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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

REUNIÃO DEBATE NOVO PLANO
DIRETOR DE MANHUAÇU

O

prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, garantiu compromisso de elaborar um
novo Plano Diretor do Município. O anúncio foi feito durante reunião promovida
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Manhuaçu, e da Coordenadoria Estadual das Promotorias
de Justiça de Habitação e Urbanismo. O evento aconteceu na sala da Escola Judicial do
Fórum Desembargador Alonso Starling, na tarde de quarta-feira (6).
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Reunião promove enfrentamento à violência
sexual contra crianças e adolescentes

Santana do Manhuaçu
em festa com recorde
de público

A

cidade de Santana do Manhuaçu realizou mais um grande evento festivo
de sucesso nos dias de 31/07 a 03/08/2014. Foi realizado a 6° Santana Fest
Show com recorde de público. O prefeito João do açougue abriu o evento
na quinta feira, 31, ao lado da esposa Rosa e o Pastor Aduner Aleixo e outras autoridades, dando boas vindas ao povo. Também teve inicio na quinta, 31, a terceira
edição do torneio leiteiro (3° exposan), com 58 animais competindo na categoria,
25 kg, 35 kg e a categoria livre. O CRAS apresentou um grupo de dança do projeto
Dance Bem e também grupos da cidade, finalizando com show de Lincoln Lana.
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O

Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) e a
Secretária de Trabalho e
Desenvolvimento Social
de Manhuaçu promoveram nesta quarta-feira
(06), uma palestra para
ressaltar a importância da
prevenção e do enfrentamento da violência sexual
praticada contra crianças
e adolescentes. A palestra
foi ministrada pela Capelã
da Organização Nacional
de Capelães e Pastores
(ONCP) e autora do livro
“A Confissão de um Pedófilo mudou minha vida”,
Adriana Maria de Morais.
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Monique
Evans recebe
visita da filha

PÁGs.

Datena
alfineta
Luiz Bacci
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EDITORIAL

O Brasil na encruzilhada
ideológica

A eleição de 2014 será uma prova de fogo para a jovem democracia brasileira, o governo do PT durante o mandato do Lula, seguiu uma linha de esquerda não radical aceita pelo povo brasileiro. O início do mandato de Lula o
país corria um sério risco de uma debandada geral de capital, deixando o país
em uma situação muito difícil e até ingovernável, se não fosse a interferência
de FHC avalizando o governo Lula e intermediando uma visita do então José
Dirceu ao Estados Unidos para acertar a visita do então metalúrgico que iria
assumir o destino do Brasil, a situação seria muito difícil, se não tivesse feito
esse acordo com certeza Lula não teria tido sucesso.
Os bastidores da política é que revela a verdadeira história e o autor do
livro Matias Spektor, “O embaixador José Dirceu” narra com precisão todos
os passos do governo Lula depois do resultado das urnas. FHC foi o personagem decisivo nas negociações.
O livro revela que no dia 30 de outubro de 2002, Lula saiu da cama
cedo porque não conseguia pregar o olho. “Uma onda vermelha toma conta
do país”, repetia a cobertura dos telejornais. Com 53 milhões de votos, ele
era o homem mais votado na história das democracias ocidentais depois do
presidente americano Ronald Reagan.
A vitória estava consolidada, mas toda a liderança petista estava preocupada, certamente pensando que caminho tomar, colocar logo de início o
projeto PT, seguindo o estatuto partidário, se Lula optasse por ouvir todos os
lideres talvez seria impossível tomar algumas decisões que fora tomada. Os
bastidores da operação em que José Dirceu, com o apoio de FHC, articulou
em 2002 a aproximação entre Lula e George W. Bush.
A embaixadora americana no Brasil Donna Hrinak, era a visita m,ais
importante daquele dia, e Lula decidiu recebê-la sozinho, sem assessores e
sem colegas do partido. “Quero trabalhar com os Estados Unidos”, disse ele,
ao abrir a conversa. Aos 51 anos, Hrinak era jovem para o cargo que ocupava. Falava rápido, fazia piadas e tinha uma risada contagiante. Seu estilo era
firme e direto, fora a primeira mulher no comando de uma embaixada dos
Estados Unidos na América Latina. “Queremos trabalhar com seu governo
também”, respondeu ela, em português fluente.
Assim foi um momento de desconfiança, onde a imprensa americana
não dava trégua. O New York Times afirmara que a combinação entre o PT e
o Partido Republicano de George W. Bush poderia ser “explosiva”. Naquela
manhã, o editorial do Washington Post anunciava: “Há risco de uma década
de reformas ser desfeita pelo tradicional populismo, contrário ao livre-comércio, do Sr. [Lula] da Silva e de seu Partido dos Trabalhadores”. Reclamando da imprensa americana, Lula disse.
Fale com a redação
“Meu governo não será ideológico.” Avisou
contato@jm1.com.br que jogaria duro na negociação da Área de
Livre- Comércio das Américas (Alca), mas
(33)3331-8409
assegurou que o PT honraria os compromissos assumidos pelo governo de FHC. “Tenho uma excelente relação com o presidente Fernando Henrique Cardoso”,
disse. Lula cumpriu em parte e foi bem no seu governo.
Ainda na conversa com a embaixadora disse Lula.“Muitos jornalistas
fazem perguntas sobre minha relação com Fidel Castro”, disse a Hrinak.
“Mas as pessoas não deveriam confundir nossa admiração de juventude pela
Revolução Cubana com nossa posição sobre o regime cubano atual.” Com
gravidade, ele arrematou: “Defendo a liberdade política e econômica para
todos os povos. Hoje, em Cuba, não há liberdade”.
Lula encerrou a conversa tocando no tema mais delicado do momento:
o Iraque. Escolheu suas palavras a dedo. “A postura belicista é negativa”,
disse.
Só que hoje o PT continua governando, mas desvia sua política para
Cuba, China e Venezuela, parece que estamos hoje em uma luta ideológica, e
o Brasil teme que acontecça aqui alguma coisa parecida com o que aconteceu
na Argentina. O povo votou no PT porque acreditava que ele ia acabar com
a corrupção, qual foi a surpresa surge o mensalão e centenas de outros desacertos e muitos petistas envolvidos na corrupção. Não sou especialista neste
assunto, mas penso que esta será a mais disputada de todas as eleições, na realidade não sabemos como será a reação do povo, porque a campanha vai ser
de muitas mentiras e acusações de todos os lados, o povo mais esclarecido
não está satisfeito com o caminho que nossa política está tomando. Há uma
deseceleração na economia e a inflação dá sinais de crescimento. Tomara que
nossos políticos tenha juizo para encaminhar o Brasil no caminho melhor
para a economia e para o povo.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Ao Jornal das Montanhas,
Estive fazendo uma viagem a
Carira, Sergipe e posso dizer que
essas estradas, principalmente de
Minas Grais, são uma verdadeira
ROLETA RUSSA. Milhares de carretas, dominam as estradas e entram
na contra mão e se você quiser que
vá para o acostamento, se tiver ciclistas ou pedestres no acostamento,
ai só Deus è uma loucura.
Imagino um motorista inexperiente enfrentando um negócio
desses. É uma realidade triste e uma
loucura total um monte de louco na
base do arrebite e a noite o perigo
é dobrado, isso para não falar nas
péssimas condições das estradas.
Mas as estradas aqui de nossa região
de Manhuaçu, principalmente esta
rodovia que liga Manhuaçu a Simonésia e Ipanema, uma estrada cheia
de curvas sem acostamento, que
tem matado muita gente, já passou
da hora dos políticos da região fazer
alguma coisa.
Diolino Ferreira

Ao Jornal das Montanhas,
Zona da Mata pede socorro, os
nossos governantes deveriam fazer
de tudo pelo nosso pais, porque
somos nós que o elegemos confiamos e acreditamos que poderia ser
melhor, e porque quando o povo
está descontente lutando por um
mundo melhor.
Fico imaginando porque é tão
difícil para os políticos eleitos
mostrar amor para com o povo,
pensando bem eles não seriam nada
sem os eleitores.
Nossa saúde está em péssima
situação, a educação, as estradas,
estamos sofrendo com o desprezo e falta de consideração.
Queremos que o governo faça
alguma coisa, queremos mais
dignidade.
Marta Elizabeth da Silveira

Ao Jornal das Montanhas,
Bom dia, sou universitário estudante de Engenharia Agronômica,
pela faculdade Vértice em Matipó.

Sempre acompanho o Jornal das
Montanhas, acho muitas notícias
importante para mim, e minha região, um jornal sério e de grande
credibilidade.
Gostaria de saber se minha imagem lendo o Jornal das Montanhas
pode ser publicada como leitor do
Jornal?
Lucas Rodrigues da Silva
Córrego do Japu
Ao Jornal das Montanhas,
Gostaria de parabenizar o Jornal
pela cobertura das matérias, quando
não tenho acesso ao Jornal impresso
ainda tenho a facilidade de encontrar
o site com as últimas notícas que
saíram.
E gostaria de pedir aos editores
para criar uma coluna sobre casa,
moda e beleza, creio que irá acalçar
ainda mais leitores, pois a coluna
de culinária sempre traz pratos típicos da nossa região que são super
práticos!
Karla Bittencourt
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Atenção motoristas vamos respeitar as leis
O trânsito de Manhuaçu continua caótico, vagas para estacionar não existem, agora alguns motoristas estacionam
tomando metade da pista, veja na Rua Cap Rafael perto da
Multimed. Em Manhuaçu o problema está muitíssimo grave e a solução ainda não surgiu.
Ali necessita de um lugar para estacionar, pois existe a
Clínica Médica e perto também está o Hospital Cesar Leite.
O problema maior é que existem alguns motoristas que não
estão respeitando as leis do trânsito, principalmente na subida para a Rua Duarte Peixoto, assim como na descida está
uma loucura. Em frente à Escola do Futuro, estão parando
e estacionando sem nenhum critério. Favor fiscalizar antes
que aconteça o pior.
Bruno Caetano

Está difícil para pedestre em Manhuaçu
Ainda bem que o prefeito está alargando um pouco as calçadas da rua Salime Nacif em Manhuaçu, pessoas não são
prioridades, e sim os veículos, ao contrário de outros países
onde as pessoas tem a preferência, mas um dia chegaremos
lá, é só eleger pessoas comprometidas com o povo. A falta
de estacionamento é tanta que as autoridades tem que ver
isso logo, antes que as coisas compliquem mais. Fiquei sabendo que o prefeito Nailton Heringer irá reformar o prédio
da prefeitura e três andares serão destinados para estacionamento, parabéns prefeito pela iniciativa, vamos ver depois
de pronto como será regulamentado, se vai ser estacionamento para funcionários, ou para todos que necessitam de
serviços da prefeitura.

As receitas de turistas estrangeiros no
Brasil no mês da Copa

O que antes muitos diziam ser negativo, passado a copa a
realidade foi positiva, a soma das receitas de turistas estrangeiros em viagem no Brasil chegaram a US$ 797 milhões,
em junho, e a R$ 3,647 bilhões, no primeiro semestre, de
acordo com o Banco Central (BC). Esses resultados são os
maiores da série histórica do BC, iniciada em 1947. O resultado do mês de junho foi superior em 76% ao do mesmo
período de 2013 (US$ 453 milhões). De acordo com os dados parciais é até o dia 23 de julho, as receitas chegaram
a US$ 609 milhões, com crescimento de cerca de 50% em
relação a julho de 2013.
O motivo para o crescimento das receitas foi a Copa do
Mundo, realizada no Brasil, entre os dias 12 de junho e 13
de julho.
Já as despesas de brasileiros no exterior chegaram a US$
2,001 bilhões, em junho, e a US$ 12,486 bilhões, no primeiro semestre, contra US$ 1,908 bilhão e US$ 12,209 bilhões, em iguais períodos de 2013.

Desabafo de um Militar
Essa postagem é um resumo
de uma reportagem publicada
no site da Revista Sociedade
Militar interessante!
DESABAFO DE MILITAR –
(Trecho)
Irmãos, isto me entristece
muito, de ver homens dotados
de experiência e esperança de
pelo menos receber mais uma
promoção na ativa, ver seus
sonhos descendo por águas
abaixo, suas faces de mais de
30 anos de trabalhos, cansados,
sem um sequer reconhecimento do Ministério da Defesa,
dos Três Comandantes das Forças Armadas, nenhum apoio
dos oficiais generais, os QEs ou QESA’s que são colunas
das Forças Armadas que estão lutando por poucos trocados de diferença, são massacrados, pisoteados, humilhados
e morrem sem esperança alguma de uma melhoria sequer
para sua família, ainda se levantam vários outras praças de
escolas (não todos) torcendo contra as promoções por puramente inveja e despeito, homens sem amor ao próximo,
gananciosos, preconceituosos, que só querem para si, desde
se unir com nossa categoria para juntos formarmos forças,
porque todos são praças, mas são contra.

