasileiras com até
50 mil habitantes ou em
situação de emergência.
De acordo informações
do Ministério de Desenvolvimento Agrário, um
grupo de 5.061 municípios deve ser beneficiado
com a aquisição de equipamentos previstos pelo
programa, em uma ação
avaliada em cerca de R$
5 bilhões.

Brasil Sorridente: 80 milhões
de brasileiros atendidos

Poupatempo São Bernardo

O Poupatempo São Bernardo é uma central de
atendimento que efetua
diversos serviços relacionados a retirada de documentos pessoais, como
RG, Carteira de Trabalho,
de Motorista, entre outros,
e com grande rapidez para
facilitar a vida do cidadão.
O Poupatempo é um
atendimento de primeiro
mundo, em excelência e
rapidez, tornou-se um modelo de atendimento que
vem sendo seguido por
outros órgãos e empresas
governamentais e também
pela iniciativa privada.
O atendimento é organizado através de senhas
e também disponibiliza o
atendimento preferencial.
“* Eu precisava trocar minha carteira de identidade
e de motorista, na terça-feira pelo telefone 0800
agendei meu atendimento
para as 10:10 e 10:50 fi-

quei impressionado com
a rapidez e principalmente o atendimento cordial e
gentil por parte de todos
os atendentes, a primeira
moça que me atendeu já
fez a foto e em seguida
passou para outro atendente, e cada atendimento
é avaliado através do sistema entre ruim, péssimo,
bom e ótimo, lógico que
minha avaliação foi ótimo”.
Acredito que futuramente todos os grandes
centros se especializarão
nestes tipos de atendimento, onde em um único local você faz tudo, todos os
órgãos do governo estão
ali e os atendentes altamente treinados, o próprio
sistema é de natureza ágil.
Em são Paulo há vários
Poupatempos, espalhados
pelo estado e principalmente na cidade metropolitana. A carteira de iden-

tidade, não paguei nada,
somente a troca da CNH,
e os exames ficaram bem
mais baratos que se fosse
fazer em outro lugar. Bem
que o governo de Minas
poderia instalar um Poupatempo na cidade polo
de Manhuaçu, iria ajudar
bastante milhares de pessoas na região.
Horário de atendimento:
segunda a sexta, das 9 às
18 horas
sábado, das 9 às 13 horas
Poupatempo São Bernardo
Endereço: Rua Nicolau
Filizola, 100 - Cidade São
Bernardo do Campo - SP
CEP: 09725-760
Telefone: 0800 772 36
33
Veja o mapa de localização do Poupatempo São
Bernardo pelo link:
w w w. p o u p a t e m p o .
sp.gov.br/posto_sbc
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Decreto Municipal nº 328, de 28.5.2014.
Nomeia comissões permanentes no DEMAT (Departamento de Materiais e Serviços),
convalida atos de comissões e do Pregoeiro Extraordinário, e dá outras providências.
WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de
suas atribuições legais, etc., e considerando o disposto na Lei nº 8.666 de 21.6.1993,
decreta:
Art. 1º Fica nomeada por este Decreto a CPL (Comissão Permanente de Licitações),
doravante CPL, para mandato de um ano a contar da publicação deste Decreto que
terá como titulares os servidores Kenia Saar, com CPF nº 029.388.786-13, Maria Gerada da Silva Corrêia, com CPF nº 899.449.766-87 e Eliana Pereira Dutra com CPF nº
027.145.486-52, sendo que a Comissão será presidida pela primeira nomeada.
Art. 2º Ficam ainda nomeados suplentes para a CPL os servidores Fabiano Sebastião
de Souza com CPF nº 053.036.446-85, Valéria Cristina Saar de Oliveira, com CPF nº
555.637.166-00 e Marcos de Almeida Carvalho, com CPF nº 734.577.286-15.
Art. 3º Fica nomeada por este Decreto a CAP (Comissão de Apoio ao Pregoeiro),
doravante CAP, para mandato de um ano a contar da publicação, como titulares os
servidores Francisco Corrêa da Silva, CPF nº 452.252.906-63, Igor Soares de Lima,
CPF nº 057.027.926-70 e Wanderlúcia Rodrigues de Souza, CPF Nº 089.593.146-09.
Art. 4º Como membros suplentes da CAP ficam nomeados os servidores Sebastião
Vidal da Silva, CPF nº 031.892.966-00, Ana Maria Cordeiro Cezário Carvalho, CPF nº
899.449.096-53 e Claudio José Heringer de Oliveira, CPF nº 272.590.136-72.
Art. 5º Fica, ainda, nomeada a CRC (COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL) por
um ano de mandato, presidida pelo primeiro, composta pelos servidores Claudio José
Heringer de Oliveira, com CPF nº 272.590.136-72, Sebastião Vidal da Silva, CPF nº
031.892.966-00 e Ana Maria Cordeiro Cezário Carvalho, com CPF nº 899.449.096-53.
Art. 6º Ficam nomeados suplentes da CRC os servidores Ana Lúcia Rosa Souza
com CPF nº 798.538.207-06, Lenilza Aparecida Rodrigues Ramaldes, com CPF nº
063.987.326-00 E Luzia do Couto Gamito, com CPF nº 086.308.126-64.
Art. 7º Fica nomeada para exercer a função de Pregoeiro Extraordinário a servidora
MISLAYNE DE FARIA SILVA OLIVEIRA, com CPF nº 041.966.856-09.
Art. 8º. Compete à CPL o processamento e julgamento das habilitações preliminares
e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, conforme disciplina a lei, bem como opinar, quando determinado pela autoridade, nos processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
Art. 9º Compete à CRC o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral
de fornecedores do DEMAT, sua alteração e cancelamento, bem como a emissão dos
CRCs aos requerentes interessados.
Art.10. A Comissão receberá assessoria jurídica, quando solicitada, podendo requisitar ainda pareceres técnicos no decorrer da tramitação processual.
Art. 11. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um servidor indicado pela Comissão, por proposta de qualquer membro, à exceção da CAP, que apoiará todo o trabalho realizado pelo Pregoeiro Extraordinário, por este Decreto nomeado.
Art. 12. Os servidores membros das comissões de que trata este Decreto farão jus,
após informe do Presidente ao Departamento de Contabilidade, Finanças e Tesouraria,
ao adicional previsto em lei.
Art. 13. Ficam convalidados os atos adotados pelas Comissões nomeadas pelo Decreto nº 268, de 18/3/13 e publicada no JTL de 24/3/2013 e ainda os atos do Pregoeiro
Extraordinário, nomeado pelo Decreto 262, de 19/2/2013 até a presente data.
Art. 14. Compete à CAP os seguintes procedimentos, dentre outros determinados
pelo Pregoeiro Extraordinário:
I – preparar sala pública para a realização das audiências de pregação, presencial
ou eletrônico;
II – Apregoar as partes para que se reúnam no recinto dedicado ao pregão;
III – Preparar computador ou outro equipamento para assegurar os lançamentos dos
lances públicos ofertados pelos concorrentes;
IV – Apoiar o Pregoeiro sempre que solicitado, inclusive no controle da distribuição
da palavra;
V – Realizar outras medidas determinadas pelo Pregoeiro.
Art. 15. A CPL, o Pregoeiro Extraordinário e a CAP, e a CRC, quando em audiência
de interesse processual externo, conduzirão seus trabalhos em local público ou, se em
sala, de portas abertas e observarão sempre as leis vigentes, sempre, em caso de dúvidas, buscando solucioná-las mediante orientação da PROJUR (Procuradoria Jurídica)
através de pareceres ou de orientações preferencialmente formais para anexação nos
autos do processo.
Art. 16. A SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) e o Departamento de Finanças poderá editar atos complementares visando o cumprimento das
determinações contidas neste decreto, inclusive orientações e instruções complementares.
Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Revogam-se disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 28/5/2014.
Wilfried Saar
Prefeito do Município de Conceição de Ipanema
Cinthia de Carvalho Saar
SEMAF

