Ano 12 - Nº 245 - 21 de outubro / 2014 - Telefone: (33) 3331-8409 - www.jm1.com.br - contato@jm1.com.br

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

“Representamos a transformação”,
diz Aécio, ao lado de Marina Silva

Distribuição gratuita

Economistas criam manifesto a favor
da reeleição de Dilma Rousseff

PÁG.

PÁG.

8

11

Pacientes sofrem com falta de
ortopedistas na UPA/ Manhuaçu
PÁG.

PÁG.
"Como deve um cristão
responder aos mendigos?" 5

6

Presidente da Câmara, Maurício Jr., ficou abismado com a situação dos pacientes
que aguardam ortopedistas na UPA

Raquel

Gugu

César

2

21 de outubro / 2014

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL

Deve-se dar esmola?

Para quem ama a Deus e deseja seguir os ensinamentos cristãos, as vezes
se sentem em uma encruzilhada, dar ou não dar o dinheiro, mesmo quando o
pedinte se apresenta com sinais de embriaguez. Outro dia presenciei uma cena
dentro de um restaurante, onde um homem entrou e mesmo sendo orientado que
ali não podia permanecer pedindo, ele foi na fila e começou a pedir um e outro,
dizendo que precisava comprar comida, umas três pessoas deram dinheiro, um
outro que estava na fila disse: aí cara, você já tem o suficiente para comprar
a comida, mas ele não comprou a comida e de posse do dinheiro foi embora.
“Eu fiz minha obrigação de ajudar meu semelhante, agora o que ele vai fazer
com o dinheiro não é problema meu” disse o senhor. Em uma roda de amigos
este assunto surgiu: deve-se ou não dar esmola? Aqui onde moramos o número
de famílias desempregadas e sem-teto é bastante e fica difícil não lamentar
tanta miséria, principalmente diante das crianças. Mas também sabemos que
muitos adultos, que às vezes se fingem de pais, obrigam os meninos a pedir
ou vender balas, ficam com o dinheiro, gastam em bebidas e quase nada dão
a elas. Em outros casos, o dinheiro dado pelas nossas consciências culpadas
é tal – sabemos pelas muitas reportagens que existem sobre o assunto que
dizem que meninos de rua chegam a ganhar mais que R$ 30 por dia, o que
dá um “salário” mensal maior que alguns professores ganham por aí, diante
disso você acha que estas pessoas sairá dessa com facilidade? Claro que fica
difícil oferecer outra forma de vida a essas pessoas, que não é à toa que elas
não querem trocar a rua por abrigos e acabam gerando mais filhos para ter
mais chances de ganhar esmola. Há também os que fazem malabarismos ou
vendem balas, logo a esmola seria uma espécie de retribuição ao seu esforço, ao
fato de que – aparentemente – não optaram pelo crime, ainda que os produtos
sejam em geral piratas e o comércio de rua prejudique a loja ao lado que paga
seus impostos ou até o camelô que é cadastrado pela prefeitura. Outra opinião
é a de que se deve dar comida em vez de dinheiro, e por isso vemos tantas
famílias às portas dos supermercados. Mesmo assim não estamos ajudando
a perpetuar a situação? Enquanto isso, o poder público se exime de fazer sua
parte. O que você acha? A verdade é que a malandragem se aperfeiçoa a cada
dia, ninguém está livre de cair em um golpe. Outro dia dentro do supermercado
Coelho Diniz fui abordado por uma senhora que disse que seu marido estava
de cama e ela necessitava de uma sacola de açúcar e um pacote de pó de café,
colocamos em nosso carrinho e entregamos para ela depois de passar no caixa.
Nosso carro estava estacionado perto da matriz, e percebemos que a senhora
ao pegar as mercadorias, não foi embora, sem sair do pátio do supermercado
ela se encontrou com um homem que estava com um carrinho, não dei muita
ideia, e não sei se ela abordou mais pessoas dentro do estabelecimento para
pedir. Penso que devemos ajudar as pessoas, mas não nesse caso em que
nós não conhecemos, mas as vezes somos pegos de surpresa e aí que mora o
perigo. Um belo dia embarquei em um trem
de São Paulo para Ribeirão Pires, em um
Fale com a redação
com mais de 150 pessoas, entrou um
contato@jm1.com.br vagão
cidadão, bem articulado, fez um discurso
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de posse de sua carteira profissional que
ele dizia casado e pai de 4 filhos e que a um
mês estava desempregado, mas que mesmo morrendo de vergonha estava ali
pedindo para matar a fome de sua mulher e os filhos, o argumento dele falou
fundo aos corações das pessoas e mais de 50 pessoas contribuíram com ele,
na próxima estação ele desembarca do vagão e entra em outro para fazer o
mesmo discurso. Não sei da situação daquele moço, isso aconteceu há mais
de 20 anos, hoje as pessoas estão tão cansado das trapaças que hoje mesmo
inovando no discurso, a coleta não seria muito farta. Eu pergunto se este
moço desempregado arrecadou duas ou três vezes mais que seu salário, você
acha que ele foi procurar serviço, ou continuou na mendicância? Manhuaçu
tem aumentado o número de pessoas nas ruas a pedir. Sabemos que existem
muitas pessoas que decidiram não trabalharem, eu conheço uma pessoa em
Manhuaçu que nunca trabalhou, foi criado com mais três irmãos, segundo seus
irmãos desde pequeno ele nunca trabalhou, sempre viveu as custas dos seus
familiares, hoje todos casados, seus pais faleceram e ele virou homem de rua.
Alguns acham que isso é um problema do poder público e outros dizem que
o poder público se exime de fazer a sua parte, o que muitos concordam. O
problema é muito mais complexo do que imaginamos. Algumas autoridades
civis e religiosas acham que a esmola vicia e a pessoa acostuma e não quer
trabalhar, ao paço que se ninguém desse, aí o pedinte teria que trabalhar. “Quem
sou eu para decidir que a comida é melhor que o dinheiro? Que o abrigo da
prefeitura é melhor que a calçada? Que o pedinte será mais feliz assim, ou de
outra maneira? Acho que esse é o ponto. O “bem”, nesse caso, é ambíguo. Se
dou a esmola, dei e ponto final. O fim que vai levar aquele dinheiro deixou de
ser, literalmente, da minha conta”. Diz um cidadão.
Veja mais sobre o assunto na página 5
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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
Sobre o fechamento dos
supermercado aos domingos
Manhuaçu vai cometer um dos maiores retrocessos contra a economia local
e mais ainda contra a sua própria população caso o Legislativo Municipal
aprove o projeto de fechamento dos
supermercados aos domingos. O projeto, na verdade, só beneficia basicamente
trabalhadores que militam em supermercados. Ora, qual é o número exato
destes trabalhadores, quantos são de
fato? Qual é exatamente a população de
Manhuaçu? Façam as contas. Quem sai
perdendo com uma lei esdrúxula destas?
Fácil de responder: o povo de Manhuaçu. Os trabalhadores dos supermercados
devem ser respeitados nos seus direitos
legais e certamente o são pelas redes
que aí estão. Se não são basta acionar o

Ministério do Trabalho para que efetue
a fiscalização. Se os sindicatos sempre
agirem dessa forma no Brasil nós nunca
seremos um grande país desenvolvido
social e economicamente como são os
Estados Unidos da América, onde o
comércio é livre para funcionar 24 horas
por dia e 365 dias por ano. Capitalismo
de verdade e desenvolvimento de fato.
Vereadores de Manhuaçu, não retroajam
no tempo, a cidade merece muito mais
liberdade econômica do que tem hoje.
Gilmar gilcesare.inacio@yahoo.com.br
CADÊ A CORAGEM DE ENTERRAR ESSE PROJETO, VAI VOTAR
CONTRA A POPULAÇÃO E O
PROGRESSO?
Se você tiver representantes na sua
cidade atrasados, sua cidade só andará para trás. Todo mundo sabe que o