Soube por outros que a assessoria militar já se manifestou
contra a PL 4373/2012 pedindo para não aprovar as emendas.... outros x9 já andam nas ruas observando quem são os
QEs que estão correndo atrás para denunciarem aos seus
comandantes, isso é nojento.
Os oficiais e sargentos de Escola, viajam pelo Brasil a
fora ganhando suas boas remunerações de transferências, e
os QEs ou QESA’s viajam de uma rua para a outra pagando
aluguéis sem nenhum benefício de apoio.
A única coisa que estamos querendo é só uma melhoria
para ajudar no rendimento orçamentário de nossas famílias,
coisa pouca, mas vale à pena, não queremos tomar lugar de
ninguém, tem espaço pra todos nas Forças Armadas.
Fonte: Sociedade Militar, neste link, você poderá ler a
matéria na integra.
http://sociedademilitar.com/index.php/todos/609-militar-desabafa-e-expoe

Friboi financia candidatos de
olho no BNDES
Beneficiado com financiamentos bilionários do BNDES,
que até virou sócio da empresa, e sempre tratado com generosidade pelo governo Lula, o Grupo JBS Friboi transformou-se agora em um doador “mão aberta”, na disputa
presidencial. Entregou R$ 5 milhões à campanha de Dilma
Rousseff (PT) e outros R$ 5 milhões ao comitê eleitoral
de Aécio Neves (PSDB). Para Eduardo Campos (PSB), um
“troco”: R$1 milhão. Disse Claudio Humberto

Me diga com
quem tu andas

Atenção, preste atenção neste nome

Diante da crescente rejeição ao
PT em São Paulo, o candidato do
PMDB ao governo, Paulo Skaf,
prefere fingir que não é aliado
de Dilma. Para muitos paulistas,
a companhia do satanás é mais
aceitável. O presidente do PMDB
tenta, mas a coisa está feia.

O Diretor do SAMAL Wellem Mendonça dará posse aos concursados até 15/08
A verdade, o correto, o cumprimento da lei, são coisas essenciais, e isso deva ser motivo de elogios e não de críticas,
mesmo que um amigo ou parente perca o emprego, eles estão
simplesmente cumprindo o que determina a legislação, se todos cumprissem a lei o nosso município, o nosso estado e o
Brasil seria bem melhor. Dizem que sempre há três verdades:
a minha verdade, a sua e a verdadeira, é por isso que existem
os juízes para tirar as dúvidas. Não se trata aqui de defender
a ou b, mas é função de um órgão de imprensa colaborar para
uma melhor informação aos nossos leitores. A verdade é que
muitos prefeitos que passaram por Manhuaçu não fizeram o
que deveria ser feito, adotaram os filhos bonitos, como dizem
que filho feio não tem, vão passando de prefeito a prefeito.
Entendemos que existem muitos funcionários do SAMAL
que sempre deram o seu melhor, e talvez os que estão entrando agora, não substituirão os demitidos naqueles serviços
mais insalubres e difíceis, mas o certo é dar posse aos que
esforçaram e passaram no concurso.

“DANIEL CHAVES DA SILVA – Petropólis/RJ”. Ele foi
campeão da corrida de São Lourenço em Manhuaçu 7 Km, com
o tempo de 19:14.03, quem estava presente e viu a chegada dos
atletas profissionais pode reparar que muitos chegaram e foram
desabando e necessitando de amparo, mas Daniel Chaves chegou esbanjando energia, saltou bem alto na linha de chegada
e saiu tranquilamente caminhando e conversando sem muito
esforço em uma demonstração de muito preparo. É um nome
para os manhuaçuenses torcerem nas provas em que ele irá disputar, com certeza ele está muito bem preparado para as grandes
provas das maratonas em que irá disputar: como a de Amsterdã
de 42,195km, na Corrida de Reis, em Cuiabá, prova tradicional
que recebe destaque da São Silvestre, Daniel Chaves foi o único
não-africano num pódio com cinco atletas. Ele chegou apenas
dez segundos depois do queniano Edwin Rotich, campeão da
São Silvestre de 2012.

O povo dizem coisas e querem saber
outras, por exemplo: Nailton Heringer é
do PDT que apoia em Minas Aécio Neves
e em Brasília Dilma. Já o seu vice-prefeito Gulivert que é do PT, todos sabem petistas só apoia petista, então irá trabalhar
fechado de deputado estadual, federal,
senador e presidenta Dilma tudo PT, é que
ele não deseja abandonar o PT, quer ser fiel sua nova sigla,
mas alguns companheiros dele dizem que Gulivert não quer
nada com o PT vai apoiar e coordenar a campanha de Newton
Cardoso Filho para deputado federal. E agora qual a boca que
estará com a verdade. Não conseguimos encontrar o prefeito
e nem o vice, mas na próxima edição voltaremos ao assunto e
vamos até fazer uma listagem dos famosos cabos eleitorais de
Manhuaçu, para depois do abrir das urnas saber quem é quem
na transferência de votos.

O TRE-MG faz audiência pública, para sorteio da ordem
de veiculação e distribuição do tempo da propaganda eleitoral
gratuita no rádio e na televisão.
Participam da reunião representantes das emissoras de rádio
e de televisão que vão veicular os programas, além de representantes dos partidos políticos e coligações que concorrem às
eleições. Serão tornados públicos os tempos a que cada partido
ou coligação terá direito no rádio e na TV.
O calendário eleitoral estabelece que a propaganda será veiculada de 19 de agosto a 2 de outubro, três dias antes das eleições. Os programas destinados aos candidatos aos cargos de
governador, senador e deputado estadual serão veiculados nas
segundas, quartas e sextas.
No caso dos candidatos à Presidência da República e a deputado federal, será nas terças, quintas e sábados. No rádio, a
veiculação será das 7h às 7h50 e das 12h às 12h50; na TV, das
13h às 13h50 e das 20h30 às 21h20.

Os interesses políticos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg

"Já passei da idade de me incomodar. Quero mais é que gente jovem ganhe espaço na TV"
José Luiz Datena elogiou o trabalho do novo colega de Band, Luiz Bacci

•SUPREMO IGNORA ‘CALOTE’
NA SOLTURA DE GENOINO
O mensaleiro José Genoino pode ter sido
beneficiado por eventual “cochilo” do Supremo Tribunal Federal, ao conceder-lhe
a chamada “progressão de pena” e a soltura: o artigo 33 do Decreto-Lei 2.848/40
condiciona a concessão da progressão
de regime, no caso de crimes contra a
administração pública, à “devolução do produto do ilícito
praticado, com os acréscimos legais”. Genoino nada devolveu.
•MONTANHA DE DINHEIRO
Laudos da Polícia Federal apontam que mais de R$ 100
milhões foram surrupiados no mensalão, e até agora nenhum centavo foi cobrado.
•FOGO AMIGO
O parágrafo da Lei não existia até novembro de 2003,
quando foi sancionado pelo então presidente Lula.
•DINHEIRO NÃO FALTA
Além da condenação por corrupção ativa, Genoino foi multado em R$ 667,5 mil. Fez uma vaquinha e, sem dificuldade, pagou à vista.
•POBRE CARDIOPATA

te de R$ 380 milhões do Brasil junto à ONU. Informou que
o pagamento a organismos internacionais é responsabilidade direta daquele ministério.
• TELHADO DE VIDRO
Quebradas num protesto estilo black-bloc no final da Copa,
em julho, vidraças da embaixada em Berlim continuam sem
conserto. Mais despesa na lista de “penduras” internacionais do Itamaraty.
• VESTIRAM A CAMISA
Candidatos ao governo potiguar, Henrique Eduardo Alves
(PMDB) e Robinson Faria (PSD) apelaram à ajuda das mulheres. Laurita Arruda e Juliane Faria estrearam na campanha com direito até a discurso.
• ESTADO POLICIAL
O projeto oportunista, pós-Copa, que autoriza o governo a
“fiscalizar” a CBF, uma entidade privada, provoca inquietação até por sua inspiração fascista. É só o começo. Depois
será a vez de entidades como OAB, contas pessoais dos
cidadãos, empresas de todo tamanho etc.
• BAHIA É AQUI
O deputado Silvio Costa (PSC-PE) compara o presidenciável Eduardo Campos com o “coronel” ACM: “Ele quer
eleger Paulo Câmara, que está mais para um governado
do que para um governador”.
• CADÊ OS SANTINHOS?

Genoino passou ao menos por cinco juntas médicas. Todas concluíram que a cardiopatia não o impedia de cumprir
pena na Papuda.

Em São Paulo, deputados desconfiam
que Gilberto Kassab (PSD) pode desistir da candidatura ao Senado contra
o ex-governador tucano José Serra.
Até agora, o ex-prefeito não começou
sua campanha de rua.

•PLANALTO MANOBRA PARA
APROVAR MPS SEM QUÓRUM
O governo Dilma encontrou uma nova forma de burlar o
regimento interno do Congresso e aprovar Medidas Provisórias sem ter quórum mínimo. Em vez de encerrar a
sessão, os presidentes das comissões mistas especiais
foram orientados a “suspender os trabalhos”. A manobra
permite que o presidente use o quórum registrado antes
para reabrir a sessão e aprovar MPs com a presença de
só um parlamentar.

• VAI ROLAR
Segundo o deputado Ricardo Izar, o ex-prefeito Gilberto
Kassab (PSD-SP) é candidatíssimo ao Senado e o material
gráfico deve ficar pronto em breve: “A campanha encurtou
por causa da Copa”, justifica.

•TUDO DOMINADO

• TIRO NO PÉ

Para manter o controle, Romero Jucá (PMDB) e José Pimentel (PT) escolhem, com a Casa Civil, o relator e o presidente das comissões.

Marqueteiro nacional do PMDB, Elsinho Mouco não poupa
Paulo Skaf, que negou palanque à Dilma em São Paulo:
“Skaf é o maior adversário dele mesmo”.

•BUSCA POR HOLOFOTE
O líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), também articula a indicação de deputados para os cargos de
visibilidade nas comissões.
•UMA GULA SÓ
À frente das indicações, o PT e o PMDB dominam praticamente todas as relatorias e o comando das comissões.
Pouco sobra para os aliados.
•MINISTRO ENQUADRADO
O vice-presidente Michel Temer deu uma dura no ministro
da Agricultura, Neri Geller, que se reuniu há dias com o
grupo do senador Pedro Taques (PDT), candidato ao governo de Mato Grosso e opositor ferrenho da reeleição de
Dilma. A reunião gerou revolta no PMDB local.
•ME ERRA!
O Itamaraty culpou o Ministério do Planejamento pelo calo-

Poder sem Pudor
CASTIGO DOS CÉUS
Locutor da rádio Tabajara, do governo da
Paraíba, Pascoal Carrilho foi destacado para
transmitir a chegada do
então presidente Ernesto Geisel no Aeroporto Castro Pinha.
- Acaba de desembarcar Sua Excelência o Presidente Ernesto Geisel – anunciou Carrilho, com sua voz curiosa.
Ouviu-se sonora vaia da multidão. Não ao visitante, mas
àquela voz inconfundível, trôpega. Enquanto a comitiva desembarcava, ele atacou:
- Acaba de desembarcar o Presidente e esses moleques!…
O tom era de reprimenda aos que o vaiaram, mas a ênfase na palavra “moleques” soou como um xingamento aos
ministros e assessores. Pascoal não pôde terminar a frase: a
transmissão foi interrompida por ordem superior. E ele passou
boa parte dos anos seguintes tentando se explicar, coitado.

PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG. Contratado: “ÉCIO
DE ARANTES - ME”, com o CNPJ sob nº.
26.264.226/0001-93. Objeto: Aquisição de material de consumo para escolas vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do município de
Conceição de Ipanema - MG Valor:R$:27.369,00.
Vigência:
31.12.2014.
Dotação
Orçamentária:
SEMEC:
02.04.01.12.361.0033.2033339030.121.10100.14700
SEMUS:
02.05.01.10.302.0046.2044.339030.00-102, SEMAF:
02.02.01.04.122.0002.2007.339030.21180.10200. Conceição de Ipanema – MG, em 23
junho de 2014. Willfried Saar – Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
– Ato de homologação – Extrato – PROCESSO ADMINISTRATIVO DO PLPP nº 0026-00040008-2014. Ficam os interessados intimados da
homologação do certame que adjudicou o objeto a MINASVEL MINAS VEÍCULOS LTDA, CNPJ
20.811.105/0005-38. CONCEIÇÃO DE IPANEMA,
15/7/2014. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA Decreto Municipal nº 341, de 8.8.2014. Dispõe sobre a prorrogação da vigência dos Decretos 314/14
e 320/14 e dá outras providências. WILLFRIED
SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc.,
decreta: Art. 1o A vigência, tanto do Decreto Municipal nº 314/2014 quanto do Decreto Municipal nº
320/2014 ficam prorrogadas até o dia 31/12/2014.
Art. 2º Cada secretário municipal deverá apresentar antes do último trimestre do ano em curso um
plano de contingência orçamentária com vistas a
um saneamento financeiro sustentável no Município de Conceição de Ipanema. §1º O plano de
que trata este artigo deverá conter proposta clara
de contingenciamento de valores, tendo em vista ausência de controle razoável do desembolso
observado no ano de 2013 e início de 2014. §2º
As secretarias deverão se mobilizar para substituir
gastos terceirizados com serviços que possam ser
realizados diretamente por servidores da Prefeitura. Art. 3º Nenhuma despesa nova pode ser criada
salvo se autorizada após estudo, ou em caso de
novo serviço ou nova compra, após processamento no DEMAT (DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
E SERVIÇOS) com acompanhamento do DECINT
(DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO).
Art. 4º O secretário deve identificar o responsável por despesa nova que não seja submetida
ao crivo das novas regras, inclusive do TCE de
Minas Gerais para fins de adoção das providências cabíveis. Art. 5o Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se
disposições em contrário. Gabinete do Prefeito,
8.8.2014. Wilfried Saar, Prefeito do Município de
Conceição de Ipanema. Cinthia de Carvalho Saar,
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e
Finanças).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO MANHUAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS

DIZEM POR AÍ...

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

Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.

Errata
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu –
MG, através de sua Presidente de Licitação torna
pública do Edital da Tomada de Preço N.º 006/2014,
para pavimentação asfáltica de diversas ruas no
município de Santana do Manhuaçu Minas Gerais.
Onde lê - se CONVENIO EMG SEDRU 659435, leia-se, Termo de Convenio nº 007/2014. Santana do
Manhuaçu – MG, 06 de Agosto de 2014. Presidente
da CPL: Joseane Caroline de Abreu. Publique-se.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/2014
PREGÃO Nº 028/2014
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu –
MG, torna a público a abertura do Processo Licitatório
nº0101/2014, na modalidade Pregão nº028/2014, 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADO DE HORAS MÁQUINAS: TRATOR
E CAMINHÃO BASCULANTE PARA O MUNICÍPIO DE
SANTANA DO MANHUAÇU. Apresentação para o Credenciamento dos Licitantes: 26/08/2014 até às 08:30 horas. Abertura da Sessão Oficial do Pregão: 26/08/2014 às
08:30 horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36940-000, Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo
telefone 0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00 horas. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 06 de Agosto de
2014. Prefeito Municipal - João Batista Vieira de Assis.

Raul-Soarense é Campeã
Mineira de Karatê
Eleições 2014 a jogada dos
cabos eleitorais
Uma coisa posso afirmar os cabos eleitorais que serão campeões de votos serão aqueles que estarão trabalhando de graça, ou seja, não estipularam valores, irão trabalhar por amor a
causa, mas lógico que Lael Varella não fechou com ninguém,
mas também sabe que em eleições existem alguns gastos e
criteriosamente reembolsa as despesas inerente aos gastos de
transporte e algumas pessoas que são contratadas para a entrega de propagandas. Existem em Manhuaçu alguns poucos
fieis ao Lael varella, dentre eles podemos citar, o Luciano
presidente do PSD, o Tuca que é presidente do Democrata,
e este ano e por ter tido o apoio de Lael como candidata a
vice-prefeita com o Renato da Banca, Maria Imaculada e resolveu abraçar a campanha do Misael Varella para deputado
Federal, já que é uma grande militante dos problemas da saúde. O que esta coluna pode afirmar e por favor me cobre se eu
errar, no abrir das urnas veja o resultado. Misael será o mais
votado de Manhuaçu, e olhe que nem conheço o moço, como
previ bem antes da votação nas eleições passadas a votação
de seu Pai Lael Varella, que na época também não conhecia,
fui o único que fez tal afirmação, outras informações escritas
que estão por aí nos arquivos dava Lael em 4º e 5º lugar, e é
bom você anotar aí ou guardar este jornal para conferir.
Majoritários em Manhuaçu federal Misael Varella e estadual João Magalhães, agora com 15 dias em nossa pesquisa
poderemos aí sim dentro de uma estatística bem elaborada
acertaremos 95% de nossa coleta.

Dica na hora do voto

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Votarei
pensando
em ficar
“livre dos
mentirosos e
dissimuladores
que desonra teu
nome”

Aconteceu no
domingo dia 03
de Agosto de 2014
na cidade de Cataguases a 2ª Etapa
do Campeonato
Mineiro Regional
de Karatê Zona
da Mata, onde
a pequena raul-soarense Roberta
Lopes da Rocha,
aluna da Academia KBK, de apenas 8 anos, tornou-se gigante ao representar nossa cidade trazendo consigo 2 titulos, vice-campeã de
Kata (performance) e campeã de Kumite (Luta) sagrando-se
campeã Mineira Regional de 2014 já que conquistou também
a 1ª etapa deste campeonato. "A “nós”, cabem parabenizar
a pequena grande guerreira, aos professores desta campeã,
Claudio e Márcia, e torcer para que ela vença também a 3ª e
última etapa, sagrando-se campeã invicta de 2014."

Rios de Minas têm a menor
vazão em 100 anos
Nos rios mineiros, as vazões registradas em junho e julho são as menores não apenas dos últimos dez anos,
mas, em alguns casos, dos últimos
cem anos. O alerta é da Companhia
de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), que utiliza o monitoramento
da rede básica nacional feito pelo
Serviço Geológico do Brasil, Agência Nacional de Águas (ANA) e Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(Igam) para acompanhar o controle
de vazão nas 17 bacias hidrográficas
do Estado.
“Passamos por um período crítico. Choveu até 50% menos
do que era esperado. Isso reflete nas vazões de água disponíveis em rios e reservatórios”, disse o superintendente de
produção e tratamento de água da Copasa na região metropolitana, Nelson Guimarães. Ele reiterou que não há registro de
secas tão intensas nos últimos cem anos, mas salientou que
não há risco de desabastecimento de água no Estado. “Essa
grave situação nos coloca em alerta”.
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Prefeito João do Açougue junto com a primeira dama Dona Rosa e a dupla Gino e
Geno ao lado no 6° Santana Fest Show

Prefeito João do Açougue junto com a primeira dama Dona Rosa e a dupla Gino e Geno

O prefeito João do açougue abriu o evento na quinta feira, 31, ao lado da esposa Rosa e o Pastor
Aduner Aleixo e outras autoridades, dando boas vindas ao povo.

Prefeito João do Açougue junto com a primeira dama Dona Rosa recebendo os dançarinos

cnpj do canditado: 20577556000152
cnpj contratado: 01.331.762.0001-33
valor da publicação: 420,00

Momentos de descontração do Prefeito João do Açougue e a primeira dama Dona Rosa na grande festa em Santana do Manhuaçu
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REUNIÃO DEBATE NOVO PLANO DIRETOR DE MANHUAÇU

Em reunião promovida pelo Ministério Público, prefeito Nailton Heringer pediu união de esforços e
elencou regularização fundiária e mobilidade urbana como principais desafios de Manhuaçu

O

prefeito de Manhuaçu,
Nailton
Heringer, garantiu
compromisso de elaborar
um novo Plano Diretor
do Município. O anúncio
foi feito durante reunião
promovida pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais, através
da Segunda Promotoria
de Justiça da Comarca
de Manhuaçu, e da Coordenadoria Estadual das
Promotorias de Justiça de
Habitação e Urbanismo.
O evento aconteceu na
sala da Escola Judicial do
Fórum Desembargador
Alonso Starling, na tarde
de quarta-feira (6).
Participaram da reunião
o prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer; a coordenadora estadual das
Promotorias de Justiça de
Habitação e Urbanismo
(CEPJHU), Marta Alves
Larcher; as promotoras
de Justiça Geannini Maelli Mota Miranda e Marina Brandão Póvoa; os
secretários
municipais
Cristovam Rocha (Fazenda), Luiz Carlos Rhodes
de Souza (Planejamento);
procurador e subprocurador do município, respectivamente
Antônio
de Carvalho e Dângelo
Maurício; Macilon Breder
(Trabalho e Desenvolvimento Social); o oficial
do Cartório de Registro
de Imóveis de Manhuaçu, José Magalhães de
Lacerda; a coordenadora
do COMDEC Manhuaçu,
Vininha Nacif; comandante da Polícia Militar de
Manhuaçu, capitão Adenilson; e nove vereadores,
e representantes de outros
segmentos da sociedade.

Para Nailton, o momento vivido pelo município
é propício para esta discussão, uma vez que Manhuaçu, cada vez mais,
atrai investimentos de
grandes empreendedores
do Brasil. "Não podemos
desprezar os humildes
começos, pois é com este
pontapé inicial que iremos colher bons frutos
depois. Mas para isso, devemos unir esforços, dar
as mãos com a sociedade
e os poderes constituídos
para que possamos resolver graves problemas de
imóveis irregulares e mobilidade urbana da nossa
cidade. Estamos empenhados para deixar um
verdadeiro legado para
os nossos filhos e netos.
Temos dificuldades, mas
devemos nos unir", comentou o prefeito.
AVALIAÇÃO
DO
PLANO DIRETOR: O
secretário de Planejamento, Luiz Carlos Rhodes,
apresentou proposta de
cronograma de realização
da revisão do Plano Diretor de Manhuaçu. Rhodes elencou problemas
comuns no documento
municipal como a baixa aplicabilidade direta
(remissão constante à legislação complementar);
pouco rebatimento territorial (diretrizes genéricas
desvinculadas do zoneamento; e a incompatibilidade com o PPA e com
os orçamentos municipais
(PD não avança na definição de investimentos prioritários/ estratégicos).
Em parecer técnico, a
coordenadora estadual das
Promotorias de Justiça de
Habitação e Urbanismo

Agora em Lajinha!

Festas

(CEPJHU), Marta Alves
Larcher, esclareceu a importância de se elaborar
com afinco o Plano Diretor,
uma vez que o documento
deve indicar os objetivos
a alcançar, explicitar as
estratégias e instrumentos
para atingir os objetivos,
bem como oferecer instrumentos necessários para
que estes objetivos sejam
cumpridos.
Após análise da legislação urbanística de Manhuaçu, datada do ano de
2006, Marta afirma que há
a necessidade urgente de
se elaborar uma nova lei
complementar, em especial a lei de parcelamento
e uso e ocupação do solo,
a fim de que se regulamente o Plano Diretor da
cidade.
"Há uma necessidade
inicial de se realizar zoneamento municipal, que
consiste na subdivisão do
território municipal em
zonas, segundo critérios
que atendem ao modelo
de ordenamento territorial traçado. Este é o instrumento
fundamental
para a definição do modo
pelo qual a função social
da propriedade deve ser

cumprida em cada terreno", explicou Marta.
Ainda de acordo com a
coordenadora estadual das
Promotorias de Justiça de
Habitação e Urbanismo,
há uma necessidade de
aprofundamento em diversas questões, como a capacitação da Coordenadoria
Estadual de Proteção e Defesa Civil (COMDEC) de
Manhuaçu, de modo que
seja possível atender as
demandas do município.
Além disso, o Plano Diretor deve definir critérios
para a aplicação dos estudos de impacto ambiental
e da vizinhança.
"Cumpre salientar que
devido ao tempo decorrido entre a elaboração do
Plano Diretor de Manhua-

çu e o momento atual, e a
necessidade de aprofundamento de alguns temas,
torna-se fundamental a
revisão minuciosa do documento para embasar
devidamente a elaboração
de leis complementares, a
fim de serem atendidas, de
forma efetiva, as necessi-

dades do município. Tanto
a revisão do Plano Diretor,
como a elaboração de leis
complementares, devem
contar com a participação
popular em todas as fases", concluiu.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Santana do Manhuaçu em fe