BRUNO ROCHA VENCE A COPA DAS
FEDERAÇÕES DE TAEKWONDO
O atleta Bruno Rocha
venceu nesta sexta (30/05
) a 2ª Copa das Federações
de Taekwondo que aconteceu em Natal/RN. O evento
reuniu as seleções estaduais
de todo o território nacional.
Bruno lutou representando o Espírito Santo, seleção a qual ele é integrante
há dois anos. Teve como
técnico o Mestre Rodney
Saraiva, técnico da Seleção
Brasileira Juvenil e Seleção
Paulista.
No ano passado na primeira edição do evento, o
atleta que estava tratando de
uma lesão acabou ficando
com o terceiro lugar. Desta
vez, numa mesma situação
de lesão do joelho, conseguiu se superar e conquistar
mais uma medalha de ouro
em sua brilhante carreira no
esporte.
O atleta que vem evoluindo muito em seu desempenho avalia o seu resultado
no evento como frutos de
uma boa preparação feita
no Paraná: ‘’Agora estou
montando uma estratégia de
preparação onde diversifico
os meus treinamentos com
várias academias e técnicos,
adicionando informações
novas. Isto está sendo muito
bom porque estou variando
meu estilo de lutar, assim
dificulto para o adversário

que me estuda onde fico
sem um padrão de luta” e
completa “agradeço muito
à Prefeitura de Manhuaçu e
Café Três Corações que estão me patrocinando para as
viagens, a academia Harley
Ventura, academia Performance, COES, Mestre Ruy
Cunha, Leni Junior, meus
colegas de treinos que ajudam na minha preparação
e o Fisioterapeuta Roberto
Pissaia que cuida de minhas
lesões.”
O próximo compromisso

de Bruno será no dia 20 de
junho no Bolívia Open 2014
que acontecerá na cidade de
Santa Cruz, Bolívia. Este
será o seu primeiro compromisso internacional do
ano, vindo em seguida a Argentina, Costa Rica e México. Desta forma ele estará
buscando a pontuação do
ranking internacional.
Bruno está formando
turmas na Academia Performance para aulas de Taekwondo Olímpico no horário da manhã e da tarde.

Campanha do Agasalho 2014
bate recorde em arrecadação
A 3ª Campanha do Agasalho realizada pela Unimed,
bateu recorde de arrecadação neste ano. Foram arrecadadas com 2.969 peças
(roupas, calças, sapatos,
agasalhos cobertores e edredons) e contou com a ajuda
de várias escolas públicas
e particulares da cidade de
Manhuaçu.
O grande diferencial deste
ano foi o incentivo escolar incluindo como a principal em
arrecadação, um Datashow
como prêmio. A E. E. Salime
Nacif foi a beneficiada.
As quase três mil peças arrecadadas foram distribuidas
em várias Instituições como
AABB Comunidade, Albergue Municipal Padre Ivo,
Asilo São Vicente de Paulo,
CAF-Centro de Apoio a Família e DAREI-Orfanato.
A Unimed-Vertente do
Caparaó agradece a todos
que participaram e contribuíram de forma direta ou
indireta e ajudaram na campanha. Através da parceria
escola, comunidade e imprensa este evento se tornou
um grande sucesso.
Leste Notícias
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Abi-Ackel encontra-se com
representes do sistema
carcerário de Minas Gerais

O deputado Paulo Abi-Ackel reuniu-se com representantes do sistema
carcerário dos municípios
de Unaí, Paracatu e João
Pinheiro. Na oportunidade foi discutida a reforma do presídio de Unaí e
o projeto de aumento da
penitenciária do Agostinho de Oliveira.
Segundo o diretor geral
da unidade, Paulo Henrique
Pereira, a duplicação da capacidade da penitenciária e
a transferência do presídio
para o mesmo local estão
em desacordo com a Lei de
Execuções Penais e causa
dificuldade ao trabalho de
advogados, oficiais de Justiça e também aos parentes
dos presos, uma vez que o
presídio fica a 36 quilômetros de distância da cidade
de Unaí.
Também se tratou da
superlotação do presídio
de Paracatu, que tem capacidade para 135 presos
e hoje conta com 328 internos e da necessidade
mão de obra na unidade
de João Pinheiro. Outro
tema discutido foi a possível demissão de agentes
penitenciários não efetivos, em função da posse
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REFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.385.146/0001-68
Rua Major Custódio, 96 - Centro CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1149

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº001/2014
Nos termos do art.26 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações fica autorizada a contratação da Empresa BANDA FATOR RG 7 LTDA-ME com sede à Rua Caracas ,50, Belvedere
II , Divinópolis/MG – CEP: 35.501-322, CNPJ:15.687.471/000197, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, uma vez cumpridos
os requisitos do Art.25, Inciso III, da citada lei, estando suficientemente justificada para a realização de shows com a Banda:
FATOR RG-7, durante o 6º Santana Fest Show, no município
de Santana do Manhuaçu, a ser realizado no dia 01 do mês de
Agosto de 2014. Com o valor global de R$15.000,00(Quinze
mil reais). Neste sentido abre prazo para impugnação tanto
de artista quanto de empresários para preço e prazo. Informações com o setor de licitação da Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu. João Batista Vieira de Assis, Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu, 30 de Maio de 2014.
DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº002/2014
Nos termos do art.26 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações fica autorizada a contratação da Empresa W M SHOW’S
LTDA, com sede à Rua Rio de Janeiro, 837, Centro Divinópolis/
MG – CEP: 35.500-009, CNPJ:08.829.480/0001-00, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, uma vez cumpridos os requisitos
do Art.25, Inciso III, da citada lei, estando suficientemente justificada para a realização de shows com a DUPLA SERTANEJA
GINO E GENO, durante o 6º Santana Fest Show, no município
de Santana do Manhuaçu, a ser realizado no dia 02 do mês de
Agosto de 2014. Com o valor global de R$110.000,00(Cento
e dez mil reais). Neste sentido abre prazo para impugnação
tanto de artista quanto de empresários para preço e prazo. Informações com o setor de licitação da Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu. João Batista Vieira de Assis, Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu, 30 de Maio de 2014.
DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº003/2014