consumo tem sido a marcha motora da
nossa economia, mas aqui em Manhuaçu nossa Câmara de vereadores poderá
entrar para história ao aprovar uma lei
casuística que representa o retrocesso
diante do progresso ao proibir os supermercados e mercearias de abrirem aos
domingos. Haverá sim diminuição nos
postos de trabalhos e ganhos, a cidade
deixará de ganhar mais um pouco de
arrecadação e a grande esmagadora
maioria da população será contrariada
em detrimento da minoria, porque os
vereadores estão sendo pressionados a
votar na base da pressão e contra suas
convicções, mesmo sabendo que a
maioria do povo é a favor de consumir
aos domingos. Está faltando coragem
aos vereadores para enterrarem de vez
esse projeto absurdo que envergonha
nossa cidade.
Jeronimo Rosa da Silva
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Acusações graves contra tesoureiro do PT
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
Quem foi a responsável pela nomeação do tesoureiro do PT,
João Vaccari Neto, para receber polpudos jetons como membro do
Conselho de Administração da “estatal” Itaipu Binacional? Vaccari, que cuida das finanças da campanha de Dilma, foi denunciado
na “colaboração premiada” de Paulo Roberto Costa como o sujeito que recebia os repasses das comissões de 2% que sobravam das
negociatas de corrupção com empreiteiras que prestam serviços à
Petrobras. Vaccari é o mesmo processado por fraudes na gestão da
Cooperativa Habitacional dos Bancários do Estado de São Paulo
(Bancoop), na qual fora diretor financeiro entre 2003 e 2004 e
presidente de 2005 até fevereiro de 2009. O Ministério Público
denunciou que a Bancoop bancava campanhas petistas...
Dilma Rousseff não teve ética, sinceridade ou competência suficientes para responder a estas e outras indagações graves feitas
pelo rival Aécio Neves, no começo da noite do dia 16, no (de)
bate-boca promovido pelo SBT, Rádio Jovem Pan e UOL. Dilma
também não deu explicações concretas sobre as denúncias de superfaturamento no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – o
Comperj de Itaboraí. E ainda caiu na armadilha de repercutir uma
notícia (certamente plantada por sua assessoria nazicomunopetralha) no UOL, segundo a qual Paulo Roberto Costa teria delatado
que o falecido presidente do PSDB, Sérgio Guerra, teria recebido
propina, em 2009, para esvaziar as investigações de uma CPI sobre irregularidades na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. A
comissão, instalada em julho e acabou em novembro, porque os
votos majoritários do governo impediam qualquer investigação. A
pizza interessava às grandes empreiteiras – que bancam campanhas de todos: no céu, na terra e no inferno...
Aécio Neves aproveitou bem a deixa de Dilma no debate para
deixá-la sem condições morais de responder: “Não importa de
qual partido, tem que se investigar a todos, doa a quem doer. Tem
algo positivo aí, a senhora, pela primeira vez, deu credibilidade à
denúncia do Paulo Roberto. É esse que diz que 2% da propina ia
para o seu partido, para o tesoureiro do seu partido. E o que a senhora fez nesse período? Nada. Agora, se a senhora diz que quer ir
a fundo, por que o seu partido impediu que o senhor Vaccari fosse
depor, que fosse explicar? E digo mais, ele ainda é tesoureiro do
seu partido. Pelo menos R$ 4 milhões foram transferidos pelo senhor Vaccari para a sua conta de campanha. Acho que os brasileiros tem que saber, antes das eleições, de onde veio esse dinheiro”.

Gasolina a preço de ouro...
Segundo Guido Mantega, ministro da fazenda “Havia defasagem e agora não há. O preço da gasolina está mais alto, então a
Petrobras está ganhando com isso. Mas isso não significa que não
haverá aumento. Isso é uma decisão da empresa”. Com o preço do
petróleo oscilando diariamente não é de se assustar que a gasolina deva sim subir para cobrir custos, mas o petróleo é brasileiro,
gastamos o mínimo para transporte e ainda pagamos caro. O nosso
combustível está mais caro do que nos Estados Unidos, a razão
dessa discrepância se deve ao peso da carga de impostos sobre
esse produto. No caso americano, os impostos, contribuições e taxas equivalem a 13% do preço final do combustível, enquanto que
no Brasil a proporção é de 55% do preço final. Os custos altos dos
combustíveis tem um efeito desanimador sobre os investidores externos, que se tornam inseguros quanto ao país. Também afetam o
setor produtivo, em toda a cadeia de produção, mas principalmente na distribuição de alimentos, que precisam ser transportados por
estradas de rodagem em todo o país. Os produtores colocam esse
custo embutido nos produtos para poderem ter seus lucros.

Tudo de bom feito pelo PT, foi de água
abaixo pela corrupção
O PT fez muita coisa boa, mas o crime não compensa. O povo não
quer o rouba mas faz, votamos no Lula, para que os banqueiros não
tivesse tanto lucros, pois foi o período em que mais lucros tiveram os
bancos. Votamos para o PT acabar com a corrupção, não acabou, mas
aumentou. Estamos falando é de bilhões de reais desviados da Petrobras, fora os outros órgãos do governo que também foram denunciados.
Brasileiros que tiveram acesso à casa própria graças ao Minha
Casa Minha Vida.
Brasileiros beneficiários do Bolsa Família, com filhos que entraram na faculdade graças ao ProUni, e agora fazem mestrado e
doutorado.
Brasileiros que fizeram o Pronatec e subiram econômica e socialmente.
Brasileiros que obtiveram aumento real de 70% do salário minimo, e não sofrem com a inflação corroendo o salário, porque o
índice está em queda.
Brasileiros que trocaram as rodoviárias pelos aeroportos.
Brasileiros que vão pro exterior estudar graças ao Ciência sem
Fronteiras.

Brasileiros que estão em sua grande maioria empregados, posto
que o país está próximo ao do pleno emprego;
Brasileiros que conseguem atendimento médico de qualidade
com profissionais competentes, com tratamento humanizado e
gentil, graças ao programa

Auxílio-moradia, um trem
da alegria sem fim.
AMB ingressa com pedido de pagamento do auxílio-moradia
aos juízes aposentados. Isto é Brasil, o país das desigualdades sociais. A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) ingressou, nesta quarta-feira, 15/10, com petição do Supremo Tribunal
Federal para que a ajuda de custo para moradia seja estendida aos
magistrados aposentados.
Fonte: AMAGIS
https://www.amagis.com.br/home/index.php?option=com_
content&task=view&id=18841&Itemid=224

Escassez de água
Dizem por ai que se continuar neste momento sem chuvas, no
período de 20 dias corremos o risco de ficar sem água! Caros moradores conseguimos ficar dias sem energia mais sem água não dá
pelo motivo de que nosso corpo é formado por 60% de água, necessitamos dela e o que nós vemos pelas ruas da cidade é desperdícios de moradores os quais não tem ciência deste risco e muito
menos medo pelo que parece, pois jogar água na rua para não dar
muita poeira tudo bem pouca coisa mais lavar a rua, isto já é um
absurdo. Devemos fazer nossa contribuição porque a economia e
o exemplo começam com você.

Outubro Rosa
em Manhuaçu.
Mês de outubro referencia ao outubro rosa, mês
onde as unidades de saúde
fazem sua parte dando assistências a mulheres entre
40 a 69 anos com exames
para a prevenção do câncer
de mama. Dia 17 de outubro na Praça Cinco de Novembro em Manhuaçu foi montada uma tenda com agentes de saúde informando
as mulheres que passaram por ali sobre o câncer de mama, como
funciona o exame e as encaminhando para os postos de saúde de
seus respectivos bairros, nesta tenda fizeram marcação de exames
de mamografia, aferição de pressão e glicemia. As informações foram dadas as pessoas, quem se interessou e quis fazer o exame foi
encaminhado para o posto respectivo, tudo isso pela prevenção,
lembrando que o câncer de mama quando diagnosticado precocemente e feito o tratamento sua probabilidade de cura é de 100%.

Segundo turno quente.
Há menos de uma semana para o segundo turno das eleições
o clima já esta quente, nos debates podemos ver críticas entre os
candidatos, apelações e denúncias dos dois lados. Aécio garante
uma mudança para o Brasil enquanto Dilma propõe rever vários
projetos e melhora-los mais não devemos ser influenciado por números de pesquisas ou por palavras e sim por atos e estratégias.
Desde o começo das propagandas eleitorais e comícios dos políticos dá para se notar postura e ética deles em relação ao que
propõem, dando assim uma clareza as nossas intenções para podermos saber definitivamente o que queremos para os próximos 4
anos de governo. E que no dia 26 que vença o melhor.

O abandono total
Dizia uma colega que passa todos os dias no bairro Coqueiro,
“podemos notar vários mendigos andando por ali às vezes pedindo
dinheiro para comprar comida, mas sabemos que a maioria pedem dinheiro para comprar bebidas ou drogas. Nos restaurantes
da cidade sempre sobram bastante comida, não sei, mas acredito que ninguém necessite pedir dinheiro para comprar comida, e
sabendo que dinheiro para bebidas ninguém vai querer dar, logo
estrategicamente vem a mentira, e geralmente eles pedem dinheiro para completar passagem, só que nunca saem do entorno da
rodoviária. Quando o cidadão quer mesmo de fato comer, acredito
que não ficará com fome por muito tempo, na maioria das casas,
coisa que não se negam é comida. É uma situação um pouco complicada para todos que querem fazer o bem ao seu próximo. Já
conversei com vários amigos sobre o problema, uns simplesmente
nunca dão nada para ninguém e ainda diz que os padres ensinam a
não darem esmolas, inclusive alguns padres usam sempre em seus
sermões que as pessoas não deva dar esmolas, dizem que devemos encontrar outro meio, mas não alimentar esse vício. E sempre
que conversamos com as pessoas vamos ver que as opiniões são

muitas e as vezes divergentes, os argumentos são vastos. O poder público deveria olhar esse problema com mais carinho, afinal
não é agradável para ninguém ver seu semelhante dormindo nas
calçadas e passando frio. Algumas igrejas já fizeram campanhas
para tentar acolher essas pessoas ajuda-las de certo modo dando a
elas algo para vestir e para comer, mas eles se sentem excluídos,
com os olhares desconfiados da população, eles estão sujos, mal
cheirosos mais com necessidade de carinho e atenção como todos
nós temos, não perca a oportunidade de ajudar ao seu próximo.

Economia oscilante.
“A política do capital financeiro, política que hoje domina em
todo mundo e que gera inevitavelmente uma intensificação sem
precedentes do jugo nacional, da pilhagem, da exploração, do estrangulamento de pequenas nacionalidades, fracas e atrasadas, por
um punhado de potências ‘avançadas’, é uma questão inexorável.
Mas, algumas destas potências avançadas também seguem em crise. A Alemanha está à beira da recessão. Nem Dilma, e sequer Aécio, irão mudar o rumo das coisas, porque a história não acabou.”
Diz Antônio Ribeiro em questão da economia, onde todos dizem
que está oscilando por culpa das eleições.