A

cidade de Santana do
Manhuaçu realizou
mais um grande evento festivo de sucesso nos
dias de 31/07 a 03/08/2014.
Foi realizado a 6° Santana
Fest Show com recorde de
público.
O prefeito João do açougue abriu o evento na quinta
feira, 31, ao lado da esposa Rosa e o Pastor Aduner
Aleixo e outras autoridades,
dando boas vindas ao povo.
Também teve inicio na
quinta, 31, a terceira edição
do torneio leiteiro (3° exposan), com 58 animais competindo na categoria, 25 kg,
35 kg e a categoria livre. O
CRAS apresentou um grupo
de dança do projeto Dance
Bem e também grupos da cidade, finalizando com show
de Lincoln Lana.
Na sexta feira, 01, a festa
começou com show da Banda Bonde Turbinado, aquecendo o frio da multidão no
trio elétrico. Logo em seguida no palco principal ocorreu
o show com a banda fator
RG7 de Divinópolis/MG.
Sábado, 02, a dupla Miriam e Gilson (prata da
casa) abriu os trabalhos com
muita simpatia e mostraram que vieram para ficar,
a dupla alegrou o povo com
muita música sertaneja no
parque de exposição que
estava completamente tomado pelo público que não
parava de chegar. Logo em
seguida o prefeito convidou
as autoridades para subir ao
palco, o presidente da câmara municipal e vereadores
de Santana do Manhuaçu,
além de prefeitos das cidades vizinhas. Agradeceu a
presença maciça do público, e comentou a grande
satisfação de realizar mais
um grande evento na cidade durante seus 6 anos de
administração “Esta festa é
do povo, pelo merecimento
do povo santanense”. Logo
após anunciou o show mais
esperado da história da cidade, a dupla Gino e Geno,
bateu recorde de público e
agitou a multidão, com mais
de 20 mil pessoas que marcavam presença no parque
de exposição Theo Welington Fúccio de Assis.
O grande show parou a
cidade devido ao fluxo intenso de veículos que invadiram as ruas santaneses.
Em seguida a banda Nautilus varou a madrugada no
trio elétrico e fez a galera
dançar e aquecer o frio.
No domingo, 03, as festividades foram iniciadas logo
de manhã com a tradicional
cavalgada concentrando-se
no campo do canário, na
vargem alegre, que bateu
recorde de animais contabilizando 782 animais de toda

região. Enquanto isso, no
parque de exposição, o prefeito ofereceu um churrasco
para todos os presentes, que
já é tradição nessa festa. Iniciou uma belíssima roda de
viola com acanhado e banda
e talentos locais (Andressa,
Natália e Adriano Lara).
A secretaria de turismo,
cultura e lazer trouxe também uma atração que encantou a todos os presentes
“dança dos caboclos”. Os
caboclos foram presenteados pelo prefeito com uma
nova farda.
No trio elétrico o prefeito, a comissão do torneio
leiteiro (Ricardo Mendes
Assis e Dione Emanuel de
Souza) fizeram a entrega
da premiação: categoria 25
kg, 1° colocado com prêmio
de 1 novilha no valor de 5
mil reais, Raphael (Santana do Manhuaçu), 2° colocado com prêmio de um
mil reais, Jarbas de Souza
(Santana do Manhuaçu), 3°
colocado com prêmio de
uma carteira de habilitação,
Júlio Cesar (Santana do Manhuaçu). Categoria 35 kg
1° colocado com prêmio de
1 novilha no valor de 5 mil
reais, Marcos (Ipanema), 2°
colocada com prêmio de um
mil reais, Gabriela (Santana
do Manhuaçu), 3° colocado
com prêmio de uma roçadeira, Raphael (Santana do
Manhuaçu). Categoria livre,
1° colocado com prêmio
de 1 novilha no valor de 5
mil reais Geciel (Ipanema),
2° colocado com prêmio
de um mil reais, Alexandre
(Santana do Manhuaçu), 3°
colocado com prêmio de 10
sacos de ração, Cleber (são
José do Mantimento). O
prefeito recebeu uma belíssima e emocionante homenagem pela garota Scarlette,
cantando um hino de louvor
“A casa do Rei”. Logo a
noite Pâmela Costa, um talento da cidade realizou um
animado show, onde as pessoas presentes se alegraram
dançando.
Para fechar com chave de
ouro, a banda Calistones deu
um show no palco principal,
agradando todo público presente. Durante todos os dias
do evento não ocorreu casos
de violência grave. Contamos
com o apoio da polícia militar.
No sábado contamos com
a presença dos deputados
João Magalhães e Mario
Heringer, Francisco Melo,
gestor do circuito pico da
bandeira, a superintendente
Patrícia da SRE de manhuaçu, Maurício júnior presidente da câmara municipal
de manhuaçu, e no domingo
o deputado Bráulio Braz e
seu assessor, Marquinhos
prestigiaram a cidade.

Santana do Manhuaçu realizou mais um grande evento festivo de sucesso o 6° Santana Fest Show com recorde de público.

No domingo, 03, as festividades foram iniciadas logo de manhã com a tradicional cavalgada concentrando-se no campo do canário, na vargem alegre, que bateu recorde de animais
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esta com recorde de público

No trio elétrico o prefeito, a comissão do torneio leiteiro (Ricardo Mendes Assis e Dione Emanuel
de Souza) fizeram a entrega da premiação

A dupla Gino e Geno, bateu recorde de público e agitou a multidão, com mais de 20 mil pessoas
que marcavam presença no parque de exposição Theo Welington Fúccio de Assis.
Terceira edição do torneio leiteiro (3° exposan), com 58 animais competindo na categoria,
25 kg, 35 kg e a categoria livre

Cristiane, Ana, Andrea Rabelo e João Batista

A secretaria de turismo, cultura e lazer trouxe também uma atração que encantou
a todos os presentes “dança dos caboclos”.

A grande festa do 6° Santana Fest Show com recorde de público
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A BÍBLIA COMO MANUAL
DE SOBREVIVÊNCIA

O Livro de Jó é um dos livros mais importantes, significativos e profundos da Bíblia, objeto de estudos e debates entre
filósofos e teólogos.O tema central do livro trata do sofrimento
humano, narrando a história de um homem justo e virtuoso que,
aparentemente sem culpa alguma, defronta-se com todo tipo
de desgraças e calamidades e por fim se refaz de todos os seus
males e recupera a felicidade, prosperidade e paz de espírito. O
livro é composto de três capítulos, ( I ) As Catástrofes de Jó, (
II ) Os Diálogos de Jó e ( III ) e os Colóquios de Jó.
( I ) As Catástrofes de Jó - Existia na terra de Uz, um homem
chamado Jó, o homem mais rico do oriente, nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas e um grande número de
servos. A desgraça abate sobre Jó e mata seus dez filhos, destrói e
rouba todo o seu rebanho e servos.
Os sete filhos de Jó são a visão, a audição, o olfato, o paladar, o
tato, a concepção e a reprodução, e quando a mente humana recebe
influências negativas, elas passam a ser simbolizadas em sete filhas
(Moisés encontra as sete filhas no Egito. Êxodo 2:16).
As três filhas de Jó estão em todos nós, é a Trindade, a capacidade criadora que nos permite apresentar nossas ideias como forma,
experiência e fatos, ou seja, a mente consciente, a mente subconsciente e a sabedoria a união das duas mentes. Em recente publicação do Jornal Estado de Minas Abril/2012, estudos da Neurociência
atestam que se o homem não tivesse as duas mentes viveria no máximo três minutos, já que o subconsciente processa cinquenta mil
informações por dia.
Satanás desafia Deus e diz que Jó com chagas dos pés à cabeça
perderia a fé, ou seja, abandonaria a sua lealdade a Deus. E o Senhor pergunta a Satanás: Donde vens tu? Ele respondeu dizendo:
dei volta pela terra e percorri-a, isso significa que as ideias negativas e tentações já tinham percorrido a terra neste caso a mente de
Jó, satanás é um mito alojado na sua mente.
( II )-Os Diálogos - Jó recebe a visita de três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que significam fases da mente consciente sugerindo
a mente inconsciente o pessimismo que toma conta do homem nos
momentos de atribulações.
Em Jó (5:6,7) no primeiro discurso de Elifaz o autor diz:
5-Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. 6-Mas o homem nasce para o enfado como as faíscas das brasas
voam para cima.
Jó (6:22) - Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra
não terás medo.
A interpretação destes três capítulos deixa claro que o sofrimento
de Jó vem do próprio Homem, a palavra homem na Bíblia significa
mente. Em Jó (9:1, 35)- Resposta de Jó ao primeiro discurso de
Bildade:
Em sua resposta a Bildade Jó indica que a tradição não é nossa
melhor fonte de conhecimento, Deus revelou muito sobre si mesmo
até na natureza. Embora devamos ouvir as palavras de sabedoria
dos mais idosos, precisamos lembrar que eles são mortais e falíveis,
e que aprenderam apenas parte da realidade.
Apesar do sofrimento, Jó deixa claro que além da sabedoria é
preciso ter fé em Deus.
Em Jó (9:1,3 e 9:6) - Discurso de Zofar
1/3- Zofar tenta convencer Jó que ele sofre por causa dos seus
pecados.
Deus não colocou o homem no mundo para sofrer e castiga-lo,
é o próprio homem a chamar para si os problemas, e o "Pecado de
Jó" consistia em ampliar os problemas, Aquilo que temo me sobrevém (Jó 3:25), ou seja, aquilo de que tenho medo me acontece, o
medo é a fé de cabeça para baixo, e, neste caso a fé está abalada.
6-e te revelaste os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, Deus permite seja esquecida
parte da sua iniquidade.
A sabedoria Divina tem dois lados; uma que o homem conhece
e outro conhecido apenas por Deus.
E sua mulher (a mulher na bíblia significa a mente inconsciente) disse-lhe: Ainda perseveras na sua simplicidade? Amaldiçoa a
Deus e morra. Isso representa um estágio da mente, o subconsciente
enfraquecido, onde o ser humano sabe que está se maltratando e
auto sugestiona sua morte física. Esse estágio da mente é muito comum nos viciados em drogas, o dependente sabe que a droga só tem
mal a lhe fazer, más a mente inconsciente se sente humilhada pela
fraqueza e começa a sugestionar a mente consciente, que à mente
que dá as ordens. O subconsciente é um computador onde estão
armazenadas todas as informações, a mente consciente ou mente
objetiva, dá o comando, ou seja, ordens, e o subconsciente processa, ou seja, obedece transformando-as em pensamentos através de
ideias e imagens, a nossa mente é a causa e o que está a nossa volta
são os efeitos.
A lei da causa e efeito, é impessoal, trará moléstia ou saúde, paz
ou dor, tristeza ou alegria e pobreza ou fartura. "Eu formo a luz e
crio as trevas: Faço a paz e crio o mal; eu o Senhor faço todas essas
coisas (Isaías 45:7)".
O livro de Jó é um caso típico de depressão, ou seja, o personagem Jó era um homem com depressão, que é a origem da
maioria das doenças, São Paulo diz no texto original da primeira
carta aos Corintios, que depois que descobriu que as doenças vem
da mente jamais teve uma enxaqueca, não há como negar que a
depressão é uma doença espiritual, onde o ser humano passa a
criar imagens de pessimismo abalando seriamente sua parte física.
Jesus jamais receitou um remédio, a matéria não tem inteligência,
a cura se dá pela autossugestão e pela fé nos remédios de acordo
com a ciência cristã.
No final do livro o autor diz que Jó recupera tudo, ou seja, seus
sete filhos que são seus sentidos, e suas três filhas que é a trindade,
nossa capacidade criadora que nos permite criar nossas ideias. O
remédio mais vendido no mundo é o Prozac (Fluxetina), como se vê
o mundo vive em depressão, não é DEUS que manda os problemas
para nós, os mesmos são atraídos pela nossa mente, DEUS apenas
coloca nossa fé à prova.