de servidores concursados. O vereador Eugênio
Ferreira, que também é
agentes penitenciários,
reivindica a permanência
de alguns dos contratados
por cerca de mais cinco
anos até aposentadoria.
Estavam presentes o

diretor geral do presídio
de João Pinheiro, Leomar
Braz da Silva, o diretor
geral da Penitenciária de
Unaí, Paulo Henrique Pereira, o diretor geral do
Presídio de Unaí, Glauton Pereira da Silva, o diretor geral do presídio de

Paracatu, o presidente da
Associação dos Servidores do Sistema Prisional,
Paulo César Prudênci,
o agente penitenciário
Genivaldo Brunellie e o
vereador Eugênio Ferreira, que também é agente
penitenciário.

REFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.385.146/0001-68
Rua Major Custódio, 96 - Centro - CEP 36.940-000 - Fone: (33) 3373-1149

E D I T A L N.º 0 2 / 2 0 1 4 - C O N V O C A Ç Ã O
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, convoca as pessoas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público de Provas e Títulos, Edital n.º 01/2011, homologado mediante Decreto n.º 01, de 10 de janeiro de 2013, para, no prazo de 30 (trinta) dias, comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu, situada na Rua Major Custódio, n.º 96, Centro de Santana do
Manhuaçu/MG, munidas dos documentos exigidos na legislação e no Edital do referido certame, para fins
de posse no respectivo cargo público, em razão da nomeação promovida mediante Portaria correspondente, publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu, conforme relação a seguir:

Nos termos do art.26 da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alterações fica autorizada a contratação da Empresa BANDA GV BRASIL SHOWS LTDA-ME, com sede à Rua Antônio
Alves de Lima, 111, Centro, Naque/MG – CEP: 35.157-000,
CNPJ:12.761.795/0001-30, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, uma vez cumpridos os requisitos do Art.25, Inciso III, da
citada lei, estando suficientemente justificada para a realização
de shows com a BANDA CALISTONES, durante o 6º Santana
Fest Show, no município de Santana do Manhuaçu, a ser realizado no dia 03 do mês de Agosto de 2014. Com o valor global
de R$10.000,00(Dez mil reais). Neste sentido abre prazo para
impugnação tanto de artista quanto de empresários para preço e
prazo. Informações com o setor de licitação da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu. João Batista Vieira de Assis, Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu, 30 de Maio de 2014.
AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 020/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG torna
público a abertura do Processo Licitatório nº. 076/2014, na Modalidade Pregão nº020/2014, na forma Presencial, tipo menor
preço por item, regido pela Lei Federal nº10. 520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº8. 666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto:
Contratação de empresa para a prestação de serviços de Sonorização, Iluminação, Locação de Palco e Banheiro Químico,
com vistas à realização do 6º Santana Fest Show nos dias 31
do mês de Julho, 01,02 e 03 de Agosto de 2014, neste Município, no local “Parque de Exposição Theoelington Fuccio de
Assis”. Abertura marcada para 17 de Junho de 2014 às 09:00
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na
sede da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu/MG,
Rua Major Custódio, 96, Centro, Fone: (0xx) 33-3373-1149.
Santana do Manhuaçu, 30 de Maio de 2014 – João Batista
Vieira de Assis - Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu.
AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 021/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2014

Para que ninguém possa alegar ignorância, o Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu mandou expedir e publicar
o presente Edital nos átrios dos prédios públicos e no “Jornal das Montanhas”.
Dado e passado na cidade de Santana do Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, aos 28 de maio de 2014.
João Batista Vieira de Assis
Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu

A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG torna público a abertura do Processo Licitatório nº. 081/2014,
na Modalidade Pregão nº021/2014, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº10. 520, de
17/07/2002, Lei Federal nº8. 666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento
parcelado de aviamentos, máquinas de costura e instrumentos
para oficina do CRAS. Abertura marcada para 24/06/2014 às
08:30 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
na sede da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu/MG,
Rua Major Custódio, 96, Centro, Fone: (0xx) 33-3373-1149.
Santana do Manhuaçu, 30 de Maio de 2014 – João Batista
Vieira de Assis - Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Sócrates é meu amigo,
mas sou mais amigo da
verdade.
Aristóteles
A morte não é nada
para nós, pois, quando
existimos, não existe a
morte, e quando existe
a morte, não existimos
mais.
Epicuro
Tu, que não és senhor
do teu amanhã, não
adies o momento de
gozar o prazer possível!
Consumimos nossa vida
a esperar e morremos
empenhados nessa
espera do prazer.
Epicuro
Não se pode acreditar
que é possível ser feliz
procurando a infelicidade alheia.
Sêneca
Quando vires um
homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um
homem mau, examinate a ti mesmo.
Confúcio
A coragem é a primeira
das qualidades humanas porque garante
todas as outras.
Aristóteles
A sabedoria consiste em
ordenar bem a nossa
própria alma
Platão
Todo ser é completo por
si.
Frei Leonardo Boff
Todo ponto de vista é a
vista de um ponto.
Leonardo Boff
O que finalmente eu
mais sei sobre a moral e
as obrigações do homem
devo ao futebol...
Albert Camus
Seja qual for o país,
capitalista ou socialista,
o homem foi em todo o
lado arrasado pela tecnologia, alienado do seu
próprio trabalho, feito
prisioneiro, forçado a
um estado de estupidez.
Simone de Beauvoir