Nossa Missão
O Alerta Total tem a missão de praticar um
Jornalismo Independente - analítico e provocador
de novos valores humanos, pela análise política
e estratégica, com conhecimento criativo, informação fidedigna e verdade objetiva. Edição do
Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

Assaltado no estacionamento do Banco
do Brasil receberá R$ 10 mil
O Banco do Brasil S/A deverá pagar R$ 10 mil de indenização
por danos morais e materiais para um advogado vítima de assalto
no estacionamento da agência bancária. Segundo Átila Alexandre
Nunes, coordenador do serviço em defesa do consumidor. com. br,
em janeiro de 2007, o cliente retirou R$ 5 mil da conta dele no Banco do Brasil, na avenida Oliveira Paiva, Cidade dos Funcionários.
No estacionamento, foi abordado por um indivíduo armado com
revólver, que levou todos os pertences dele, inclusive o dinheiro
sacado. O advogado tentou reaver a quantia administrativamente
junto ao banco, mas não conseguiu. Sentindo-se prejudicado, ajuizou ação requerendo indenização por danos morais e materiais.
Na contestação, o banco alegou não ter culpa pelo ocorrido, pois
também foi vítima. Defendeu, ainda, que a responsabilidade por
roubos, furtos ou qualquer ato criminoso é do Estado. Sob esses
argumentos, requereu a improcedência da ação.
Em novembro de 2011, o Juízo da 2ª Vara Cível de Fortaleza
julgou o pedido improcedente, por entender que a responsabilidade pela segurança externa do banco pertence ao poder público.
Inconformado com a decisão, o cliente interpôs apelação no
TJCE. Alegou ter sido vítima de “saidinha bancária” nas dependências da instituição financeira, e por isso o banco deve ser responsabilizado. Ao julgar o recurso, a 3ª Câmara Cível reformou a
sentença para determinar o ressarcimento do valor roubado e o pagamento de R$ 5 mil referente à reparação moral. Para o relator do
caso, “não pode o banco querer se eximir do dever de responder
pelo roubo ocorrido na porta de saída para o seu estacionamento,
tendo em vista que o crime se deu em suas dependências”.
Para Átila Alexandre Nunes a responsabilidade do banco é
objetiva independentemente da existência de culpa, pelos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços.

Plano de saúde é condenado a
indenizar paciente por demora
O juiz da 13ª Vara Cível de Brasília condenou a Unimed a pagar indenização por danos morais a um paciente pela demora na
autorização de um procedimento para troca de válvula e correção
cirúrgica de arritmia. Segundo Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço em defesa do consumidor. com. br, a paciente foi
diagnosticada com dupla lesão mitral severa sintomática. O médico especialista recomendou para o seu tratamento a realização de
troca de válvula mitral associada à correção cirúrgica da arritmia.
A paciente solicitou autorização do plano de saúde, mas a Unimed
não apresentou resposta ao requerimento. A Unimed disse que a
contratante encerrou o contrato no dia 31/11/2013, impugnou a
alegação de dano moral e requereu que o pedido fosse julgado
improcedente. O juiz destacou que o relatório médico alerta para o
risco de morte da paciente em caso de atraso da autorização e que
o cancelamento do contrato em 31/11/2013 não afasta a responsabilidade da Unimed, pois o pedido administrativo da paciente
foi feito em outubro de 2013. Portanto, segundo o juiz, é inegável
a responsabilidade da Unimed em arcar com todos os custos do
tratamento recomendado à paciente
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"A legislação processual penal brasileira é, para dizer pouco, retrógrada e ineficiente"
(do ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, que comanda o órgão responsável pela fiscalização de fraudes no uso do dinheiro público e pelo desenvolvimento de mecanismos de prevenção à corrupção).

COSTA ERA QUASE MINISTRO
QUANDO LAVA JATO ESTOUROU
Dilma Rousseff nega agora, mas por um triz o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa deixou de ser
nomeado ministro das Cidades. Ele esteve entre os
indicados do Partido Progressista (PP) para substituir
o ministro Aguinaldo Ribeiro, em reunião na Casa Civil da Presidência ocorrida em 11 de março passado.
Ribeiro deixaria o cargo seis dias depois (17), data da
Operação Lava Jato, que prendeu o ex-diretor.
AINDA ESNOBOU
Paulo Roberto Costa estava entre os nomes levados
pelo PP a Dilma. Mas, consultado pela Casa Civil do
Planalto, ele declinou da indicação.
BATOM NA CUECA
A PF descobriu troca de mensagens, no celular do
doleiro Alberto Youssef, atestando o convite que o
ex-diretor da Petrobras esnobou.
OLHA O NÍVEL
Ciro Nogueira, presidente do PP, disse que levou a
Aloizio Mercadante (Casa Civil) opções “de alto nível” para substituir Aguinaldo Ribeiro.
TUTTI BUONA GENTE
Da reunião sobre opções para ministro das Cidades
participaram o líder do PP na Câmara, Eduardo da
Fonte (PE), e a ministra Ideli Salvatti.
YOUSSEF FICOU DE FORA DO SUPOSTO
ACERTO COM GUERRA
O ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa fez
uma ressalva, ao revelar à Justiça Federal, sob delação premiada, que mandou pagar R$ 10 milhões ao
falecido senador Sergio Guerra (PSDB), em troca
do fim de uma pretendida CPI para investigar malfeitorias da estatal, em 2009. Segundo ele, foi uma
das raras operações das quais não participou O SEU
PARCEIRO Alberto Youssef, preso como ele na Operação Lava Jato.

dos os alarmes na campanha do PT: Aécio (PSDB)
abriu 12,8 pontos, com 56,4% dos votos válidos, contra 43,6% de Dilma. Os petistas sabem que o Sensus foi o único grande instituto a prever que Aécio
chegaria ao 2º turno.
FREIRE À FRENTE
Ficou para depois do 2º turno a fusão PSB-PPS, proposta pelo falecido ex-governador Eduardo Campos.
O novo Partido Socialista adotará a sigla PS40 e deve
mesmo ser presidido pelo deputado Roberto Freire.
FORÇA-TAREFA
Em disputa acirrada pelo governo contra Delcídio
Amaral (PT-MS), o tucano Reinaldo Azambuja conta
com presença do governador Geraldo Alckmin em
ato de campanha, e de Aécio Neves na terça (21).
TROCO PETISTA
Após uma campanha de primeiro turno usando azul
em lugar do vermelho petista, Delcídio Amaral enfrenta dificuldades para convencer estrelas do seu
partido a irem ao Mato Grosso do Sul apoiá-lo.
TÁ FEIA A COISA
A médica e deputada Jandira Feghali, líder do PCdoB
na Câmara, saiu do Rio para organizar o ato “Saúde
com Dilma” em São Paulo. O tema é considerado
sensível, após a categoria declarar apoio a Aécio
Neves.
MILICIANOS
Após ter o vidro traseiro de seu carro destruído quando se dirigia a ato de entidades católicas, o governador Camilo Capiberibe (PSB-AP) desabafou nas
redes sociais: “São milicianos ferindo a democracia”.
É SEMPRE BOM LEMBRAR
O horário de verão começa neste sábado. À meianoite, os relógios têm de ser adiantados em uma hora
no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A mudança vai vigorar até 22 de fevereiro.

PARABÉNS PRA VOCÊ

A SAÚDE SOFRE

Deflagrada em 17 de março deste ano, a Operação
Lava Jato completou sete meses nesta sexta-feira.
Merecia bolo de aniversário.

O chilique de Dilma no SBT pode ser da irritação
represada. Habituada a gritar até com ministros,
custa-lhe muito ouvir críticas de Aécio sem reagir aos
berros. Faz mal à saúde.

TREM PAGADOR
O pagamento dos R$ 10 milhões prometidos foi
feito, diz o ex-diretor, pelo presidente da empreiteira
Queiroz Galvão, Ildefonso Colares.
INVESTIGADOR
Se há pernambucanos no Petrolão, há pernambucano empenhado na sua devassa: José Jorge, ministro
do Tribunal de Contas da União.
DOENÇA OUSADA
Até doente, Dilma tem dificuldade de ser gentil. Ao
perceber queda de pressão, pôs o dedo em riste e
disse à repórter do SBT, adotando tom de advertência em lugar de súplica: “Eu não estou me sentindo
bem!”.
PT SOA O ALARME
A pesquisa IstoÉ/Sensus de sexta (17) acionou to-

Poder sem Pudor
RIGOR CONVENTUAL
O então governador de Pernambuco Roberto
Magalhães
oferecia um almoço a empresários de outros
Estados, no Palácio das Princesas. Durante a
sobremesa, um
dos convidado
elogiou a fruta
servida.Sileno Ribeiro, poderoso secretário do Gabinete
Civil, resolveu brincar:
- É um fruto divino!
Brincou com fogo.
D. Jane, a primeira-dama, católica fervorosa, achou que
o secretário cometera uma blasfêmia. E exigiu sua demissão.