Reunião promove enfrentamento à violência
sexual contra crianças e adolescentes

O Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
e a Secretária de Trabalho e
Desenvolvimento Social de
Manhuaçu promoveram nesta
quarta-feira (06), uma palestra
para ressaltar a importância da
prevenção e do enfrentamento
da violência sexual praticada
contra crianças e adolescentes.
A palestra foi ministrada pela
Capelã da Organização Nacional de Capelães e Pastores
(ONCP) e autora do livro “A
Confissão de um Pedófilo mudou minha vida”, Adriana Maria de Morais.
Durante oito anos, Adriana
palestrou para aproximadamente 50 mil crianças, 6 mil
adolescentes e 1000 profissionais. A proposta do seu projeto é capacitar profissionais da
educação, saúde, quanto à prevenção e as situações de risco
relacionadas ao abuso sexual.
O projeto elaborado por Adriana sugere a órgãos educativos
e autoridades do Município,
critérios com o objetivo de prevenir o abuso sexual e a pedofilia na internet. “O benefício é
alto, porque a criança que sofre
abuso desenvolve, em 50% dos
casos, traços de pedofilia, pode
se tornar dependente químico
e ter problemas psiquiátricos e
psicológicos. Então, uma prevenção a nível municipal trará
beneficio a comunidade de Manhuaçu e região”.
A coordenadora do CRAS,
Karina Mansur, explicou que
a reunião possibilita o desen-

volvimento de propostas preventivas e assistenciais frente
à violência sexual contra a
parcela infanto-juvenil da população, estabelecendo, aos
órgãos competentes, princípios
norteadores para enfrentar o
problema em questão e definir
ações direcionadas a prevenção e assistência. “O trabalho
em conjunto da Secretária de
Trabalho e Desenvolvimento
Social de Manhuaçu, CRAS e
demais setores envolvidos no
combate ao abuso de crianças
e adolescentes é indispensável para delinear estratégias
que possibilitem a intervenção
no combate à violência sexual
infanto-juvenil”, disse.

Pesquisadores da Unesp
de Rio Claro (SP) criaram uma
substância capaz de repelir e
matar o mosquito da dengue.
A fórmula tem uma bactéria
tirada do solo contaminado
com petróleo. Experimentos
de laboratório já demonstraram
a eficiência do produto, entretanto, para chegar ao mercado,
ainda é preciso baratear os custos de produção.
Os biólogos trabalhavam
para formular um detergente
biológico e procuravam um
princípio ativo na natureza. Entre os locais pesquisados estavam os solos contaminados por
combustíveis fósseis, como os
derivados de petróleo.
Uma descoberta durante
o trabalhou mudou o rumo da
pesquisa. Os cientistas já estudavam há 17 anos a bactéria
Pseudômonas aeruginosa LBI,
encontrada no terreno onde
funcionava um posto de combustíveis. Ela se mostrou capaz
de destruir o Aedes aegypti no
estágio de larva e na fase adulta, além de funcionar como repelente.
“As larvas precisam se
manter na superfície para respirar. O que mantém essas larvas na superfície é a tensão da
água. Esse produto que a gente
aplica reduz a tensão, então o
mosquito não consegue respirar e morre. Com relação aos
adultos, o produto acaba quebrando a cutícula do mosquito,

o levando à morte”, explicou o
biólogo Vinícius Luiz da Silva.
Testes e custo: Os testes
foram feitos em ratos anestesiados. Em um vídeo feito
pela Unesp, o rato que não
está com o produto é picado.
No outro, que recebeu o repelente, os mosquitos nem se
aproximam.
Experimentos
mostram
morte de larva e mosquito da
dengue (Foto: César Fontenele/
EPTV) “A partir do momento
que conseguimos novas ferramentas para controlar esse
mosquito, vamos diminuir a
quantidade de adultos no ambiente e, com isso, diminuir as
chances de transmissão do vírus para outras pessoas”, relatou o especialista em parasitologia Cláudio José Von Zuben.
Ainda não há previsão de
quando o produto será comercializado, já que o processo de
produção é caro. Dez miligramas da substância, por exemplo, custam quase R$ 1,4 mil.
“A gente está desenvolvendo
novos métodos de produção
para tentar reduzir o custo final, tanto da produção, como
da purificação do produto, para
que ele vá para o mercado com
o custo mais baixo”, ressaltou a
bióloga Roberta Barros.
Combate: Mas enquanto o
produto não está disponível, a
única forma de combater a doença é eliminar os criadouros
do mosquito. Esse é o objetivo

Estiveram presentes representantes da APAE, NASF, diretores
municipais e estudantes de Psicologia.

Karina Mansur destacou
que o Centro de Referência
de Assistência Social vem
ampliando os trabalhos contra a exploração sexual desde
18 de maio, data reconhecida
nacionalmente como o dia de
combate a exploração sexual.
“Temos um compromisso de
trabalhar com este tema a cada
três meses. A equipe técnica
do CRAS agenda palestras nas
escolas e associações comunitárias, com o intuito de alertar
pais e professores sobre o assunto e demonstrar, através de
nossas ações, o trabalho para
combater a violência sexual
contra crianças e adolescentes”, explicou

A Capelã Adriana Maria de
Morais ministrou palestra a
respeito da exploração sexual
infanto-juvenil

das equipes que percorrem os
bairros de Rio Claro para orientar e eliminar as chances de
proliferação da doença, que já
atingiu 450 pessoas neste ano.
“Se esse produto vier a nos

auxiliar no combate à dengue
vai ser muito bem vindo e vai
implementar as ações de controle da dengue no município”,
afirmou a coordenadora de controle da dengue, Kátia Nolasco.

Unesp descobre uma substância que
repele e mata o mosquito da dengue
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OSASCO TERÁ CANALIZAÇÃO
E FACULDADE DE MEDICINA

A cidade paulista de Osasco
foi a escolhida pela presidente
Dilma para sua arrancada no Dia
D, mobilização nacional da reeleição e que levou milhares de
pessoas às ruas em todo o país
neste sábado. "Estou extremamente feliz de ter começado minha campanha aqui em Osasco.
Quando o governo Lula come-

çou, esta era a 24ª cidade do país.
E hoje é a 11ª. Por isso, é um
orgulho para mim estar aqui",
declarou Dilma.
Dilma destacou o empreendedorismo do povo de Osasco. "É
uma cidade de povo trabalhador,
empreendedor, que quer não só
ter seu bom emprego para melhorar a vida, quer também ter
Foto: Paulo Pinto Analitica

Alexandre Padilha, Dilma-Rousseff, Marta e Eduardo Suplicy
em-carreata na cidade de Osasco São Paulo

seu próprio negócio".
A presidenta, ao lado do candidato a governador de São Paulo
Alexandre Padilha e do prefeito
de Osasco, Jorge Lapas, falou sobre as parcerias do governo federal com os estados e municípios,
e como isso se transforma em investimentos para cada lugar.
"Por exemplo, a canalização
do Braço Morto do Tietê. Tem
certas obras que dão dignidade a
uma cidade. Quero assumir aqui:
nós vamos acabar essa canalização e vamos entregar aqui para a
população de Osasco".
Mas essa não é a única obra
que a cidade vai receber. Falando
sobre o Mais Médicos, do qual
Osasco também é beneficiária,
Dilma explicou que o programa
não se restringe à vinda de profissionais. "Além dos médicos,
virá aqui pra Osasco uma escola
de medicina. É importante que
venha, porque, quando o médico
está aqui estudando, vai que ele
arranja uma namorada e fica pra
sempre? É nisso que pensamos
quando levamos faculdades para
todos os recantos do país".

AMM no Congresso
Mineiro de Comunicação

A Associação Mineira de
Municípios (AMM) é mais
uma entidade a apoiar institucionalmente o Congresso
Mineiro de Comunicação que
acontecerá em Belo Horizonte
nos dias 11, 12 e 13 de junho de
2015 na sede da Fiemg.
A AMM foi fundada em 17
de outubro de 1952 e com seus
60 anos de história, preserva a
filosofia que orienta o seu dia-a-dia: reunir e representar os municípios de Minas buscando, por
meio de suas potencialidades e
individualidades, o fortalecimento de cada um e o consequente
desenvolvimento do Estado.
Trata-se de uma entidade política, suprapartidária e de utilidade pública além de ter como
seus parceiros os gestores municipais que acreditam no princípio municipalista como alavancador para a construção de

um Estado e um País soberano.
Os governos estadual e federal,
as associações micro-regionais
de municípios, bem como diversas instituições da sociedade civil, trabalham com a parceria da AMM e reconhecem a
força de sua representatividade.
A AMM atua como estrutura de articulação política e se
posiciona frente aos poderes
executivo, legislativo e judiciário como representante legítima das 853 cidades, o maior
número de municípios reunidos
do Brasil. Ao mesmo tempo em
que defende os interesses e os
direitos dos municípios mineiros, oferece a eles ferramentas
para se tornarem autônomos
econômica e juridicamente
através da implementação de
uma gestão eficiente.
Além da importante representação política, a AMM está

CNPJ do Candidato: 20.565.976.001-19
CNPJ Contratado: 01.331.762.0001-33
Valor da publicação: R$ 420,00

estruturada para prestar consultoria a todos os municípios
mineiros nas áreas jurídica,
assistência social, educação,
economia, contábil, finanças,
captação de recursos, meio ambiente, serviços especializados
e comunicação. Seus consultores, profissionais especializados na área pública, trabalham
com estratégia de fortalecimento municipal, proporcionando
aos prefeitos melhores condições de tomada de decisão.
Informações : 01 - Organiza Eventos - Av. Brasil, 916
- s/403 - Tel: (31) 3273-3066
- (31) 8465-7428 - (31) 92790366 - e-mail: contato@organizaeventos.net.br - Cep. 30140001 - Belo Horizonte/MG.
02 - Sindijori - Tel: (31)
2512-3895 - e-mail: sindijori@
gmail.com
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MANHUAÇU, CIDADE DO JÁ TEVE

É

comum hoje em Manhuaçu diversas pessoas se
aglomerarem em rodas de
bate papo recordando o passado,
os desportistas tem amplos motivos para lamentarem o estado
em que se encontra o esporte
de nossa cidade, dentro da programação da atual Secretaria
de Esportes o que se vê é uma
parceria junto ao governo estadual colocando no calendário
esportivo de Manhuaçu eventos
que são da competência do Estado e nossas promoções locais
ficam sem serem executadas a
contento. Uma das maiores atrações que nossa cidade sediava
eram os JIMI (Jogos do Interior
de Minas), evento este que tive
o prazer de ser o primeiro Diretor de Esportes da Prefeitura
Municipal a ter coragem de trazer para nossa cidade e ser sede
quando muitos duvidavam da
capacidade de Manhuaçu para
realizar tal evento e pude contar
com o apoio da então prefeita
municipal Cici Magalhães. Outro evento que também sacudia
a cidade era o Torneio Bola
Samba, no auge do carnaval de
Manhuaçu este torneio foi criado para manter a rivalidade das
Escolas de Samba e o público
se fazia presente na quadra do
colégio Tiradentes não havendo
espaço para o público pelo brilhantismo da competição.
Outra competição que também deixa saudades é o Campeonato de Bairros na era do Centro Social Urbano (CSU), era
um campo de terra, cercado por
barrancos mas que tinha aquilo
que faz a razão de ser do futebol
que era a presença do público,
hoje tal campeonato é realizado

no Estádio JK e não conta nem
de longe com o público daquela
época. Temos a Corrida de São
Lourenço que também não se
pode comparar com a Rústica
que era realizada no percurso
de Realeza a Manhuaçu, competição que foi idealizada pela
Rádio Manhuaçu através dos repórteres Luiz Omar Magalhães
e Dailton Alves e que depois foi
acampada pela LEAB ( Liga de
Esportes Amadores dos Bairros)
também de saudosa memória.
Vamos agora relembrar a Copa
Alternativa de Futebol de Salão, outra magnífica competição
também criada por Luiz Omar
Magalhães e Edilson Rodrigues quando estavam a trabalho na Rádio Catuaí, quem não
se lembra das rivalidades entre
as equipes do GREMAN, SÃO
VICENTE e FLUVASAN, ginásio poliesportivo "Oswaldo
Sad" lotado em todas partidas e
não se falava em outra coisa a
não ser dessa competição. Já na
área estudantil o calendário contava com a tradicional "Olimpíada Estudantil" que envolvia

todos os estudantes de nossa
cidade numa jornada esportiva
que dava gosto de ver e participar. Há de se perguntar o porquê
da Secretaria de Esportes de
Manhuaçu não estar mais realizando os Campeonatos Mirim,
Infantil e Infanto Juvenil que
também eram tradicionais em
nossa cidade e que tantos jovens
foram desviados das drogas
através deles. Fica também em
nossa memória a imagem do Estádio JK lotado com nosso querido e saudoso Ipiranga FC disputando o Campeonato Mineiro
e as vindas de craques do Rio de
Janeiro que se selecionavam nos
fins de ano para se apresentarem
em Manhuaçu, craques como
Romário, Adílio, Renato Gaúcho, Tita, Carlos Alberto Torres
e até o mágico de pernas tortas
"Garrincha" que também pisou
nossos gramados. Pelo que narramos aqui dá para se ter ideia o
quanto nossa cidade perdeu nesses últimos anos no esporte e não
se pode negar que Manhuaçu é
sem dúvida alguma a cidade do
"JÁ TEVE", o que é lamentável.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
"O que fica atrás de nós
e o que jaz à nossa frente
têm muito pouca importância, comparado com o
que há dentro de nós."
Ralph Emerson
"Todas as riquezas do
mundo não valem um
bom amigo."
Voltaire
"Ama-se quem se ama
e não quem se quer
amar."
Florbela Espanca
"Todos julgam segundo
a aparência, ninguém
segundo a essência."
Friedrich Schiller
"Ninguém é tão
ignorante que não
tenha algo a ensinar.
Ninguém é tão sábio
que não tenha algo a
aprender."
Blaise Pascal
"Um artista é, antes
de mais nada, uma
pessoa que tem fé em si
mesma."
Henry Miller