Pr. João Soares
da Fonseca

Observação das alterações da pele
e relação com pé diabético

A calosidade: O calo se forma em resposta a um trauma constante em um mesmo
ponto de pressão. Em casos normais, onde
a sensibilidade é preservada, a dor nos dá a
ordem: Não me aperte mais!!!
Em uma pessoa diabética é diferente, pois
a calosidade está relacionada geralmente
com áreas de pressão anormais. Como não
há a mensagem da dor, não há a preocupação em parar de apertar aquele ponto de
pressão, onde finalmente ocorre a lesão.
Mas a lesão ocorre da noite para o dia?
Provavelmente não! Vejamos: Houve
alguma alteração nos pés que levou ao calo.
O simples aparecimento do calo, já deveria
prender a atenção da pessoa diabética.
Antes de ulcerar, provavelmente houve
um aumento da temperatura do pé naquela
área e logo após um “hematoma” sob o calo,
sendo visualizados abaixo do calo manchas
escuras. Entretanto, nem todas as manchas
escuras sob o calo são sinais de ulceração
iminente. Por isso, a importância de consultar um profissional especializado.
Por fim, ocorre uma lesão que em alguns

dias se exteriorizou. Perceba que geralmente há uma sucessão de eventos que, quando
percebidos a tempo, pode evitar uma lesão.
Neste caso, a identificação da calosidade
já deveria despertar na pessoa diabética a
busca para a prevenção com profissionais
especializados.
A micose: A micose entre os dedos é outro
fator a ser considerado, sendo que, por mais
cuidados de higiene que se tenha ela sempre
aparece nos pés dos portadores de diabetes.
Isto porque os fungos que causam a micose
tem sempre uma atração específica pelas pessoas diabéticas. Tem início com uma pequena
descamação que evolui para uma maceração,
ou seja, uma área esbranquiçada que parece
estar sempre úmida e em poucos dias ocorre
o rompimento da pele, onde visualizamos
uma ferida minúscula como se fosse uma
fenda. É ai que mora o perigo!! Abriu-se uma
porta para a livre entrada de microorganismos que iniciarão um processo infeccioso.
Neste caso, nunca tentem a auto-medicação.
Procure sempre um profissional médico para
prescrever um anti-fungico.

Pavê de baunilha e chocolate
INGREDIENTES
Creme de baunilha:
1 lata de leite condensado
2 latas de leite integral
(use a mesma lata como
medida)
3 gemas
2 colheres (sopa) de
manteiga
1 colher (sopa) de amido de milho dissolvido
em 1/2 xícara de leite
2 colheres (sopa) de essência de baunilha
1 lata de creme de leite
Ganache:
400 g de chocolate meio-amargo ou blend
400 g de creme de leite
Pavê:
400 g de bolacha maizena
1 xícara de leite
2 colheres (sopa) de chocolate em pó ou
achocolatado
100 g de chocolate branco (para decorar)
MODO DE PREPARO
Baunilha:
Junte todos os ingredientes, exceto o creme
de leite
Leve ao fogo médio, mexendo sempre - é
importante mexer durante todo o processo de
cozimento para não empelotar
Quando aparecer o fundo da panela, desligue
o fogo, junte o creme de leite e mexa mais um
pouco, até incorporar
Deixe na panela para amornar
Não precisa colocar filme plástico em cima,
se formar película é só mexer bem antes de
usar
Para que o creme não fique com cheiro de
ovo, sugiro que as gemas sejam passadas pela
peneira - fure-as e deixe que "escoreguem"
para dentro da panela, vai sobrar apenas a película, que deve ser descartada

Ganache:
Derreta o chocolate em banho-maria ou
no micro-ondas, junte o creme de leite e
mexa bem até obter um creme lisinho e
brilhante
Se escolher o banho-maria, tome cuidado para não pingar água no chocolate
No micro-ondas, ajuste a potência média e derreta de minuto em minuto - não
deixe em potência alta para não correr o
risco de queimar o chocolate
O meio-amargo combina perfeitamente com
a doçura do creme de baunilha
Se não gosta do meio-amargo, escolha um
blend, pois o chocolate ao leite pode deixar a
sobremesa doce demais
Ao preparar ganache, use sempre chocolate
e creme de leite na mesma proporção - não
tem como errar. E, finalmente, ganache pode
ser conservada na geladeira, em pote de vidro
bem fechado, por até um mês
É só deixar em temperatura ambiente uma
hora antes e mexer muito bem na hora de usar,
para que volte a ser um creme liso e brilhante
Se mesmo mexendo a ganache ficar espessa,
esquente um pouco de creme de leite, junte ao
chocolate e volte a mexer
Montagem do pavê:
Misture o leite e o chocolate para molhar as
bolachas
Alterne camadas na seguinte ordem creme
de baunilha, bolacha, ganache, creme de baunilha, bolacha, ganache, creme de baunilha,
bolacha, creme de baunilha e ganache
Note que na última etapa não tem camada
de bolacha — assim o topo do pavê fica mais
"molhadinho"
Com a faca, quebre o chocolate branco grosseiramente e coloque por cima
Leve à geladeira e sirva no dia seguinte
Para servir, separe com uma faca e retire com
espátula de bolo
Fica bonito no prato
Rende uma travessa de vidro retangular de
tamanho aproximado 30x18x5 cm

jsfonseca@pibrj.org.br

O mito de procusto

Em uma das minhas leituras de estudo, deparei-me com uma das alegorias da mitologia Grega.
Conta a história que o ladrão Procusto enganava as
pessoas e as conduzia para sua casa e as fazia deitarem em sua cama. Caso os visitantes de Procusto
fossem maior que a sua cama, ele cortava suas pernas; se fossem menores, ele os esticava até ficarem
do tamanho da sua cama. Como se não bastasse
essa terrível ação, Procusto, muito esperto, tinha
duas camas de tamanhos diferentes para que ninguém pudesse escapar da sua maldição. Quando
os convidados eram altos, ele os deitava na cama
pequena, e quando baixo, ele os deitava na cama
grande. Ninguém tinha escapatória!
Enquanto lia essa parábola mitológica me veio à
mente o totalitarismo e a intolerância que muito de
perto nos rodeia. Assim como o protagonista acima não podia conviver com as diferenças, impondo limites e roubando de todos a oportunidade de
serem diferentes, eu também tenho agido assim no
meio da igreja. Amo e respeito quando é do meu
agrado, quando é do meu gosto e jeito, quando está
dentro dos limites que determinei - do tamanho da
minha cama. Quando não é como eu quero, assassino as ideias, os valores, as PESSOAS, pois as
quero como eu quero simplesmente porque quero.
Nem sempre minhas ideias e práticas são as melhores, mas porque elas são minhas, elas têm que
prevalecer sobre as outras.
Acabamos de sair do mês de maio, quando o
tema da nossa igreja foi "Relacionamentos Saudáveis", e hoje entramos no mês de Junho cujo tema
será "Adoração". Peço a Deus que me prepare para
adorá-lo. Confesso que essa é uma tarefa imensa,
pois se já é difícil fazê-lo individualmente, mais
difícil ainda é fazê-lo com o próximo, com todos.
Se preciso amar a Deus e amar o próximo, preciso
adorar a Deus e adorar a Deus ao seu lado, junto
com você, junto com todos, junto com a igreja.
Seja o Senhor o motivo da nossa Adoração! Seja
o Senhor a força tão necessária para a nossa Adoração em Comunhão!
"É maravilhoso e belo quando os irmãos vivem
em união" Sl 133.1 versão A Mensagem
"Vocês, pessoas de bem, saúdam o Eterno com
Vivas!" Sl 33.1 versão A Mensagem
Isso é resultado da nossa Adoração Coletiva.
Quanto a Procusto, diz o restante da alegoria que
ele foi morto pelo herói grego Teseu que depois de
prendê-lo, deitou-o na sua própria cama, na transversal, fora de todos os seus limites, da sua própria
forma e fôrma, e o matou.
Eduardo Transcoveski
Ministro de Música - PIBRJ