Planeta Plaft Zum

Eu ouvia dizer que aí,
na biblioteca, a gente
podia viajar lendo um
livro.
Fui então ver se era
mesmo verdade. Eu não
sou uma dessas garotas que gosta muito de
ler, mas vou te contar
o que aconteceu comigo
ao ler um livro.
Eu escolhi o livro "Voando sobre as Estrelas",
vesti o meu traje de astronauta, entrei no foguete
e me preparei para DECOLAR. E eu subi, subi
até chegar no espaço sideral.
Lá era muito escuro. Só as estrelas iluminavam
toda a escuridão.
Tudo aquilo era muito bonito. Decidi então
pousar em algum planeta até que percebi que
pousei no planeta Plaft Zum.
Lá existiam uns bichinhos engraçados com um
nariz de corneta, orelha de tambor, braços e
pernas de flauta e corpo de triângulo. O mais
curioso é que eles conversavam através de instrumentos.
Pensei então que poderia levar um para a
Terra, para ser o meu mascote musical. Fui me
aproximando dele e abaixei para pegá-lo, quando
senti um cutucão no ombro. Sabem quem era?
A
bibliotecária
querendo fechar a
biblioteca.
Desde este dia
em diante, a biblioteca virou para
mim um ponto
de encontro com
a minha imaginação!
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"Como deve um cristão responder aos mendigos?"

Resposta: Há muitas
opiniões sobre a questão
de como responder a mendigos e pedintes. Algumas
pessoas se sentem confortáveis em dar dinheiro,
acreditando que cabe ao
mendigo determinar como
usá-lo, seja para comprar
alimentos ou álcool/drogas.
Outros dão alimentos/água
em vez de dinheiro, entendendo que alguns mendigos
não usariam a ajuda financeira da forma intencionada

pelo doador. Qual é a coisa
certa a fazer? Biblicamente
falando, devemos ajudar os
pobres. Entretanto, será que
a nossa responsabilidade
termina com a doação, ou
devemos dar e garantir que
tudo é utilizado para os fins
corretos?
Ao invés de dar dinheiro
ou comida/água, alguns preferem oferecer uma carona a um abrigo e/ou apoiar
financeiramente o abrigo
local. Ao apoiar esses tipos

de organizações, ajudamos
os pobres que de outra forma estariam mendigando
na rua. Se a igreja local tiver um banco de alimentos,
contribuir para isso e, em seguida, direcionar o mendigo
para lá talvez seja a melhor
maneira de abordar a necessidade sem permitir o pecado. Esses bancos de alimentos em igrejas também são
uma excelente oportunidade
para compartilhar o evangelho com os desabrigados e

necessitados.
Outras formas de ajudar
podem ser doar comida ou
cartões-presente para restaurantes locais, distribuir
lanches ou outros alimentos não-perecíveis para
as pessoas nas esquinas
ou, se a situação permitir, levar essa(s) pessoa(s)
necessitada(s) a um restaurante/mercearia e comprar
uma refeição. Deus quer
que ajudemos os pobres
e abençoa-nos quando o

fazemos. Nas palavras do
salmista Davi, aprendemos: "Bem-aventurado o
que acode ao necessitado; o
SENHOR o livra no dia do
mal. O SENHOR o protege,
preserva-lhe a vida e o faz
feliz na terra; não o entrega
à discrição dos seus inimigos" (Salmo 41:1-2). É realmente uma causa nobre
ajudar os pobres, inclusive
os que seguram placas nas
esquinas e sinais. Cada um
de nós deve responder a es-

sas pessoas de acordo com
a direção do Senhor, não
se esquecendo, ao mesmo
tempo, de orar por essas
pessoas carentes.
Porque pela graça sois
salvos, mediante a fé; e isto
não vem de vós; é dom de
Deus; não de obras, para
que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9
Fonte:http://www.
gotquestions.org/Portugues/mendigos-cristaos.
html#ixzz3GVcMCU6K

Veja opinião de alguns leitores do JM

E

O

meu papel como cristã é de ajudar ao
próximo, em questão de dar dinheiro
aos pedintes, a meu ver estou fazendo minha parte, ajudando independente do
que ele vão fazer com o dinheiro.
Milene de Oliveira Santana. (Htex)

E

u sou do lema: ‘é preferível dar do que
receber’, gosto de ajudar as pessoas
que precisam sem hesitar. Dou e não
me importo com o que eles irão fazer com o
dinheiro, isso é problema dele.
É melhor pedir do que roubar, é o que
penso, e consequentemente ter a minha
consciência limpa em relação ao meu papel
de servo da Igreja.
José Corsino Batista Neto. (Serralheria
Jéssica)

ntão
a
respeito
de dar dinheiro a esses
andarilhos, mendigos que em
restaurantes é o
que mais tem,
eu não dou dinheiro, a maioria
deles falam ‘eu
estou com fome’
e tem outros que
chegam a falar
‘meu filho está
em casa com
fome’ ou ‘é para
comprar remédio’, eu prefiro ir lá e comprar
o que ele está precisando, um remédio uma
comida uma coisa assim do que dar o dinheiro. Você dá o dinheiro para eles e o que
eles têm costume de fazer mesmo é comprar
drogas, comprar bebidas, coisas assim, pois
se for para eu comprar alguma coisa que
eles estão precisando, acho melhor do que
dar o dinheiro. (Elias Alberto Anastácio
Torquato)

R

ealmente a maioria é isto mesmo, pede
o dinheiro e quando você vira as costas
já estão indo comprar drogas, por isso
é meio complicado, eu não dou dinheiro, tem
muita gente também com estes panfletos com
um pessoal doente junto com umas fotos, só
pede dinheiro, sinceramente fico com o coração cortando de dó mas eu não dou o dinheiro, eu sou contra a dar o dinheiro. (Adriel
Tanes Batista) Loja século XXI
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Pacientes sofrem com falta de
ortopedistas na UPA/ Manhuaçu

“As enfermeiras atendem
direitinho, mas não tem ortopedista. A gente fica com
o parente sofrendo dores
e ‘mofando’ aqui, enquanto espera por transferência
para algum hospital para
ter atendimento especializado”, relatou a esposa de um
paciente que está há nove
dias na UPA de Manhuaçu,
aguardando transferência
para cirurgia nos braços e
na perna. O exemplo acima
citado é um dos vários casos
de pessoas que sofrem com
a falta de médico ortopedista na Unidade de Pronto
Atendimento e com o longo
tempo na fila de espera para
ter acesso ao atendimento
especializado em hospitais.
Outro caso envolvendo
sofrimento semelhante na
UPA é o de um adolescente
de quatorze anos que, após
cair de árvore enquanto
brincava, quebrou o fêmur
e agora está há vários dias
internado na unidade sem
o devido acompanhamento
de ortopedista. “Eles não
sabem responder se haverá o atendimento médico,
quando ocorrerá e se há
vaga no hospital, e que é
para eu arranjar outros recursos porque aqui não tem
jeito. [...] Meu filho caiu
da árvore e esmagou o fêmur. Está horrível. Ele sen-

te muitas dores e não tem
como dar banho nele direito, tem que ser em cima da
cama, com um pano. Ele
fica chorando a todo instante. Vamos ter que tirá-lo daqui e levar para Carangola, para atendimento
particular”, relatou a mãe
do adolescente, Claudinéia
Aparecida da Costa.
Residente no distrito de
Palmeiras do Manhuaçu, a
senhora Lúcia Gomes Machado relatou que o esposo
Geraldo ajudava a tirar o
telhado da igreja, em mutirão, quando, de repente,
caiu. Com a queda, ele trincou o fêmur e quebrou os
dois braços. “Ele está aqui
na UPA desde o último dia
sete. A gente conversa com
um e com outro, mas o médico ortopedista não passa
(no quarto). Estou cansada
de esperar sem que nada se
resolva. Tenho uma filha
que está nos dias de dar a
luz e eu preciso auxiliá-la
também. Os médicos ortopedistas são pagos para vir
aqui e atender os pacientes,
mas eles não veem. Eles não
querem trabalhar. Parece
que querem que nós paguemos do bolso, nas clínicas
particulares. Ou seja, eles
recebem do SUS e querem
ganhar do bolso da gente.
Assim, ficamos jogados,

‘de molho’, ‘apodrecendo’
aqui, somente aos cuidados
das enfermeiras – que nos
atendem com carinho e educação-. Elogiamos as enfermeiras, mas aos médicos
não, porque eles nos deixam
jogados mesmo, definitivamente”, desabafou.
Na tarde de Quinta-feira,
16, o Presidente da Câmara,
Vereador Maurício de Oliveira Júnior, esteve na UPA/
Manhuaçu para conversar
com pacientes e funcionários do setor sobre esta dificuldade de atendimento. Em
contato direto com as pessoas ali atendidas, Maurício
Júnior ouviu pacientes e seus
familiares, e, estes, reclamaram de forma praticamente
unânime quanto à falta de
médicos ortopedistas, para
uma devida orientação e até
mesmo para uma condução
mais eficaz do tratamento,
possibilitando a cura com
menos dor e de modo mais
rápido. “Nós reconhecemos
o comprometimento e o zelo
dos enfermeiros e demais
profissionais que trabalham
aqui, na UPA, mas verificamos que a estrutura está
muito aquém da demanda.
Nesta visita, olhamos diversas situações, mas, em
especial, aos pacientes que
necessitam de acompanhamento de médico ortopedis-