Pr. João Soares
da Fonseca

Estresse pode causar hipertensão,
diabetes e alterações na tireoide

O fardo que cada um carrega muitas
vezes é enorme: trabalho, dieta, filhos,
compras, casa, carro, faculdade, banco,
dívidas. E a lista vai muito além. Todos
esses compromissos e atividades podem
fazer com que você ache que não vai dar
conta de cumpri-los, e ainda ficar a ponto de explodir.
O estresse do dia a dia,
quando acumulado, pode
afetar a sua saúde. Segundo
o psiquiatra Daniel Barros e o clínico geral Salim
Helito, essa é uma reação
natural do organismo, uma
preparação do indivíduo
para uma situação de luta
e enfrentamento. O organismo tem recursos que o
deixam mais alerta, e isso
é feito em geral pela liberação de hormônios, que vão
para o cérebro, para a musculatura e para a pressão
sanguínea. Uma vez passada essa condição,
os hormônios caem, e a pessoa volta ao normal. O problema é quando o estresse começa
ser constante e por questões corriqueiras.
Nesses casos, o coração acelera, o corpo
sua, vêm a dor de estômago, a disfunção intestinal, a fadiga, os problemas de sono. O
hipotálamo (estrutura cerebral do tamanho
de uma amêndoa que controla a temperatura do corpo, a fome, a sede, o sono e o

comportamento sexual) manda uma mensagem para a hipófise, que aciona a glândula suprarrenal, que por sua vez aumenta a
produção de cortisol (hormônio do estresse)
e de adrenalina, para deixar o organismo
em alerta. Em longo prazo, o estresse pode
desencadear várias doenças no corpo humano, como hipertensão,
diabetes tipo 2, alterações
na tireoide e herpes (quando a pessoa já tem o vírus
incubado). É importante,
porém, não banalizá-lo e
saber diferenciá-lo de uma
irritação normal. Se a pessoa brigou no trânsito, teve
um desentendimento com
o chefe ou discutiu com o
namorado/marido, é claro
que vai ficar irritada. O
problema é sempre andar
nervoso e estourar por
qualquer motivo.
O indivíduo diagnosticado com estresse deve, além de "colocar
o pé no freio" para diminuir a sobrecarga,
melhorar sua qualidade de vida para que o
corpo aguente a pressão, não viva sempre no
limite nem tenha vontade de "chutar o pau
da barraca". Portanto, é essencial organizarse, equilibrar o horário de trabalho, dedicar
um tempo para as refeições e para o lazer,
praticar atividade física e ter uma rede de
suporte, com amigos e familiares.

"Ninguém conhece as
suas próprias capacidades enquanto não as
colocar à prova."
Públio Siro
"A aventura não está fora
do homem, está dentro."
George Sand
"A autoridade é necessária para tutelar a
liberdade de cada um
contra a invasão de
todos, e a liberdade de
todos contra os atentados de cada um."
Cesare Cantú
"Para que serve o arrependimento, se isso
não muda nada do que
se passou? O melhor
arrependimento é, simplesmente, mudar."
José Saramago
"É possível repousar
sobre qualquer dor
de qualquer desventura, menos sobre o
arrependimento. No
arrependimento não há
descanso nem paz, e
por isso é a maior ou a
mais amarga de todas
as desgraças."
Giacomo Leopardi
"Qual é a única aptidão
comum a todos os homens?
É a aptidão de mudar."
Lancelot Andrewes

Frigideira de Carne e Farofa Mineira rápida
Ingredientes:
1 kg de costela de vaca
2 cebolas picadas
4 dentes de alho amassados
5 tomates descascados, picados
1 colher (sopa) de vinagre
1 colher (chá) de salsinha picada
3 cebolinhas verdes picadas
1 cubinho de caldo de carne
2 colheres (sopa) de óleo
1 kg de mandioca descascada e cortada
em pedaços
modo de preparo:
Misture as costelas com a cebola e o
alho. Leve ao fogo com o óleo e frite até
que dourem.
Junte os tomates, o vinagre, a salsinha,
a cebolinha e o cubinho de caldo de carne. Acrescente água suficiente para cobrir. Cozinhe.
Quando a carne estiver macia, adicione a mandioca e água suficiente para
cozinhá-la.

Ingredientes:
3 xícaras (chá) de batata-doce, cozida e
amassada com garfo
2 xícaras (chá) de leite
4 claras 1 pitada de sal;
2 1/2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de margarina (200 g)
4 gemas
1 xícara (chá) de maisena
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de fermento em pó
modo de preparo:
Bata a batata no liquidificador com o leite
e reserve. Bata as claras em neve com o sal
e reserve. Bata em creme, o açúcar com a
margarina e as gemas.
Acrescente a batata reservada, a maizena,
a farinha e o fermento.
Por último, misture levemente as claras.
Coloque numa assadeira (grande) untada e
enfarinhada.
Leve ao forno médio, por 35 minutos. Corte em quadrados regulares.

jsfonseca@pibrj.org.br

A unidade no Corpo de Cristo
O apóstolo Paulo escrevendo aos crentes em
Éfeso assim disse: "Rogo-vos, pois, eu, o preso
do Senhor, que andeis como é digno da vocação
com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor" (Ef. 4.1-2).
Como crentes em Cristo devemos entender
que formamos todos, um único corpo. A unidade
não acontece por acaso e temos que trabalhar
para alcançá-la.
Muitas vezes as diferenças entre as pessoas levam à dissensão, mas isso não deve acontecer
na igreja de Cristo. Em vez de nos concentrarmos naquilo que nos divide, devemos lembrar
daquilo que nos une: um corpo, um Espírito, um
Senhor, uma fé, um batismo, um Deus!
Como corpo de Cristo preciso entender que
ninguém é perfeito aqui na terra, portanto devemos aceitar e amar nossos irmãos, apesar de
suas faltas, e, quando notarmos algum defeito
em nossos companheiros de fé, devemos ser pacientes e gentis.
Construir a unidade é um dos papéis mais importantes do Espírito Santo. Ele nos guia, mas
devemos estar dispostos a ser guiados e a fazer
a nossa parte para manter a paz. Somos parte do
corpo de Cristo e devemos viver em uma unidade vital com Ele. Nossa conduta deve ser condizente com esse relacionamento.
Formamos uma única família em Cristo, portanto não devem existir barreiras, separações,
ou quaisquer motivos para discriminação. Todos
nós pertencemos a Ele. Assim sendo, devemos
viver em harmonia uns com os outros.
Como estamos vivendo o mês dos "Relacionamentos Saudáveis" fica a orientação paulina,
no sentido de que Deus nos escolheu para sermos os representantes de Cristo na terra. À luz
dessa verdade, Paulo nos desafia a viver de forma condizente com o chamado que recebemos
- do admirável privilégio de sermos chamados
membros da família de Cristo. Isso inclui sermos humildes, gentis, pacientes, compreensivos
e serenos.
As pessoas observam a maneira como você
vive. Será que podem notar a presença de Cristo
em você? Será que você está sendo um bom representante do Senhor?
Lembre-se: pelo Espírito Santo, Deus concede
aos crentes a capacidade especial de edificar a
sua Igreja.
Tenha um abençoado domingo, sempre buscando um relacionamento saudável com o seu
irmão! Amém!

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Autor de homicídio em Santana é condenado a 28 anos de prisão
MANHUAÇU (MG) Passados treze meses do
assassinato do caminhoneiro e funcionário público,
Edilson Rone de Souza, residente em Santana do Manhuaçu, o principal acusado
sentou no banco dos réus na
tarde de quinta-feira, 07/08.
O Fórum Desembargador
Alonso Starling ficou lotado de familiares e amigos
da vítima, para acompanhar
os depoimentos, debates e
ter a certeza de que a justiça seria feita. A pena foi
de 28 anos e seis meses de
reclusão.
Desde segunda-feira, familiares de Edilson Rone ficavam em alguns pontos da
cidade, em frente ao fórum
exibindo cartazes, banner,
distribuindo panfletos com
dizeres que "Santana do
Manhuaçu clama por Justiça". O banner com uma foto
grande do rapaz assassinado, era empunhado pelos
pais de Edilson . A todo o
momento, o olhar dos dois
transmitia a tristeza enorme

e, a certeza de que o acusado não ficaria impune.
A sessão do júri foi instalada por volta do meio
dia, tendo as dependências
da sala do júri permanecido lotada, de pessoas que
conviveram com o motorista assassinado e parentes.
O Acusado do crime, Gercino Pedro Daniel foi denunciado pelo Ministério
Público Estadual, imputando-lhe a suposta prática
de homicídio qualificado
por motivo fútil e recurso
que dificultou a defesa da
vítima e, posse de arma de
fogo com numeração raspada, sem autorização e em
desacordo com determinação legal.
A Delegacia de Homicídios apurou que, na noite do dia 02/07/2013, no
Bairro Colina (Santana do
Manhuaçu), após desentendimento banal e palavras
ofensivas sobre a esposa
da vítima, Gercino Pedro
Daniel teria sacado de uma
arma e, dolosamente, efetu-

A Polícia Militar de Lajinha frustrou a ação de três
elementos que tentaram
arrombar os caixas eletrônicos da agência do Banco
do Brasil na madrugada
deste sábado, 02/08. De
acordo com a Polícia Militar, a Central de Segurança
do Banco Brasil acionou
os policiais por conta de
movimentação no interior
da área de atendimento do
banco, às 4:45.
Em poucos minutos a
viatura chegou ao local
e constatou que a porta e
parte da frente envidraçada
estavam cobertas com um
tecido (blackout), fixado
com esparadrapo. Não havia mais pessoas no local.
Poucos minutos depois,
por volta de 5 horas, chegam dois homens na porta
do banco. Eles alegaram
que estavam ali para sacar
dinheiro e pagar um lanche
que fizeram mais cedo. A

história ficou estranha, já
que os caixas eletrônicos só
começam a funcionar às 6
horas. Os dois não carregavam nada suspeito e foram
identificados pelos militares.
Segundo a Polícia Militar
de Lajinha, a trava da porta frontal foi arrombada e
a estrutura que envolve um
dos caixas foi aberta. No
interior do banco, foi achada uma chave de fenda, um
rolo de esparadrapo e uma
sacola plástica. Um dos
sensores de movimento foi
coberto por uma garrafa pet
transparente.
Na calçada, a aproximadamente 50 metros do
banco, foi localizado uma
chave inglesa e, na outra
rua, uma cavadeira de ferro,
jogada na calçada.
Foram verificadas várias
imagens de câmeras de segurança de lojas nas proximidades e da própria agên-

ado um disparo contra Edilson Rone, acertando-o no
olho esquerdo.
Acusado atento o tempo todo do julgamento:
De acordo com o que foi
apurado à época dos fatos
e, notícias que chegaram
à polícia era de que, o comerciante Gercino Pedro
Daniel era homem temido
naquela cidade. Durante depoimento, o acusado

tentou explicar o que havia
acontecido naquela noite e,
que não tinha a intenção de
matar. A todo o momento,
Gercino Pedro Daniel ficou
atento aos debates entre
acusação e defesa.
O Promotor de Justiça,
Renan Coelho e o assistente de acusação, Roberto
Gomes sustentaram que o
acusado teria praticado o
homicídio por motivo fútil,

pois o motivo da discussão
teria razão desarrazoada e
insignificante, consistente na falsa crença de que
Edilson Rone teria inserido
vídeos eróticos no telefone
celular de Leandro Batista
Miranda.
Ao final dos debates, o
Corpo de Jurados reconheceu a culpabilidade do acusado, que foi condenado. A
sentença foi lida pelo juiz

da Vara Criminal, Dr. Marco Antônio Silva. A pena
foi de 28 anos e seis meses
de reclusão.
Os advogados do acusado, Geraldo Féres "Xodó"
e Paulo Cesar Sabino disseram que vão recorrer da
decisão, por entenderem
que a decisão do Tribunal
do Júri foi contrária à prova
dos autos.
Portal Caparaó

cia. A filmagem mostra que
a ação delituosa ocorreu entre 04h37min e 04h40min
e teve participação de no
mínimo três indivíduos. O
primeiro trajando blusa de
frio, aparentemente azul
claro, com capuz e calça
jeans clara permaneceu escondido atrás de um poste
próximo ao Cartório Eleitoral, enquanto dois indivídu-

os entraram na agência.
O rapaz do lado de fora
mantém contato telefônico
com os dois o tempo todo.
Todos fogem ao perceber
a aproximação da viatura
policial.
A Polícia Militar segue
com levantamentos na tentativa de identificar os envolvidos.
Polícia e Cia