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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POLÍCIA
POLÍCIA
Operação das polícias de MG e ES prende líder do tráfico
LAJINHA: Uma operação conjunta desencadeada
entre a Polícia Militar de
Minas Gerais e do Espírito
Santo, resultou na prisão de
um homem que, segundo
as informações da polícia,
é apontado como chefe do
tráfico de drogas na região
de Lajinha, Iúna e Ibatiba
e suspeito de envolvimento
em diversos homicídios na
região.
A PM acredita que com a
prisão dele, novas informações possam surgir e auxiliar na apuração dos crimes.
A operação iniciou na
nesta quinta-feira, 29, quando durante uma abordagem
em Ibatiba, a PM capixaba
acabou prendendo quatro
indivíduos e apreendeu de
aproximadamente 4 Kg de

maconha.
Após levantamentos, ficou
apurado que a droga havia
sido adquirida do homem
horas antes da operação.
De posse do mandado,
equipes da PM dos dois
Estados desencadearam a
operação conjunta e conseguiram prender o acusado.
Junto a ele, ainda foi preso um segundo indivíduo.
Com eles foram apreendidos; 1Kg e 200gr de cocaína pura; 01 revólver calibre
0.38; 01 arma de pressão
de fabricação artesanal; R$
5.896,00 em espécie; R$
61.370,00 em cheques; R$
84.415,00 em notas promissórias; 04 veículos sendo 03
motocicletas; 05 aparelhos
celulares e 01 notebook.
Leste Notícias

Motorista morre após carreta
tombar na rodovia BR-116
O motorista de uma
carreta morreu após o veículo tombar na rodovia
BR-116, nas proximidades
de Muriaé, na tarde desta
sexta-feira, 30. Bombeiros e
socorristas do SAMU estiveram no local, mas o homem
já estava morto quando as
equipes chegaram.
Após tombar, a carreta,
que tem placas e Brumado/
BA e seguia sentido a Muriaé, carregada com sementes de algodão, se arrastou
pelo acostamento, e a cabine
colidiu contra a proteção de
ferro existente em toda a ex-

tensão da curva, causando
grandes estragos na lataria.
O corpo do motorista
está na posição do carona, o
que leva à conclusão inicial
de que ele não usava cinto
de segurança no momento
do acidente e foi projetado
para o lado direito da cabine
quando a carreta tombou.
A perícia da Polícia Civil
esteve no local e fez os trabalhos de praxe.
A Polícia Rodoviária Federal sinalizou o trecho controlando o trânsito e registrou a ocorrência.
Leste Notícias

Mulher de 51 anos é vítima
de estupro em Manhuaçu
A Polícia Militar após
uma denúncia, recebeu uma
informação de que um homem estaria arrastando a
força uma mulher nua em
direção a um condomínio,
no bairro Bom Pastor em
Manhuaçu.
Ao se aproximarem do
local os policiais localizaram no meio da via pública
várias peças de roupas femininas espalhadas pelo chão.
Ao prosseguirem o rastreamento, eles localizaram a
vítima, de 51 anos e o autor

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

em uma construção próximo a uma quadra localizada
no acesso do condomínio,
ambos estavam nus.
Os policiais devolveram
as roupas para a vítima que
após vestir-se foi conduzida
até a Maternidade do Hospital César Leite, onde foi
atendida pelo médico ginecologista de plantão, o qual
constatou o abuso relatado.
O autor, de 26 anos, foi
preso e conduzido para a
delegacia de Polícia para os
demais trabalhos.
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ENTRETENIMENTO
Presente de aniversário
As duas menininhas conversam: - O
que você vai pedir de aniversário? - Uma
Barbie, e você? - Eu vou pedir um O.B.
- O.B.? O que é isso? - pergunta a outra! Não sei! Mas na televisão dizem que com
um O.B. a gente pode ir a praia, andar de
bicicleta, montar a cavalo, dançar...

Levou no pediatra
O jovem pai chegou ao pediatra, bastante aflito, com uma criança no colo: - Doutor, meu filho está com seis meses e não
abre os olhos! O médico examinou bem,
virou-se pro rapaz, e falou : - Quem deve
abrir os olhos é o senhor, meu amigo. Seu
filho é japonês!

Emprego de carteiro
No concurso para carteiro, a primeira
questão é: Qual a distância entre a Terra
e a Lua? Um dos candidatos se levanta no
ato e devolve a prova, em branco, ao examinador: - Se é para trabalhar nesse percurso, eu desisto do emprego.

Sogra
O sujeito encontra o amigo: - O Zé!
Você tá muito triste. O que aconteceu? Acabei de enterrar a minha sogra ! - E por
que; você está todo sujo de terra? - A velha
não queria de jeito nenhum!!!

Estradas
Mineiro observando o engenheiro com
o teodolito. -Dotor, pra que serve esse treco ai' ? -é que vamos passar uma estrada
por aqui. estou fazendo as medições. -E
precisa desse negocio pra fazê a estrada?
-sim, precisa. por que, vocês não usam
isso pra fazer estradas não? -ah não home.
aqui quando a gente qué fazê uma estrada,
a gente sorta um burro e vai seguindo ele.
por onde o bicho passá, é o mió caminho
pra se faze a estrada... -ahh, que interessante, respondeu o engenheiro. e se vocês
não tiverem o burro? -bem, dai a gente
chama us engenhero...