Atentos às reivindicações feitas pela população, os vereadores buscam
soluções junto aos órgãos
públicos competentes e
até mesmo a inteligentes
parcerias com o setor privado. Um bom exemplo
se consolidou nos últimos
dias com a construção de
nova guarita para passageiros de ônibus na Comunidade Taquara Preta, às
margens da BR-262, entre
Manhuaçu e o distrito de
Realeza.
No local, havia antiga
guarita, totalmente danificada pela ação do tempo e
de vândalos. Com isto, ao
aguardar a chegada do coletivo, os cidadãos ficavam
expostos às intempéries do
clima, como o calor excessivo em dias de Sol e dos
períodos chuvosos.
Ao tomar conhecimento
do problema, os Vereado-

res Paulo César Altino e
Hélio Ferreira imediatamente fizeram contato com
a Prefeitura e empresas da
cidade, no intuito de resolver o problema. A mobilização deu resultado e
a solução surgiu, a partir
de parceria envolvendo a
Secretaria M. de Obras e o
Laboratório São Lourenço.
Com o entendimento
proposto pelos dois vereadores, a empresa forneceu
o material utilizado para a
guarita e a Secretaria M.
de Obras providenciou a
construção,
disponibilizando a mão-de-obra.
O Secretário M. de
Obras, João Amâncio de
Faria, elogiou o empenho
dos vereadores. “Parabenizo o Paulo Altino e o Hélio
Ferreira por esta intervenção positiva que beneficiará diretamente as famílias
das Comunidades Taquara

Preta e de Ponte do Evaristo. A guarita está instalada.
[...] Às vezes, procedimentos licitatórios dificultam o
atendimento às comunidades, no momento em que
elas precisam, então, iniciativas como esta ajudam
muito. Agradecemos também ao empresário Taquinho (Lab. São Lourenço) e
esperamos que este exemplo possa ser seguido também por outras empresas”,
destacou João Amâncio.
Paulo Altino pontuou
que “o Secretário João
Amâncio está de parabéns
por manter um diálogo
aberto, e, com isto, quem
ganha é a comunidade”.
Vereador Hélio Ferreira
também agradeceu à Secretaria M. de Obras e ao
Laboratório São Lourenço,
por esta atenção dada às
comunidades ali atendidas.
(Thomaz Júnior)

Presidente da Câmara, Maurício Jr., ficou abismado com a situação dos pacientes
que aguardam ortopedistas na UPA

ta. Não são raras as denúncias, as reclamações de que
pacientes ficam na UPA,
por dez, quinze dias, ou até
mais, aguardando atendimento de ortopedista. Para
se ter uma ideia, hoje, temos
praticamente dez pacientes
aguardando este médico especialista, mas ele não vem
ver os pacientes que estão
aqui, à espera de um leito

no hospital. Feita esta visita
a UPA, estou me dirigindo
à Secretaria M. de Saúde,
para saber com o secretário o porquê desta situação
e quais providências serão
tomadas. Estou aqui para
colaborar e buscar um atendimento digno para a saúde
do povo, para todos. Não
estou aqui olhando caso
específico de um ou outro,

mas verificando a situação
de todos, porque o povo está
padecendo, está sofrendo, e
providências precisam ser
tomadas. Algo precisa ser
feito. Como vereador, estamos cobrando, para fazer
acontecer”, afirmou Maurício Júnior.
(Ass. de Comunicação –
Câmara M. de
Manhuaçu)

Vereadores asseguram nova guarita
para Taquara Preta e Ponte do Evaristo

Vereadores Paulo César Altino e Hélio Ferreira e o Secretário M. de Obras, João Amâncio de
Faria, em frente à nova guarita da Comunidade Taquara Preta.
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“Representamos a transformação”,
diz Aécio, ao lado de Marina Silva

Ao lado de Marina Silva, do
PSB, o candidato à Presidência
pela Coligação Muda Brasil,
Aécio Neves, afirmou, nesta
sexta-feira (17/10), em São
Paulo, que ambos representam
o movimento de transformação
que o Brasil precisa. O primeiro encontro entre Aécio e Marina neste segundo turno das
eleições ocorreu após o PSB ter
formalizado apoio à candidatura da Coligação Muda Brasil.
“Representamos, todos nós,
não é o ‘nós’ de majestade
imperial, nós aqui pessoas de
partidos diferentes, representamos hoje o amplo sentimento

de mudança que foi majoritário no primeiro turno dessas
eleições”, Aécio acompanhado
por Marina Silva. Em seguida,
o candidato acrescentou: “Eu
deixo de ser um candidato de
uma coligação ou mesmo de
um partido político para ser
hoje o representante de um
grande movimento de transformação que precisa ocorrer no
Brasil”. Segundo Aécio, será
a transformação de valores, de
prioridades e de postura “em
relação aos desafios que nós
temos pela frente”.
Marina Silva retribuiu as palavras de Aécio. “Eu dizia que

preferia perder ganhando do
que ganhar perdendo. Nesse
momento eu reitero e, se Deus
quiser e o povo brasileiro, você
haverá de ganhar ganhando”,
afirmou. Aécio e Marina fizeram uma declaração conjunta
sobre as propostas comuns
que unem ambos. Em seguida, o candidato à Presidência
concedeu entrevista coletiva
à imprensa. Participaram do
encontro Aloysio Nunes, vice
na chapa de Aécio, o senador
Pedro Simon (PMDB-RS),
Walter Feldman, coordenador da campanha de Marina
Silva, além do ex-governador

E MANHUAÇU COMO FICA?

T

enho acompanhado
atentamente as competições
esportivas
de nosso município e tenho
observado que o poder executivo de nossa comunidade
não tem investido diretamente no esporte local, tenho visto parcerias constantes com o governo estadual
em competições que o estado deveria bancar financeiramente em sua totalidade.
O que ocorre é um acomodamento do governo estadual e também do governo
municipal, ou seja, um planeja e deixa o outro com a
carga de executar e sustentar
financeiramente os eventos,
a prefeitura praticamente
neste ano não fez nenhuma
promoção inovadora na área
esportiva, ficando tão somente na execução de projetos esportivos do estado,
com isso perdem os desportistas do município que não
tem nenhuma atividade diretamente destinada a eles.
É preciso que se faça uma
reflexão sobre tal situação,
Manhuaçu é uma cidade
polo regional e não pode ficar a mercê de competições

somente promovidas pelos
governos estadual e federal sem fazer suas próprias
promoções. Outra observação que deve ser feita diz
respeito aos promotores de
eventos esportivos em Manhuaçu que estão a cada dia
sendo reduzido ao máximo,
temos apenas uns poucos
que insistem em promover
eventos mesmo com muitas
dificuldade impostas pelo
poder executivo. Quem não
se lembra no passado das
competições de Futsal, Voleybol, Handebol, futebol

de campo e outras mais nas
categorias mirim, infantil,
juvenil e adulta. É de se lamentar a forma como nosso
esporte vem sendo conduzido, há de ser tomada uma
providência para que nosso
esporte não morra de vez e
cabe ao legislativo municipal uma parcela nesse sentido, fiscalizar o emprego
do dinheiro público é uma
das tarefas do legislativo
que não pode simplesmente
acompanhar de longe o que
vem ocorrendo na área esportiva de nosso município.

Alberto Goldman, do deputado federal reeleito Paulinho da
Força (SD).
Também estiveram Beto
Albuquerque, vice na chapa
de Marina Silva, o governador
eleito de Pernambuco, Paulo Câmara, Guilherme Leal
(Rede Sustentabilidade), o
ex-ministro Miro Teixeira, o
ex-ministro José Gregori e o
ex-secretário de Energia José
Aníbal.
Eixos: Aécio citou três eixos
fundamentais da parceira entre
ele e Marina no segundo turno:
o respeito à democracia, a necessidade de ampliar e avançar
os programas sociais, assim
como o resgate da capacidade
de o país crescer por meio do
desenvolvimento sustentável
com credibilidade e eficiência.
“Foi em torno desses três
principais eixos que nós construímos o entendimento em
favor do Brasil”, afirmou o
candidato ao mencionar, inicialmente “o respeito às democracias, às liberdades coletivas
e individuais”.
Em relação às políticas sociais, Aécio citou os programas
de transferência de renda. “Eles

são um direito do cidadão brasileiro e por isso mesmo eles
serão mantidos e institucionalizados no nosso governo”, ressaltou ele, lembrando que esses
programas serão tratados como
prioridade no seu governo.
Ao destacar a preocupação
com o crescimento do país,
Aécio afirmou que ocorrerá
baseado no desenvolvimento
sustentável. “É fundamental
que nós, de novo, coloquemos
ordem na economia, resgatemos a credibilidade perdida
no país para enfrentarmos com
destemor e com eficiência a
inflação que volta a sair de
controle para que ela possa ser
reduzida”, disse.
Marina acrescentou que os
programas sociais não podem
ser “fulanizadas”, pois são
questões institucionais e que,
portanto, pertencem ao Estado.
“As políticas públicas não podem ser ‘fulanizadas’ e partidarizadas têm que ser conquistas
da sociedade do Estado e não
de um partido ou de um governo”, disse ela.
Convite:Aécio apelou para
que a candidata à reeleição
pelo PT, a presidente Dilma

Agora em Lajinha!