PM frustra tentativa de arrombamento no Banco do Brasil

Motociclista morre ao cair
em ribanceira em Lajinha
LAJINHA (MG) - O motociclista José Silva Lau, 49,
morreu num acidente com
uma motocicleta no Córrego
Rico, em Lajinha, na tarde
de quinta-feira, 07/08.
Segundo a Polícia Militar,
a vítima trafegava com sua
motocicleta em um corredor de café, quando perdeu

o controle de direção e caiu
em uma ribanceira. Ele não
sobreviveu à queda. A perícia esteve no local do acidente. Ainda de acordo com
o registro policial, José Silva Lau não usava capacete
de segurança. O corpo foi
liberado para sepultamento.
Carlos Henrique Cruz
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ENTRETENIMENTO
Entrevista de emprego
Um idiota se candidata ao cargo de auxiliar
de delegado. O delegado pergunta na entrevista:
- Quanto é 1 e 1?
- Onze - responde o idiota.
Não era exatamente a resposta que o delegado queria, mas ele reconhece que o garoto tem
razão. E segue a entrevista:
- Quais são os dois meses que começam
com "m"?
- Mês que vem e mês passado.
Irritado com a raciocínio do rapaz, o delegado lança um desafio:
- Quem matou Getúlio Vargas?
- Não sei.
- Bom, vá para casa e tente descobrir - diz o
delegado, satisfeito por tê-lo frustado.
Chegando em casa, a mãe do idiota pergunta:
- Como foi lá na delegacia, meu filho?
O rapaz responde:
- A entrevista foi ótima! Primeiro dia de trabalho e já estou investigando um homicídio!

Agente Secreto
O Governo Americano procurava um super agente secreto para atuar na Europa.
Vários candidatos foram selecionados
para fazer testes de raciocínio, tecnologias,
armas, idiomas, defesa pessoal, uso de armas letais, o escambau. Apenas três passaram para a etapa final: um alemão, um
francês e um português.
A última prova seria a de disciplina. Era
necessário recrutar alguém capaz de realizar
qualquer tarefa que lhe fosse determinada.
Chegaram para o alemão e lhe entregaram uma arma com apenas duas balas.
Mandaram que ele entrasse num quarto fechado à sua frente, e matasse a pessoa que
estivesse lá dentro.
O alemão pegou a arma, entrou chutando
a porta do quarto, apontou, mas não atirou.
Saiu do quarto aos prantos:
- Hans não poder atirar . A pessoa lá dentro é Frida, esposa de Hans. E Hans ama
muito Frida, não vai matar ela.
O alemão foi desclassificado.
Veio a seguir o francês. Pegou a arma,
entrou chutando a porta do quarto, apontou, mas também não atirou. Saiu do quarto, transtornado:
- Pierre não pode matar. A pessoa lá dentro é Dominique, esposa de Pierre. Casamos
agora e amo muito minha doce Dominique.
O francês também foi desclassificado.
Veio, então, o português. Pegou a arma,
entrou chutando a porta do quarto e atirou
duas vezes. Fez-se um silêncio momentâneo.
De repente, um barulho enorme de porrada,
coisa quebrando, gritos ensurdecedores.
Minutos depois sai Manoel do quarto,
machucado, cortado, cansado, triste. E fala
para os caras do governo:
- Ora, pois ! Por que os gajos não me avisaram que as balas eram de festim??? Tive
que matar minha Maria na pancada!!!

sete erros

CURIOSIDADES

Os Alimentos Mais Perigosos Para A Sua Saúde
Alimentos das redes fast-food estão cada
vez mais presentes na vida de todos nós. Mas é
preciso saber o mal que eles fazem à saúde. Cachorro-quente, pizza e muitos outros não apenas
prejudicam a estética, desenvolvendo uns quilinhos a mais, mas também trazem diversos e
sérios riscos à saúde.
Sorvete: Os sorvetes apresentam altos níveis
de açúcar e gordura trans, além de corantes e
saborizantes artificiais, muitos dos quais contêm neurotoxinas – substâncias químicas que
causam sérios danos ao cérebro e ao sistema
nervoso.
Salgadinhos de milho: Desde que os alimentos transgênicos surgiram, a grande maioria
do milho que ingerimos é considerada “comida
Frankenstein”. Esse tipo de alimento pode causar, entre outras coisas, flutuação dos níveis de
açúcar no sangue e, consequentemente, alteração de humor, ganho de peso e irritabilidade.
Outro perigo é que a maior parte desses salgadi-

nhos é frita em óleo que vira ranço e está ligado
a processos inflamatórios.
Pizza: Nem todas elas são ruins para a saúde,
mas as que são vendidas congeladas apresentam
alto nível de condicionadores de massa artificial e
conservantes. Produzidas com farinha branca, as
pizzas são absorvidas pelo organismo e transformadas em açúcar puro – o que causa o ganho de peso
e o desequilíbrio dos níveis de glicose no sangue.
Batata Frita: Apesar de saborosas, as batatas fritas contêm gordura trans e uma perigosíssima substância cancerígena, a acrilamida,
que se forma quando a batata branca é aquecida
em alta temperatura. Quanto à fritura, o mesmo
ocorre com os salgadinhos de milho, ou seja,
o óleo se torna rançoso e pode causar inflamações, além de agravar problemas cardíacos, câncer e artrite.
Bacon: O consumo diário de carnes processadas – e isso inclui o bacon – pode elevar o
risco do surgimento de doenças cardíacas em

42% e de diabetes em 19%. Outra coisa: um
estudo da Universidade de Columbia descobriu
que comer 14 porções de bacon por mês pode
danificar a função pulmonar e aumentar o risco
de doenças no órgão.
Refrigerante: De acordo com uma pesquisa,
uma lata de refrigerante contém cerca de 10 colheres de chá de açúcar, 150 calorias, de 30 a 55
mg de cafeína e está cheia de corantes artificiais
e sulfitos. Bastaria isso para fazer você repensar seu consumo de refrigerantes. Além desses
números, a bebida é extremamente ácida e são
necessários 30 copos de água para neutralizar
essa acidez que é perigosa para os rins. Nossos
ossos funcionam como uma reserva de minerais, como o cálcio. Esses minerais são despejados no sangue e ajudam a neutralizar a acidez causada pela ingestão do refrigerante. Isso
acaba enfraquecendo os ossos e pode ajudar no
surgimento de osteoporose, obesidade, cáries e
doenças cardíacas.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

ÁRIES
O amor está em alta para você até o dia 23 e
pessoas muito animadas podem cruzar seu caminho.
Tudo que se refere ao exterior, atrai e uma viagem
internacional pode surgir na última hora. Sua energia está mais baixa e
o foco da sua saúde deve ser a alimentação. Mas fique tranqüilo, após
o dia 23 você volta à ativa. Seus relacionamentos ficam como estão por
mais seis meses, então aprenda a viver com o que plantou no primeiro
semestre. Pessoas com autoridade podem ajudá-lo muito, aceite!
TOURO
Sua saúde vai muito bem e há energia de sobra até o dia 22. Mudanças no trabalho podem surgir e alterações na família colaboram para
testar sua paciência. No futuro, você entenderá o que ocorreu mas,
nesse momento, pode parecer que uma avalanche invadiu sua vida.
Reformas em casa e até mudança pode acontecer. O amor está em
teste ainda e o melhor a fazer é exercer o amor incondicional. Grandes
transformações nesse Julho para você, taurino. Cuide dos outros com
amor e colha os frutos!
GÊMEOS
Boa hora para mudar de emprego. A saúde está em alta e você se sente
energizado. A vida financeira vai bem e há chances de especular com
sorte. Pessoas trazem as informações que você precisa para fazer a coisa
certa. O amor está mais delicado e você pode vivenciar uma sensação
profunda de ser amado e desejado por todos. Essa sensação dá mais
força para que você encontre realmente um par ideal ou melhore a relação que vive. Após o dia 22, comunique tudo que deseja. Fará sucesso!
CÂNCER
O final do mês promete boas oportunidades para mudar seu trabalho.
Seu foco maior é o lar e as relações pessoais mas parece que o astral
decidiu dar-lhe férias cósmicas. Os últimos dois anos desgastaram você
em todos os setores. Agora é a hora da regeneração. O dinheiro o persegue! Um pico anual de prazer começa e você vai atrair oportunidades
prósperas. É o período da engorda, por isso não abuse dos alimentos.
Gravidez também está beneficiada. Romance e casamento em alta e
um ano próspero após o dia 22. Você só tem motivos para sorrir!
LEÃO
Muita independência e capacidade para virar a vida pelo avesso.
O amor não é o foco do seu mês e tudo gira em torno da sua vida e
dos seus desejos. Você cansou de viver pela regra dos outros. Agora
é sua hora de estabelecer as condições. O ciclo anual promete boas
oportunidades no trabalho e a prosperidade está com você, agora e
por todo o ano. O mundo sobrenatural também vem te visitar e você
vive experiências psíquicas novas. A harmonia se instala em sua vida
após o dia 22, aproveite!
VIRGEM
Sorte e prosperidade após o dia 23. Até lá, use sua intuição para movimentar o dinheiro. O planeta das Finanças entra no seu signo e você pode
ampliar seus ganhos. Faça um investimento no modo como se mostra ao
mundo, troque suas roupas e estilo. Gravidez está em alta e você pode ter
pequenos romances que vem e vão, usam as redes sociais, aparecem,
causam agitação e depois somem. Sua vida social é, nesse momento,
o caminho para a prosperidade. Envolva-se em grupos e organizações.
Nesses locais você encontrará a chave para o crescimento.
LIBRA
Sua saúde vai impor a rotina do mês. Você precisa incluir momentos de descanso para que possa continuar a produzir bem. A Carreira
continua sendo o destaque do mês e você só encontrará opções reais
se investir pesado, sem medo. Você está num ciclo de sorte, então
pode almejar alvos mais altos. O amor está vinculado a essas questões
profissionais e você pode procurar um novo trabalho e, lá, encontrar um
novo amor. Há grandes oportunidades em eventos e feiras. Participe de
todos e fique de olhos abertos para as surpresas do astral!
ESCORPIÃO
Muita energia vital até o dia 22. Depois disso, inclua descanso no
seu dia. Você entra num pico profissional que durará um ano, por isso
aproveite para progredir e expandir seus grupos sociais. Familiares
causam transtornos nesse mês e tentam atrapalhar seu momento
profissional. Não permita! O amor está entre seus colegas de trabalho
ou nos novos grupos sociais. Fique de olho, às vezes é a pessoa da
mesa ao lado. Aproveite toda essa força do astral para obter sucesso
profissional e respeite o tempo do seu corpo. Ele também faz parte
desse ciclo e merece atenção.
SAGITÁRIO
Vênus beneficia sua vida profissional, principalmente após o dia
23. Ética e boas amizades trazem oportunidades para crescimento e
mudança. O amor não é prioridade nesse mês, mas a vida social, sim.
Sua saúde melhora muito e você recebe boas notícias do seu médico
após o dia 22. Mesmo assim, controle a alimentação, pois seu corpo
ainda está sensível. Aproveite para especular, você está com sorte. Um
imóvel pode mostrar grande valorização e trazer excelentes ganhos na
venda. Após o dia 08, o dinheiro aparece. Confie!
CAPRICÓRNIO (oi!! sou eu!!)
Até o final do ano, você deve ter atenção às finanças e evitar compras
e vendas desnecessárias. Você não está vendo as coisas com clareza
e pode cometer erros com a certeza de estar no melhor caminho financeiro. Seu parceiro entra num pico financeiro após o dia 22, e isso pode
ser sua salvação. Suas emoções estão desequilibradas e tudo agora
depende das mentalizações e afirmações positivas. Não se deixe abater.
O amor vai bem, mas sua saúde está delicada com todos os obstáculos
que você tem enfrentado. Busque força espiritual e concentre-se no que
é real. Mantenha sua mente sob controle!
AQUÁRIO
Excelente momento para você. A felicidade está em volta e o amor
também. Solteiros e casados vivem momentos de harmonia na relação.
Você pode conhecer seu parceiro ideal nesse mês. Sua saúde está
ótima e é hora de avançar na carreira. Novas buscas profissionais estão
beneficiadas e você conta com a sorte. Aquarianos em cargos de chefia
ou empresários estão muito beneficiados e podem usar e abusar do
poder com sabedoria. Todos ao redor serão contaminados pelas suas
boas atitudes. Muitos virão até você pedindo conselhos. Ajude!
PEIXES
Você reformulou o que era necessário, agora deixe o astral agir por
você. O amor não está em alta e você deve ser mais paciente com as
pessoas ao redor. Hora de entrar em novos grupos e associações. Há
trabalho para você nesses locais e atividades virtuais podem render algo
muito benéfico, inclusive dinheiro. Pessoas mais velhas ou figuras de
autoridade do seu grupo social, enxergarão seu talento e criarão novos
caminhos profissionais. Sua vida vai melhorar muito com isso. A saúde
está ótima e é um bom momento para ganhar peso.
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Representante do RS é eleita
Miss Mundo Brasil 2014
Julia Gama, representante do Rio
Grande do Sul, foi eleita Miss Mundo
Brasil 2014. O concurso, que recebeu
39 candidatas, aconteceu na noite do
último sábado (9), no resort Costão
do Santinho, em Florianópolis, Santa
Catarina.
“Estou muito feliz e realizada! Foi
uma longa jornada até aqui, com muita preparação e garra”, disse a vencedora logo após ser coroada.
A partir de agora, Julia é embaixadora e porta-voz da causa "Todos
contra a hanseníase", participando
em campanhas e ações sociais em comunidades carentes no país.
Em segundo lugar ficou a Miss Mundo Ilha da Pintada, a gaúcha
Vitória Strada, e em terceiro a Miss Mundo Ilha dos Lobos, Vitória
Bisognin.
A Miss Mundo Brasil 2014 vai representar o Brasil no Miss Mundo, que acontece no dia 14 de dezembro em Londres, na Inglaterra.
Além disso, ela também ganha uma bolsa de estudos integral de
uma faculdade, um carro zero e preparação internacional com o
consultor de imagem venezuelano Alexander Gonzales.