CURIOSIDADES
Os chineses utilizavam "pauzinhos de
fogo" no ano 1000.
Mas foi em 1669 que o alquimista alemão
Hennig Brandt descobriu acidentalmente o
elemento fósforo ("o que traz a luz", em grego) numa das suas tentativas de transformar
metais em ouro.
A descoberta chegou ao conhecimento do
físico inglês Robert Boyle (1627-1691), que
inventou, 11 anos mais tarde, uma folha de
papel áspero coberta de fósforo, acompanhada de uma varinha com enxofre numa das
pontas.
O invento, no entanto, era apenas uma
curiosidade muito cara.
Somente em 1826 o químico inglês John
Walker apresentou os palitos de fósforo, então com 8 centímetros de comprimento.
Na verdade, ele estava a usar um palito para
misturar potássio e antimónio, que se incendiou quando foi raspado ao chão de pedra.O
perigo era que os palitos costumavam incendiar-se sozinhos dentro da embalagem. Esse
problema seria resolvido somente em 1855,
com o surgimento do fósforo de segurança,
criado pelo sueco Johan Edvard Lundstrom.
Nele, os ingredientes inflamáveis foram separados em dois: parte na cabeça do palito,
parte do lado de fora da caixa, juntamente
com o material abrasivo.A primeira caixinha
de fósforos foi patenteada pelo advogado
americano Joshua Pusey, em 1892, e produzida por uma empresa de Ohio 4 anos depois.

SETE ERROS

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – de 21/3 a 20/4: Será necessário rever
projetos de ordem pessoal neste início de mês,
mas tenha a precaução de analisar bem situações
em virtude das incertezas, sobretudo se surgirem
novas oportunidades. Cuidado com a especulação
financeira para não entrar em verdadeiras cirandas.
Saúde: há ansiedade rondando a cabeça dos arianos. Também,
pudera, são muitas atividade e oportunidades. O melhor é evitar discussões banais que não levam a nada, pois poderá comprometer a
vitalidade, mesmo que haja energia vigorosa pelo bom trânsito entre
o Sol e Marte.
TOURO – de 21/4 a 20/5: Nesta semana será possível acontecer
conflitos de interesse no trabalho ou em algum projeto externo que
esteja envolvido. No caso, é preciso resolver o problema ponderando
interesses e evitando radicalismos. Cuidado com investimentos ao
longo prazo e estude bem qualquer oferta tentadora.
Saúde: cultivar pensamentos positivos sempre é bom para restabelecimento do lado psicológico. O otimismo pode ser forte aliado, inclusive para ajudar a superar ou amenizar doenças crônicas, sobretudo
para começar uma reeducação alimentar.
GÊMEOS – de 21/5 a 20/6: Incertezas podem acontecer neste
período, sobretudo na forma como se conduz a vida. Se ocorrer
algum desânimo ou desapontamento com alguém, calma que haverá
superação. O objetivo agora é conquistar novos direcionamentos que
tragam maior satisfação.
Saúde: é preciso paciência para encontrar soluções em pequenos
problemas diários. Se o estresse persistir, devido à ansiedade e tudo
mais, cuidado com o lado estomacal e ao mesmo tempo com a automedicação. Durante os próximos dias evite alimentos com muitos
condimentos, gorduras etc.
CÂNCER – de 21/6 a 22/7: Há vontade de ajudar quem precisa
ou pelo menos de cultivar um pensamento mais altruísta diante da
vida. Ao mesmo tempo, os trabalhos tendem a ser bem feitos e se
estiver pensando em ampliar os negócios, o momento está propício.
Não esqueça que deve haver equilíbrio entre o desejo de expansão
e o mundo material.
Saúde: há vitalidade para enfrentar as adversidades ocasionadas
pelas oscilações de temperatura. Algumas ideias fixas também neste
período, beirando a obsessão que podem interferir na saúde e na
qualidade de vida. Procurar alimentação adequada e respeitar horários
pode ser um bom meio para o equilíbrio.
LEÃO – de 23/7 a 22/8: Aproveite esta semana para cuidar
efetivamente de contatos no campo profissional, pois isso renderá
bons frutos, isto é, se souber usar bem seu poder de expressão. Sua
energia está boa para conduzir trabalhos ou reformular outros de seu
interesse. Oportunidades.
Saúde: neste momento há possibilidade de mudar antigos hábitos
nocivos à saúde. Aproveite que há uma energia de otimismo rondando
e esteja mais disponível a mudanças, incluindo na alimentação e, se
possível, com exercícios físicos.
VIRGEM – de 23/8 a 22/9: A autoconfiança para conduzir trabalhos
e projetos de ordem pessoal pode ser uma forte aliada para que tudo
ocorra bem. Saiba que até a superação de conflitos poderá ser determinante neste período. Período de superação pessoal.
Saúde: há forte energia de vitalidade neste momento, inclusive para
eliminar hábitos ruins que permeiam o dia-a-dia. O período também
sugere início ou continuação firme de atividades físicas, sem se esquecer de consultar profissionais da área médica e da educação física.
LIBRA – de 23/9 a 22/10: Há uma energia de questionamentos sobre
a condução de sua própria vida. Se estiver sentindo sensação de estar
paralisado, é apenas uma fase. Alguns desapontamentos ou frustrações
a partir das ações de outros, porém nada que não possa ser superado.
Cuidado com a arrogância para não ter de remediar posteriormente.
Saúde: período de baixa vitalidade, por isso é bom se precaver
diante de possíveis doenças de ordem respiratória ou exposição
em meios mais contaminados. Outro cuidado importante é quanto
a discussões levadas por conflitos de interesses que podem gerar
estresses e até depressões.
ESCORPIÃO – de 23/10 a 21/11: Novas oportunidades. Não
esqueça que você está mais preparado e com experiência suficiente
para lidar com seus próprios limites de maneira positiva. Só tome as
precauções necessárias se precisar investir financeiramente em algo,
pois não é hora de “tiro no escuro”.
Saúde: não se sinta menosprezado ou desencorajado devido às
opiniões de outras pessoas. O medo pode ser prejudicial neste momento, isto é, para iniciar novas atividades. Aproveite para aliviar, se
for possível, executar uma atividade física ou encontrar tempo para
estar mais próximo à natureza.
SAGITÁRIO – de 22/11 a 21/11: Sua mente e expressividade estão
em bom equilíbrio para conduzir os negócios e até a relação afetiva.
Se acontecer algum desafio, calma que até isso você poderá tirar de
letra. Bom para iniciar novos projetos. Se tiver desapontamentos e
desânimo, é só um pequeno período. Logo você supera.
Saúde: seu corpo encontra boa energia e disposição para fazer
exercícios físicos, inclusive o sexo ganha novos ares para bons momentos a dois. Isso poderá ser salutar se estiver disposta a curtir a
vida sem preocupações e sem colocar o mundo do trabalho na frente
de tudo. Enfim, divirta-se.
CAPRICÓRNIO – de 22/12 a 20/1: Alguma confusão na comunicação no cotidiano pode acarretar contratempo. Nesse processo
cultive uma atitude mais branda e serena diante dos problemas, pois
o contrário pode acarretar um turbilhão de problemas. Insegurança.
Saúde: cuidado com as articulações e ossos de uma forma geral.
Isso é apenas uma precaução durante este período, ou seja, para se
evitar excessos na movimentação. Há uma energia, em contrapartida,
conduzindo para práticas esportivas. Por isso, sempre é bom o acompanhamento de um profissional da área.
AQUÁRIO – de 21/1 a 19/2: Há maior aptidão para atividades que
envolvam as artes e a criatividade. Para quem for da área empresarial, o
momento será de ação e desenvoltura para superar pequenas barreiras
e estabelecer literalmente seus objetivos, sobretudo diante de pessoas
que detém o poder ou estão do outro lado da mesa.
Saúde: neste período algumas precauções devem ser tomadas,
principalmente para quem ingere remédios para tomar cuidado com
intoxicação. O estômago é outra parte que deve se precaver.
PEIXES – de 20/2 a 20/3: Continua a energia de maior aproximação
do lado familiar. Tal proximidade será interessante para o lado psicológico e segurança de todos. Algumas indagações serão benéficas
para entender da importância da base familiar nos relacionamentos.
Saúde: do ponto de vista mental, algumas novas descobertas dos
significados de sua vida, podem contribuir para aliviar a ansiedade
causada pela vida fora de casa. No entanto, é bom evitar excesso de
alimentação rica em açúcar, incluindo as bebidas
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Silvio Santos debocha de carreira
internacional de Rodrigo Santoro