Festas

Rousseff para discutir propostas para o futuro. “Eu faço aqui
uma convocação à candidata
Dilma: vamos falar de Brasil,
vamos debater o futuro, vamos
mostrar as nossas diferenças
porque elas são realmente muito grandes”, disse ele.
O candidato lembrou, a pouco mais de uma semana para
as eleições, que é fundamental respeitar a democracia e a
liberdade de escolha dos eleitores. “Vamos pedir de forma
democrática e livremente os
brasileiros tomem a decisão
que acharem a mais adequada.
Eu respeitarei qualquer que
seja ela”, afirmou.
Porém, Aécio reiterou que
ofensas e calúnias são inadmissíveis. “O que eu não posso é
aceitar as ofensas e as calúnias
que vem sendo lançadas anonimamente e clandestinamente”,
ressaltou.
Em seguida, o candidato
disse: “Convoco a candidata
Dilma Rousseff para que possamos fazer nos próximos debates ou nos nossos programas
uma campanha de alto nível.
Ninguém destrói alguém e
vence”.
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Vigilância Sanitária detona mercadorias
apreendidas no comércio de Manhuaçu

Mais uma vez, como resposta positiva das ações
que são desencadeadas em
inspeçoes, para zelar pela
promoção e proteção à saúde pública, a Vigilância
Sanitária realizou a inutilização de produtos apreendidos em supermercados,
padarias,açougues, restaurantes, traillers, mercearias
e indústrias no município
de Manhuaçu. Os produtos
estavam sendo comercializados com data vencida.
E para a transparência do
que é feito , desde a apreensão até a inutilização foi
dada publicidade, com a
presença de representantes
de órgãsos fiscalizadores e
da imprensa. A equipe da
Vigilância Sanitária também faz o trabalho com os
comerciantes, orientando-os
quanto ao risco de alguém
comprar esses produtos, que
não possuem as informações
exigidas no rótulo da embalagem. Alguns comerciantes ignoram as orientações
da VISA, que procura fazer
o acompanhamento, mas
quando o desrespeito persiste, a alternativa é fazer valer
o papel de polícia.
Na última sexta-feira, a
Vigilância Sanitária inuti-

lizou 3 (três) toneladas de
produtos, incluindo carne,
refrigerante, conservas, mussarela, linguiça, derivados do
leite foram esmagados e em
seguida enterrados no aterro
sanitário, que fica na Usina
de Compostagem de Lixo.
A coordenadora da Vigilância Sanitária, Maria
Lúcia Dutra Rocha explica
que, todos os dias as equipes
saem nas ruas realizando fiscalização no comércio. Ela
conta que, os produtos apreendidos foram encontrados
durante trabalho de rotina
dos agentes."Essa situação
nos preocupa bastante.Essa
é mais uma inutilização de
produtos em quantidade gigantesca, pois, são produtos
que estavam em locais para
serem vendidos ao consumidor", explica a coordenadora.
Vários estabelecimentos
comerciais em Manhuaçu
e distritos foram visitados .
Os proprietários foram notificados quanto a conduta e,
agora poderão sofrer outras
penalidades conforme rege
o Código do Consumidor.
“Nosso objetivo é formamos o maior número de cidadãos conscientes sobre o
papel a ser exercido, bem

como o trabalho que a Vigilância Sanitária presta no
município. A educação de
todas as pessoas contribuirá,
para que tenhamos resultado
satisfatório",frisa Maria Lúcia Dutra.
A atenção na hora de comprar produtos e derivados
Maria Lúcia Dutra destaca
que até pouco tempo, muitas
pessoas que consumiam produtos vencidos, tinham intoxicação e trazia muita preocupação.Há pessoas, que
ainda não acreditam existir
risco à saúde, se ingerirem
produtos vencidos. Segundo
a coordenadora, os agentes
encontram situações complicadas e, de forma muito
irregular. A coordenadora da
Vigilância Sanitária, Maria
Lúcia Dutra faz um alerta
para que as pessoas despertem, façam denúncias,para
não serem vítimas do que
acham que será benéfico na
alimentação. "Nosso sonho
é que, em breve tenhamos
a redução de apreensão em
pequena proporção aqui em
Manhuaçu. É bom que a
população possa ajudar na
fiscalização e denuncie à
VISA", ressalta Maria Lúcia
Dutra.
Eduardo Satil

KILDER PERÍGOLO É O
NOVO DIRETOR DO SAMAL
Ele assume o cargo no lugar de Wellen Mendonça

K

ilder Barbosa Perígolo é o novo diretor
do Serviço Autônomo Municipal de Limpeza
Urbana (SAMAL). Ele assumiu o cargo na noite de
quarta-feira (15) e substitui
Wellen Mendonça.
O prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, recebeu o
novo diretor do SAMAL em
seu gabinete e lhe desejou
bom trabalho afrente da Au-

tarquia. "O Kilder tem um
grande desafio pela frente.
Além de ter que substituir um verdadeiro amigo
e companheiro (Wellen),
ele deverá continuar o excelente trabalho conduzido
pelo ex-diretor", comentou
o chefe do Poder Executivo.
Em breves palavras, Kilder agradeceu o voto de
confiança do prefeito e afirmou que fará o possível para

prestar relevantes serviços
afrente da Autarquia. "Quero fazer o meu melhor para
que o cidadão seja atendido
da melhor maneira. Sabemos das dificuldades que
iremos enfrentar, mas vamos arregaçar as mangas e
com os pés no chão administrar o SAMAL para o povo",
concluiu o novo diretor.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Começa o horário de verão
em dez estados e no
Distrito Federal
País enfrenta queda acentuada no nível de reservatórios de hidrelétricas. Horário de verão deve
levar a economia de água de 0,4%, diz governo.

E

m meio ao agravamento da situação nos
reservatórios das principais hidrelétricas do país,
entrou em vigor no domingo (19) o horário de verão.
A expectativa do governo é

que a redução no consumo
de energia no período contribua com uma queda de
0,4% no uso da água dessas
represas.
A 39ª edição do horário de
verão terá duração de 126

dias e terminará no dia 22 de
fevereiro. À 0h (meia-noite)
de sábado para domingo, os
moradores de dez estados,
além do Distrito Federal,
adiantaram os relógios em
uma hora.
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Atenção ao câncer de colón, reto e ânus
* por Dr. Carlos Eduardo
Prado Costa - CRM/SC
7222

N

o Brasil, o câncer de cólon, reto
e ânus ocupa o 2º
lugar como causa de óbito, atingindo tanto homens
quanto em mulheres com
uma pequena diferença negativa para elas. A etiologia dessa neoplasia é complexa e vários fatores estão
envolvidos na sua gênese.
O câncer colorretal é um
câncer que pode ocorrer
em qualquer parte do cólon, reto e ânus. A doença
começa na camada superficial do revestimento intestinal e com o tempo vai
atingindo as camadas mais
profundas. A história natural do câncer do intestino,
é a evolução a partir de lesões benignas, os pólipos
adenomatosos após um período de 10 a 15 anos.
Os pólipos são pequenas
lesões que se desenvolvem
na mucosa do intestino
grosso e podem sofrer degeneração até evoluírem
para o câncer intestinal. Os
pólipos podem ter o formato chato (conhecido por
séssil e sendo mais propenso a se tornar maligno)
ou em forma de cogumelo
(conhecido como pediculado e possui uma possibilidade menor de se tornar
maligno). O diagnóstico
e a retirada dos pólipos,
evitam a degeneração e
progressão para neoplasia.
Logo, o acompanhamento
e tratamento dos pólipos é
uma atividade importante.
A incidência e
mortalidade por câncer de
intestino tem aumentado
no mundo todo, tendo uma
tendência maior de crescimento em especial em
países em desenvolvidos
e em áreas urbanas de países menos desenvolvidos.
Segundo o Ministério da
Saúde, com o aumento
da expectativa de vida da
população no Brasil, estas
neoplasias vêm ganhando
cada vez mais importância
no perfil da morbidade e
mortalidade.
A prevenção desses tumores requer em primeiro
lugar, mudanças de hábitos, ou seja, dos “maus hábitos”. História familiar de
câncer em pelo menos três
parentes de 1 º grau, se sua
idade for maior ou igual a
40 anos e já tem história de
ter dito câncer de mama,
ovário ou endométrio (em
mulheres), e portadores de
colite ulcerativa crônica ou
doença de Crohn. Dentre
as mudanças dos “maus
hábitos” se destacam: tabagismo; excesso de bebidas de álcool (mais de 600
ml de cerveja, 1 dose de