Kristen Stewart revela motivo de
não sorrir para as fotos
Kristen Stewart é conhecida por manter
a expressão sempre séria em todos os locais públicos que frequenta, especialmente
os eventos no tapete vermelho. Bastante
criticada pelo fato, a atriz contou o motivo
de não mudar o seu jeito de agir diante das
câmeras fotográficas.
"Agora eu sinto como se caso eu sorrisse
para uma foto de paparazzo - não que eu
não faria isso, isso é sobre o que as pessoas iriam falar -, iriam dizer: 'Você desistiu de seu jeito, agora se vendeu'. Ok. O que vocês
querem? O que gostariam?", disparou à revista "Elle".
O sorriso da famosa - ou a falta dele - até já foi comentado pelo
ex-namorado da estrela, Robert Pattinson.
"As pessoas já decidiram como querem vê-la. Não importa
quantas vezes ela sorria, sempre vão colocar uma foto em que ela
não está sorrindo", reclamou na ocasião.

Neymar é multado na Espanha
por dirigir em alta velocidade
Na última quinta-feira (7), Neymar foi
multado por dirigir em alta velocidade na
Espanha. O jogador guiava seu possante
Audi R8, que custa cerca de R$ 700 mil,
quando foi parado por um policial.
O craque percorria o caminho entre o centro de treinamento do Barcelona - seu atual
time - e sua casa, segundo o jornal "O Dia".
O oficial que multou o jogador, aliás, teria
levado um susto ao ver quem era o motorista
do veículo. Apesar disso, não aliviou a situação. A multa por excesso de velocidade na Espanha pode variar de
200 a 500 euros - de R$ 600 a R$ 1,5 mil.
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sua mansão em Itu, no interior de São Paulo,
de copiarem seu desenho para construir a boate
que a loira possui na propriedade.
A ação corre na 23ª Vara Cível de São Paulo desde 2012, mas só agora veio à tona. Nela,
Marco Antonio Portes da Silva e Maria Conceição Aparecida Portes da Silva pedem R$ 300
mil sob a alegação de que a boate é uma reprodução do projeto feito por eles, segundo o jornal
"Extra".
Com design futurista, o tal espaço polêmico
na mansão de Hickmann tem uma longa mesa de DJ que parece
flutuar na pista de dança, além de prismas para acomodar bebidas
e móveis com superfícies de encaixe, que podem ser removidas e
virar bandejas.
O projeto na casa da apresentadora foi assinado pelos arquitetos
Luiz Paulo Andrade e Felipe Scroback.

Solteira, Zilu faz cadastro
em aplicativo para
encontrar namorado
Parece que Zilu Godoi, ex mulher de Zezé
Di Camargo, não quer ficar solteira por muito
tempo. Após o rompimento com Zé Henrique,
com quem namorou por três meses, a loira agora se inscreveu em um aplicativo de relacionamentos amorosos.
A mãe de Wanessa foi 'entregue' por seu perfil no Facebook, que
mostrou a todos que a socialite havia ingressado no programa para
encontrar um parceiro, segundo o jornal "Extra".
Zilu foi casada por mais de 30 anos com Zezé. Apesar de constantes rumores, somente no ano passado a dupla assumiu oficialmente a separação. Em abril deste ano, ela começou a namorar o
sertanejo Zé Henrique, mas o romance não durou.

"Minha mãe assaltou uma mulher por
engano", revela Maurício Meirelles
Na última sexta-feira (8), Maurício Meirelles contou, durante sua participação no "Agora é Tarde", da Band, que sua mãe roubou por
engano a atendente de um estabelecimento comercial. "Ela é muito barraqueira. Ela foi a uma
loja, usou o provador, depois fomos almoçar e
ela percebeu que estava sem o relógio no pulso.
Voltamos à loja e ela abordou a mulher dizendo:
'Olha aqui, sua desgraçada. Eu não sou imbecil.
Me dá o relógio senão eu faço um escândalo'.
A mulher deu o objeto e, quando entramos no
carro, minha mãe achou o dela no banco de trás. Ou seja, minha
mãe assaltou a mulher por engano", revelou.
O repórter do "CQC" também comentou a respeito de seu mais
novo projeto, um documentário que estreou recentemente na internet sobre os bastidores de um filme pornô.
"Tem muita piroca e pouco amor neste mundo pornô. Entrei em
contato com as Brasileirinhas [produtora], que me deram um mês
para apresentar um projeto de algo totalmente inovador. Eu acho
que dá para ser revolucionário."

Será? Beyoncé e Jay Z só
estariam casados por conta
de Blue Ivy

Internado há duas semanas no Hospital
Sírio-Libanês, em São Paulo, para curar
uma pneumonia, Jô Soares não quer receber
visitas. De acordo com pessoas próximas, o
apresentador prefere atender os amigos por
telefone, segundo o jornal "Agora S. Paulo". Jô deu entrada na unidade médica em
25 de julho com um quadro de princípio de
pneumonia. Iniciou um tratamento com antibióticos, ao qual responde bem, e continua
afastado das gravações de seu programa na TV Globo por tempo indeterminado.

Mesmo em turnê juntos, Beyoncé e Jay Z estariam passando por grande crise no casamento.
Segundo a imprensa internacional, o casal estaria a um passo de se divorciar. No entanto, não
toma tal decisão por conta da filha, Blue Ivy.
"Teve muita tensão entre eles por um tempo", disse uma fonte próxima ao casal à revista “People. E continuou: "Para ser honesto, eu
pensei que eles iam se divorciar antes de Blue Ivy nascer”. A fonte
ainda explicou ainda que, caso o divórcio seja confirmado, uma grande briga judicial pela guarda da criança deve acontecer.
Affair:Jay Z estaria desconfiado de uma possível traição de Beyoncé com seu guarda-costas, Julius de Boer. De acordo com o “RadarOnline”, o segurança é o mesmo que estava no elevador no dia da
briga entre Solange Knowles e Jay Z. Ele também costuma estar sempre ao lado da cantora em festas e eventos.

Xiii... Arquitetos processam
Ana Hickmann por plágio

Longe de clínica psiquiátrica durante fim de
semana, Monique Evans recebe visita da filha

Ana Hickmann foi processada por plágio. Dois arquitetos acusam a apresentadora e os profissionais que assinaram o projeto de

No sábado (9), Monique Evans recebeu a visita da filha, Bárbara Evans, em sua casa. A ex-apresentadora recebeu alta da clí-

Internado, Jô Soares não quer receber visitas
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nica psiquiátrica em que está internada
para aproveitar o fim de semana com a
família.
No Instagram, Bárbara postou foto
beijando a mãe e disse: "Meu amor,
como te amo! Como é bom ver você
bem é feliz”.
Na última semana, Monique voltou a
se internar na clínica psiquiatra em que
já havia estado no fim de 2013.
Quem confirmou a notícia foi sua própria filha em uma postagem nas redes sociais. Segundo Bárbara, a mãe resolveu retornar
ao local com o intuito de tomar as medicações nas horas certas
e dormir cedo.
"Está tudo bem com toda a família, não aconteceu nenhum tipo
de briga com ninguém. Meu irmão Armando tem ido visita-la,
tias, primas..todos. E eu estou indo no final de semana ficar um
pouco com ela. Mas para que todos fiquem tranquilos que ela está
bem, que não tem nenhum motivo específico para ela estar lá a
não ser a própria doença", completou no Twitter.

Tiago Abravanel comenta possível aposentadoria de Silvio Santos: “Espero que não”
Tiago Abravanel marcou presença na
festa de aniversário de Preta Gil no Rio
de Janeiro, na noite da última quinta-feira (7), e aproveitou para comentar o
futuro de seu avô, Silvio Santos.
Recentes rumores deram conta de que
o dono do SBT estava disposto a anunciar sua aposentadoria em dezembro deste ano e estaria, inclusive, gravando um programa especial para
se despedir do público.
O ator, no entanto, não acredita que o ‘dono do baú’ esteja
pronto para deixar sua empresa - Patrícia Abravanel foi apontada
como a possível sucessora. “Espero que não aconteça, senão ele
pifa”, comentou.
Vale lembrar que a notícia, publicada pelo jornal “O Dia”, causou barulho nos noticiários, mas foi negada pela assessoria de
imprensa da emissora.

Zileide Silva se confunde e leva ‘bronca’ de
William Waack no “Jornal da Globo”
Zileide Silva, que está cobrindo as férias de
Christiane Pelajo no “Jornal da Globo”, acabou se confundindo no final da edição exibida
na noite da última quinta-feira (7) e esqueceu
de se despedir do público.
William Waack, seu colega de bancada, não
deixou a cena passar despercebida e fez um sinal com a mão, indicando que a jornalista havia deixado de anunciar o “Programa do Jô”,
exibido na sequência.
Depois, o jornalista desejou boa noite ao telespectador e ficou esperando a colega. Ao perceber que ela não
faria o mesmo, olhou para ela e disse: “Boa noite e até amanhã”.
A âncora, então, percebeu o fora e repetiu os dizeres.

Recalque? Datena alfineta Luiz Bacci ao
vivo no “Brasil Urgente”
José Luiz Datena começou
o “Brasil Urgente” da noite da
última quinta-feira (7) de uma
maneira um tanto quanto inusitada, ‘alfinetando’ seu colega
de trabalho, o recém-contratado da Band Luiz Bacci.
O jornalista ficou irritado
com o programa “Tá Na Tela”,
que o antecede na grade e não
hesitou em reclamar ao vivo.
“Achei que o ‘Brasil Urgente’ tinha começado mais cedo, porque o Luiz Bacci usou duas matérias que falamos aqui ontem”,
disparou.
De acordo com o blog do jornalista Fernando Oliveira, o comentário é um reflexo de uma briga entre as produções dos dois
programas, que tem deixado os bastidores da emissora em clima
de guerra. A tensão começou na ocasião em que o Menino de
Ouro foi contrato, pouco antes de Datena ficar sabendo que seu
jornal perderia meia hora de duração. Agora, a cópia de pautas
só piorou a situação.
Por lá, a ordem é guardar as matérias a sete chaves para que o
pessoal do “Tá Na Tela” não tenha tempo de saber o que vai ser
exibido no “Brasil Urgente”.
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