Repórter que agrediu Brad Pitt é condenado a
três anos de condicional

Toda semana Silvio Santos zomba
de seus convidados e faz comentários
sobre os mais variados artistas no palco
de seu programa. Na episódio que foi
ao ar no domingo (1º), o apresentador
'atacou' Rodrigo Santoro. O veterano debochou da carreira internacional
do ator. 'Rodrigo Santoro chegou em
Hollywood e arranjou um ótimo emprego: é lanterninha de cinema em Beverly Hills. E ele vai ser o bilheteiro', brincou. O comentário foi feito durante o quadro 'Não Erre
a Letra', onde recebeu Celso Portiolli, Eliana, Danilo Gentili, Patrícia Abravanel e Isabella Fiorentino. O nome do ator surgiu depois
que Silvio comparou o apresentador do 'Domingo Legal' ao ex-galã
global. 'Dizem as moças que ele é o rapaz mais bonito da televisão.
Já foi convidado para ir a Hollywood e vai ser mais famoso que o
Rodrigo Santoro', afirmou.

A coisa ficou feia para o repórter ucraniano que
agrediu Brad Pitt na première de 'Malévola', na última quarta-feira (28), em Hollywood, nos EUA.
Vitali Sediuk foi condenado a três anos de liberdade condicional e a 20 dias de trabalho comunitário por um tribunal de Los Angeles.
Segundo a revista 'US Weekly', o jornalista foi
acusado, entre outras coisas, de atividade ilegal e
interferência em um evento cinematográfico. O juiz
decretou que o rapaz faça tratamento psicológico e manteve a ordem
de restrição que o proíbe de se aproximar do astro.
O repórter também está proibido de chegar perto de qualquer
evento cinematográfico.
Sediuk pulou a grade de segurança que separava os jornalistas
dos artistas no tapete vermelho da première e deu um soco no rosto
de Pitt.
Imobilizado por seguranças, o ucraniano foi preso e liberado, horas depois, ao pagar uma fiança de R$ 35 mil.

Angelina Jolie nega casamento com Brad Pitt
por enquanto: 'Nada organizado'
Angelina Jolie finalmente se manifestou sobre os rumores de que
estaria com data marcada para subir ao altar com Brad Pitt.
Ao contrário do que a imprensa internacional especulava, o casal
ainda não decidiu nada relacionado ao assunto. A dupla apenas resolveu que vai atender o desejo dos seis
filhos. Os herdeiros querem ver os pais
casados.
'Nós não temos quaisquer planos de
nos casarmos no momento, nada organizado. Não tem nada pronto, eu não tenho um vestido', garantiu em entrevista
ao jornal 'US Today'.
Angelina contou ainda que está planejando voltar a repetir a parceria com o marido no cinema. Caso a
hipótese se concretize, o provável longa não será uma superprodução, como 'Sr. e Sra. Smith', estrelado por eles em 2005.
'Poderia acontecer! Mas um filme pequeno. Eu já escrevi algo e
conversamos de talvez fazer juntos. Temos tudo o que precisamos
para realiza-lo. Realmente estamos pensando.'
A estrela de Hollywood afirmou também que se tornou atriz por
influência da mãe e que acabou tomando gosto pela profissão com o
tempo. 'Minha mãe queria que eu fosse atriz. Na verdade, eu queria
escrever, dirigir e estar mais envolvida na política e questões humanitárias. Vou fazer mais alguns filmes e me divertir.'

Transexual que teve affair com Romário
ganha reality na Rede TV!
Thalita Zampirolli conseguiu esticar seus cinco minutos de fama.
A transexual, que ganhou notoriedade após ter vivido um affair com
Romário, foi convidada para estrelar
um reality show na Rede TV!.
Inicialmente, a atração será exibida
dentro do programa 'Você na TV', de
João Kleber. Segundo o jornal 'O Dia',
a ideia é mostrar o dia a dia da morena.
Antes de fechar com a emissora paulista, Thalita foi sondada pela produção
de 'A Fazenda' e pela turma do 'Pânico'.
Apesar de ter sido flagrado saindo de
uma casa noturna de mãos dadas com a jovem, Romário nega ter
tido um romance com a transexual.
Por sua vez, Thalita assumiu que viveu, sim, um affair com o ex-jogador.

Bipolar? Paula Fernandes desconvida
jornalistas para show no Rio de Janeiro
Paula Fernandes foi contratada para se apresentar em uma famosa
casa de shows no Rio de Janeiro. Como de costume, a assessoria
de imprensa do estabelecimento credenciou dezenas de jornalistas
cariocas para cobrir o evento na última
sexta-feira (30).
Horas antes do horário combinado,
contudo, os profissionais foram avisados de que a mídia não poderia acompanhar a apresentação, nem falar com
a cantora.
Segundo o jornal 'O Dia', Paula teria barrado a presença da imprensa
sem nenhum motivo aparente, deixando todo mundo sem saber o que teria
acontecido para a sertaneja mudar de
ideia.