bebida destilada e ½ taça
de vinho tinto seco.); excesso de carne gorda, assadas com carvão devido aos
hidrocarbonetos; frituras;
queijos amarelos; embutidos ( linguiças, salaminho,
salame) que liberam nitrosaminas no intestino que
são substâncias cancerígenas; alimentos com corantes; salgados e defumados.
Para prevenir o câncer
de intestino, o ideal é inserir na alimentação verduras; frutas cítricas ou ricas
em vitamina C (desde que
você não tenha histórico de
gastrite e úlcera); alimentos que possuem vitamina
E como peixes (salmão,
atum, sardinha); alimentos
ricos em vitamina A e em
selênio (brócolis, abóbora,
batata – doce, fígado, cenoura, castanha do Pará,
nozes). Os alimentos ricos
em fibras, as verduras, frutas e legumes, facilitam o
processo de digestão e de
eliminação do bolo fecal.
Alimentos com vitamina
A, C e E, além do selênio
são antioxidantes e protetores do intestino.
Além dos cuidados com
alimentação, a partir dos
40 anos de idade tanto em
homens quanto em mulheres, principalmente àqueles
com histórico de fatores de
risco como os referidos
anteriormente e principalmente estiver com mais de
50 anos de idade deve-se
fazer pelo menos um exame de sangue oculto nas
fezes (três amostras), além
de toque retal anualmente. Na presença de sangue
oculto nas fezes a colonoscopia é indicada. Dos
45 anos em diante além da
pesquisa de sangue oculto,
colonoscopia. Na ausência
de polipose adenomatosa
a colonoscopia deve ser
realizados a cada cinco
anos, além de pesquisa de
sangue oculto e toque retal
anualmente.
Quando a pessoa perceber que ocorre presença de
sangue vivo nas fezes, ou
presença de uma sensação
de “bola” no ânus, coceira ou ardência no mesmo
local procure um médico.
Não se alto medique com
medicamentos para hemorroida, você pode estar
tendo sinais e sintomas de
câncer de reto e ânus. Este
câncer tem uma incidência
um pouco maior nas mulheres e dentre os últimos
15 anos apresentou um aumento de incidência de 3.5
% na população de homens
e mulheres.
As principais causas
desse aumento advém da
relação sexual sem camisinha. Em uma pesquisa
divulgada em uma publicação médica observou-se

que as mulheres costumam
exigir o uso de camisinha
para sexo vaginal e não
tem o mesmo rigor para a
pratica do sexo anal. Por
esta razão uma das causas
do aumento do câncer de
ânus provem da contaminação por HPV (Papiloma
Vírus Humano). Devemos
lembrar também que uma
das principais causas de
contaminação para o HIV é
o sexo anal. Outras causas
que podem levar ao câncer
de ânus é a higiene precária, e contaminações por
gonococo e Clamídia.
O tratamento é mais
preventivo na detecção e
retirada do pólipo adenomatoso, e no caso de lesões malignas dependendo
do estágio das lesões serão
desde quimioterapia, radio
e cirurgia para ressecção
da área do intestino afetado
e realização de colostomia.
Os cuidados com o ânus e
reto, devem ser iniciados
com a boa higienização,
que deve ser realizada com
água em vez de utilizar
papel higiênico; usar sempre preservativo, e mesmo
que se use os lubrificados,
mesmo assim utilizar gel
intimo para relações anais,
para evitar fissuras das pregas anais e da parte interna
do ânus. Esses cuidados
devem ser seguidos tanto
por mulheres como homo
afetivos.
* Dr Carlos Eduardo
Prado Costa (CRM/SC
7222) - médico membro
da Sociedade Internacional de Medicina Sexual
e membro da Sociedade
Brasileira de Clínica
Médica. Presta assessoria em saúde pública
e privada em todo o
Brasil e também realiza
mensalmente conferências, especialmente sobre
a Saúde do Homem. É
autor do Programa Ictus
Homem. Atualmente
Dr. Carlos é médico em
Florianópolis, Joinville
e Timbó/SC. Dúvidas ou
mais informações: (48)
3024-8002 ou pradocosta12@hotmail.com

Câmara Municipal de Lajinha:
Mais do que uma Sessão,
hoje foi um dia especial.
O Dia do Vereador!

O

nde desta vez foi comemorado e dessa
forma virou a Sessão
para outros olhos: aqueles
que sempre colocam seus
olhos nos outros. Aqueles
que foram eleitos para defender o povo.
Nesta Sessão, a Igreja
Presbiteriana representada pela União de homens,
solicitou a palavra por alguns minutos para falar
deste dia. O diácono Paulo
Hubner começou dizendo
algumas palavras sobre a
importância deste trabalho
e passou para o Reverendo
Jurandir, Pastor da Igreja.
Ele lembrou sobre o versículo que diz "Feliz a Nação
cujo Deus é o Senhor e o
povo a quem escolheu para
a sua herança "- Salmos 33,
e como a cidade depende
deste trabalho e de pessoas honestas e justas, comprometidas com a verdade,
que pensem no povo como
um só e sempre visem o
melhor para a cidade e não
para apenas um lado. Também falou sobre os demais
poderes e também sobre as
eleições de domingo.
Ele lembrou que quando
o mundo começou o governo era Teocrático, onde
Deus governava tudo. Mas
aí o homem pecou e passou
a viver sobre seu próprio
domínio, livre arbítrio e aí
as coisas desandaram. Só
é possível governar com
justiça e bondade, se forem
guiados por Deus.
"Não temos outra opção para
termos uma cidade em paz e
que ande bem, se não tivermos
o Senhor como nosso Deus".

"Feliz o município cujo o
Deus é o Senhor. Eu achei
muito interessante, que as
Sessões aqui são iniciadas
sempre com uma oração.
Enquanto o Senhor for lembrado, as coisas andam melhor." – disse o Reverendo
E aqui nesta cidade, sabe-se que todos os Vereadores, acreditam em Deus.
E o Pastor deixou sua
benção e uma lembrança, e
para uma casa de Leis nada
melhor que a maior Lei de
todas, que é a Bíblia.
E mesmo que o Brasil
seja um Estado Laico, que
não privilegia nenhuma
religião é diferente de ser
Ateu, portanto a palavra é
útil para todo ensino.
Após este momento a
palavra foi passada para
Sâmylla Aguiar, Assessora
de Comunicação da Câmara, que em nome de todos
os funcionários, leu uma
mensagem aos Vereadores
e depois houve a entrega de
uma lembrança para cada
um dos Vereadores.
Passando a fala para eles,
Paulo César comentou que
se sente muito honrado em
receber uma homenagem
quando são eles que sempre
prestam homenagem aos
outros. Disse que isso enobrece o trabalho deles e da
um renovo na luta. Que eles
também passam por momentos difíceis, por lutas,
e que mesmo sendo que ser
homens fortes lutando pelo
povo, também precisam de
forças, e estes momentos
ajudam a seguir em frente.
- "O povo depende de
nós, mas nós dependemos

de Deus nesta caminhada"
Renato agradeceu também a cada um pela homenagem, e diz que se sente
honrado que e não se lembra de terem recebido isso
antes. Agradeceu a Igreja
Presbiteriana e aos funcionários por lembrarem deste
dia também, por fazerem
seu trabalho bem feito, por
sempre poderem contar
com eles e pelo bom atendimento. E ficou muito feliz
em receber 2 homenagens
em um dia para quem ainda
não havia recebido.
Encerrado o momento
das homenagens foi passado a palavra para os inscritos e logo após houve a
votação do Projeto de Leis
e Diretrizes para o Orçamento de 2015 do Poder
Executivo.
Que mostra por alto as
prioridades e metas e os
planos para 2015 tendo um
cálculo base para essas disposições. Seria na verdade
um Planejamento para depois colocar em ação.
Paulo César lembrou sobre o parágrafo que fala
sobre as despesas onde diz
que pode abrir créditos suplementares até o limite de
30% do orçamento, que foi
feito pela reformulação da
Lei Orgânica neste ano pelos Vereadores.
Os vereadores votaram
e aprovaram, agora aguardam o Planejamento final
neste casa.
Logo após houve moções
e a Sessão foi encerrada.
Assessoria da Câmara
Municipal de Lajinha
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Economistas criam manifesto a favor
da reeleição de Dilma Rousseff
Após um grande grupo de
economistas divulgar um
manifesto para rebater as
afirmações sobre a economia da candidata à reeleição
Dilma Rousseff (PT), desta
vez, houve uma ofensiva.
Um vasto grupo de economistas divulgou um manifesto e, ressaltando que há
um bom momento vivenciado pelo Brasil, declaram seu
voto na presidente Dilma
Rousseff, candidata à reeleição.
Dentre eles, estão Luiz
Gonzaga Belluzzo, Luiz
Carlos
Bresser-Pereira,
Márcio Pochmann, Maria
da Conceição Tavares, assim como os ministros Guido Mantega, Aloizio Merca-

dante e do senador Eduardo
Suplicy.
Eles afirmam que "o Brasil está vivendo uma profunda transformação social que
interrompeu o ciclo histórico da desigualdade no País"
e, "mesmo no contexto econômico global mais adverso
dos últimos tempos, o governo Dilma manteve seu
foco no aumento do bem-estar da população".
" Nos governos Lula e
Dilma, a garantia da estabilidade econômica sempre
esteve associada ao objetivo
de promover o crescimento
econômico, com geração de
EMPREGO e renda, e a superação das desigualdades
sociais e regionais. Essa é a

diferença essencial em relação ao modelo anterior, representado pela candidatura
do PSDB.
O que está em jogo nesta
eleição é a volta ao passado
ou a continuidade do modelo que abre as portas do
futuro. É a opção entre as
políticas que serviram para
perpetuar as desigualdades
e o modelo que contribuiu
para aprofundar a democracia, trazendo à luz milhões
de novos cidadãos", afirma o
manifesto.
E concluem dizendo que,
para continuar avançando,
com democracia e desenvolvimento para todos,
apoiam a reeleição de Dilma
Rousseff.