Avô de Selena diz que mau
corpotamento de Bieber causou
fim do namoro
Selena Gomez esteve entre idas e vindas com
Justin Bieber desde 2010. Porém, a cantora decidiu
por um fim definitivo no relacionamento de ambos
no começo deste ano. O motivo? A atriz a não estaria aceitando o
mau comportamento do jovem.
'Ele tem se enfiado em muitos problemas, nós culpamos as pessoas com quem ele anda. Os amigos dele são má influências. Selena
uma vez nos contou que ela não queria mais ficar com ele porque
ele estava se envolvendo com drogas', revelou o avô da morena,
Ricardo Gomez, à revista 'OK! Magazine'.
Gomez também destacou que acredita que a neta ainda tenha sentimentos pelo antigo namorado. 'Eu acho que ela ainda o ama. Se
acontecesse de ele pedir sua mão em casamento, eu não sei. Nós
ficaríamos felizes, porque ela estaria feliz com ele.'

Morre aos 43 anos o apresentador e narrador esportivo Maurício Torres, da Record
Morreu neste sábado, de complicações
cardíacas, o apresentador e narrador esportivo Maurício Torres, de apenas 43 anos de
idade, noticiou há pouco o "Jornal da Record".
O jornalista carioca, que apresentava
o programa "Esporte Fantástico"ao lado
de Mylena Ciribelli e Cláudia Reis, estava internado desde 1º de maio no hospital Sírio Libanês, na capital paulista, após
passar mal em um voo do Rio de Janeiro
com destino a São Paulo, onde realizaria gravações naquele fim de semana para a atração esportiva.
Inicialmente, foi descoberta uma arritmia cardíaca. Porém, após exames mais detalhados, foi constatada uma infecção que, mesmo tratada com antibióticos, não pôde
ser revertida e o profissional faleceu neste sábado.
Torres trabalhava para a Record desde 2005, onde estreou narrando
a partida entre Brasil e Colômbia, pela fase final do Torneio Sul-Americano Sub-17, disputado na Venezuela. Naquele ano, participou dos programas "Terceiro Tempo" e "Debate Bola". Pela
emissora, cobriu os Jogos de Inverno de Vancouver (2010), o Pan-americano de Guadalajara (2011), Olimpíada de Londres (2012)
e mais recentemente os Jogos de Inverno de Sochi, neste ano.
Antes, foi narrador e apresentador na TV Globo. Por lá, entre outros
eventos, trabalhou nas Olimpíadas de 1996 em Atlanta (EUA), de
2000 em Sydney (Austrália) e Atenas 2004 (Grécia), além de cobrir
duas Copas do Mundo: França 1998 e Coreia/Japão 2002.

Zezé elogia namorada em
rede social: 'Nas curvas
do seu corpo capotei meu
coração'
Depois que assumiu o namoro com Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo não cansa
de elogiar a jornalista nas redes sociais.
Na manhã de sábado (31), o cantor postou uma foto da jovem, de 22 anos, só de
biquíni. Na legenda, colocou um trecho da
música 'Nas curvas do teu Corpo', da dupla
João Mineiro e Marciano.

15

'Fui descendo acelerado pela rota da ilusão e nas curvas do seu
corpo capotei meu coração', escreveu.
Zezé assumiu o namoro com Graciele após o colunista Leo Dias
publicar que o sertanejo mantinha três relacionamentos ao mesmo
tempo em segredo.
O pai de Wanessa namora a jornalista há dois anos. Porém, relutava em tornar a relação pública. Em entrevista à 'Veja', Zilu, ex-companheira do artista, revelou que colocou um ponto final no casamento com o músico por conta da morena.

Filho de Pelé é condenado
a 33 anos de prisão por
tráfico de drogas
O ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, foi
condenado a 33 anos de prisão por ligação
com tráfico de drogas pela Justiça de Praia
Grande, em São Paulo.
Em 2005, o ex-atleta foi flagrado em ligações telefônicas com o chefe do tráfico da
Baixada Santista.
O grupo formado por Edinho e mais cinco
pessoas movimentava cerca de duas toneladas de cocaína, que abastecia o litoral paulista. O ex-jogador ainda usava o nome do pai para
as negociações.
A defesa do herdeiro do 'Rei' do futebol pode recorrer da decisão
ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Supremo, já que o processo
ainda está na primeira instância.

Após perder filha, agradece
carinho dos fãs
Após sofrer um aborto, Geisy Arruda agradeceu
o carinho e apoio dos fãs. Em seu Instagram, a ex-“A Fazenda” postou uma mensagem para os seguidores na madrugada de sábado (31).
“Você é tão especial para Deus, que Ele preparou
um anjo para lhe proteger... Um anjo mais que especial, um anjo gerado por você”, dizia o texto da
foto publicada pela moça.
Em seguida, ela escreveu na legenda: “Estou lendo todas as mensagens de vocês. Obrigada pelas orações de todos!'.
Na última sexta-feira (30), Geisy anunciou que perdeu a filha que
esperava. “Meu coração está despedaçado! Posso dizer, com toda
a precisão, que hoje é o dia mais triste e miserável da minha vida.
Estou deitada em uma cama, me recuperando de uma curetagem, e a
última coisa que ouvi da enfermeira foi: 'Você esperava uma menina'. Isso eu tinha certeza! Era a minha Helena!”, lamentou.

Após polêmica, Zezé Di
Camargo nega ter desdenhado
de Zilu: 'Foi uma brincadeira'
No sábado (31), Zezé Di Camargo resolveu se
defender e usou seu Instagram para negar que tenha
desdenhado da ex-esposa, Zilu, durante uma entrevista de rádio. Na ocasião, o sertanejo teria dito que
“mulher feia tem que ser traída”.
“Essa entrevista foi inventada. Foi uma brincadeira que eu e Luciano fizemos dizendo que é mais difícil por chifre em mulher bonita, porque o homem tem medo do troco. Em nenhum momento eu
disse que mulher feia tem que levar chifre. A entrevista não foi em
jornal, foi em uma rádio”, explicou na rede social.
E continuou, fazendo referência ao colunista Leo Dias, do jornal
'O Dia': “Só que o jornalista é o mesmo fofoqueiro que disse que eu
tinha duas namoradas e eu o desafiei a provar. Ele ficou irritado e
está tentando me queimar, distorcendo as coisas”.

Zilu posa com
Zé Henrique na
festa de
aniversário
da filha do
sertanejo
Parece que Zilu e Zé Henrique resolveram deixar a discrição de
vez de lado e têm gostado de mostrar o quão felizes estão juntos.
Prova disso é que a socialite esteve presente até em uma festa de
família do cantor e, é claro, posou para fotos com o amado.
A ex-esposa de Zezé di Camargo foi clicada agarradinha ao novo
companheiro durante a celebração de aniversário da filha mais velha
do músico, Isabel. O sertanejo Gian, da dupla com Giovani também
esteve no local. Zilu e Zé Henrique, 14 anos mais novo que a mãe de
Wanessa, começaram a se relacionar em março. No entanto, assumiram o romance apenas na semana passada.

16

acesse: www.jm1.com.br

3 de junho / 2014