Lula chama Aécio de ‘filhinho de
papai’ e ‘moço vingativo’ em BH

Ex-presidente fez duras críticas ao candidato Aécio Neves; segundo Lula, mineiros
precisam votar em Dilma para não ficarem sem recursos do governo federal

O

ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
(PT) desembarcou na
manhã deste sábado (18) em
Belo Horizonte para participar de um ato de campanha
pela reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT), na
praça Duque de Caxias, no
bairro de Santa Tereza, região Leste da capital. Lula
esteve acompanhado do governador eleito Fernando
Pimentel (PT), além de prefeitos, deputados estaduais e
federais eleitos pelo PT e de
partidos coligados e lideranças locais, como o músico
Flávio Renegado. Programado para às 9h30, o evento
começou com uma hora e
meia de atraso.
Lula utilizou boa parte
dos 34 minutos de discurso para criticar o candidato
à presidência Aécio Neves
(PSDB), a quem chamou de
“filhinho de papai” e “moço
vingativo”. Com praça lotada, o ex-presidente afirmou
que aos mineiros precisam
votar em Dilma, senão o Estado - que será governado,
pela primeira vez, pelo PT
- não receberá ajuda do governo federal.
Para argumentar, Lula
usou o período em que Itamar Franco era governador
de Minas: ao se posicionar contra as privatizações,

como retaliação, o então
presidente Fernando Henrique Cardoso teria cortado
todos os repasses para Minas Gerais. De acordo com
Lula, ao contrário disso,
quando ele era presidente e
no governo Dilma, o estado
de Minas, mesmo comandado há 12 anos pelo PSDB,
sempre recebeu apoio.
“Nunca faltou recurso para
os mineiros. Quase 90% das
políticas sociais de Minas
são feitas com recursos federais. E isso não é porque
Dilma fez um favor, mas
porque o compromisso da
presidente é com o povo",
disse.
Lula também recriminou a
postura com a qual Aécio se
dirige a Dilma nos debates e

afirmou que jamais foi desrespeitoso ou grosseiro com
FHC, Alckmin ou Collor.
"Isso não é comportamento
de um candidato a presidente.
É um filhinho de papai, que
sempre acha que os outros
têm que fazer tudo para ele.
Não sei se ele teria coragem
de ser tão grosseiro se o adversário dele fosse homem.
Não só porque ela é mulher,
mas presidente", afirmou.
“Aécio é um moço vingativo. Não conheço, em nenhum momento da história,
nem na ditadura militar, um
momento em que os professores tenham sido tão perseguidos".
Corrução O ex-presidente
também criticou o discurso
do candidato Aécio, a quem,

segundo ele, se parece com
o da UDN: gosta de fazer
denúncias de corrupção dos
outros, escondendo o seu
rabo. "Queria que vocês
fizessem investigação nas
bibliotecas para ver se houve governo que abriu mais
possibilidades de investigação do que esse. Se fosse no
governo dele, entrava tudo
para debaixo do tapete”.
Bafômetro O ex-presidente também relembrou o caso
em que Aécio se negou a fazer o teste do bafômetro, em

uma blitz, no Rio de Janeiro. Segundo Lula, Aécio, de
vez em quando, age como
um fidalgo. "Bafômetro não
cheira carteira, cheira álcool. Fico imaginando quando
ele encontrar um catador de
rua pela frente, como ele vai
ser tratado".
Estratégia Dilma não
esteve presente ao evento
porque o ex-presidente tem
combinado agendas separadas com a candidata. O objetivo é potencializar busca
por votos, uma vez que o

tempo de campanha no segundo turno é pequeno.
Em Minas, segundo maior
colégio eleitoral do país,
Dilma foi a mais votada no
primeiro turno – superando
seu adversário Aécio Neves
(PSDB), que tem no Estado
sua principal base eleitoral.
Já Pimentel bateu no primeiro turno o candidato de
Aécio a governador, Pimenta da Veiga (PSDB), e está
agora à frente da coordenação da campanha de Dilma
em Minas.
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CANTINHO DE FÉ

WW
Citações
Citações
Sábias
Sábias
Quando vires um
homem bom, tenta
imitá-lo; quando
vires um homem
mau, examina-te a ti
mesmo.
Confúcio
Tente mover o
mundo - o primeiro
passo será mover a si
mesmo.
Platão
A religião do futuro
será cósmica e transcenderá um Deus
pessoal, evitando os
dogmas e a teologia.
Albert Einstein
Não ser descoberto
numa mentira é o
mesmo que dizer a
verdade.
Aristóteles Onassis
Duas coisas são infinitas: o universo e
a estupidez humana.
Mas, no que respeita
ao universo, ainda
não adquiri a certeza
absoluta.
Albert Einstein
Há uma inocência
na admiração: é a
daquele a quem ainda não passou pela
cabeça que também
ele poderia um dia
ser admirado.
Friedrich
Nietzsche

por

Pr. João Soares
da Fonseca

Mamografia não basta para
prevenir câncer, dizem médicos
Início do exame antes dos 50 anos teria pouco impacto na
redução da mortalidade por câncer de mama. Informação
e vida saudável são mais efetivos na prevenção

O

exame de mamografia rotineiro deve ser
feito com moderação
em mulheres com menos de
50 anos. A orientação é de
especialistas que discutiram
dia 16 de outubro, no Senado, a prevenção do câncer
de mama e a qualidade da
informação sobre o tema.
VEJA MAIS
Ativista pede que governo
trate câncer logo após diagnóstico
O Ministério da Saúde recomenda a mamografia para
mulheres dentro da faixa
etária de 50 a 69 anos. De
acordo com a médica Carolina Fuschino, da Sociedade
Brasileira de Mastologia
(SBM), o ideal é direcionar
o exame para a faixa prioritária, na qual há maior
impacto na diminuição da
mortalidade.
A partir dos 40 anos,
acrescenta ela, algumas
organizações médicas sugerem que se faça o exame
para o chamado rastreamento — para mulheres
com baixa probabilidade
de desenvolvimento de tumores — porque também
há impacto na mortalidade,
embora menor.
— A mamografia não é
um exame que não vai ter
efeitos colaterais. Se você

Médica Carolina Fuschino (ao microfone) aponta importância
de prevenção ao câncer de mama em audiência pública
Foto: Geraldo Magela

aumenta muito o número
de mamografias ao longo
da vida, a radiação a que
você vai estar submetida
tem efeitos cumulativos.
Isso não vai ter um impacto
importante para surgimento
de cânceres. Mas, a partir
do momento em que você
começa a fazer mais cedo, a
radiação vai ser maior ainda
— explicou.
A mudança de postura se
deve, entre outros pontos,
ao chamado overdiagnóstico (um diagnóstico excessivo).
Segundo Arn Migowski,
médico sanitarista e epidemiologista do Instituto
Nacional de Câncer (Inca),
muitos dos casos detectados num estágio bem inicial

podem nem mesmo se desenvolver e se tornar câncer. Além disso, pesquisas
demonstram que, mesmo
com o crescimento do diagnóstico precoce de tumores
nas mamas, a sobrevida das
mulheres não aumentou significativamente.
Os médicos concordaram
que o que impacto na prevenção do câncer de mama
é a educação, a percepção
corporal e uma vida saudável, com alimentação equilibrada.
A audiência pública sobre
o Outubro Rosa foi organizada pelo Projeto Quintas
Femininas, da Procuradoria
Especial da Mulher no Senado.
Jornal do Senado

A alegria que se tem
em pensar e aprender faz-nos pensar e
aprender ainda mais.
Aristóteles
Fazer grandes coisas
é difícil; mas comandar grandes coisas é
ainda mais difícil.
Friedrich
Nietzsche
Na minha vida ainda
preciso de discípulos, e se os meus
livros não serviram
de anzol, falharam a
sua intenção. O melhor e essencial só se
pode comunicar de
homem para homem.
Friedrich
Nietzsche

jsfonseca@pibrj.org.br

Antídoto contra a solidão

Li de um homem que iria viajar para longe, saindo do
porto de uma cidade movimentadíssima. No cais, havia
muita gente se despedindo dos amigos e dos parentes.
Mas aquele homem não conhecia ninguém ali, portanto,
não tinha ninguém para se despedir dele. Teve então uma
ideia: chamou um menino de rua: “Você quer ganhar 10
reais? Venha comigo, tome este lenço, e quando o navio
estiver saindo do porto, fique ali acenando para mim até
o navio sumir”.
A solidão nos ataca, estejamos nas grandes cidades do
mundo ou na quietude da vida rural. Entre 1933 e 1934,
Richard Byrd, almirante da marinha americana, permaneceu cinco meses sozinho numa tenda na Antártica. Foi
fazer pesquisas e estudos meteorológicos. Sua experiência foi descrita no livro “Sozinho” (Alone). Confessou
que “a pior coisa que ele teve que suportar foi a solidão,
por estar afastado de outros seres humanos” (HARDESTY, Margareth. Tudo o que você sempre quis saber sobre
a sua esposa, p. 73). Certamente a esse homem caberiam
bem as palavras de Erico Verissimo em seu famoso romance Olhai os lírios do campo: “Doía-lhe aquela solidão glacial”.
A solidão não precisa ser glacial, porém, para doer fundo na alma da gente. Por isso, em 1927, Billy Rose, um
milionário empresário judeu de Nova York, compôs os
versos de uma canção, que dizia:
“Eu e minha sombra,
Ninguém a quem contar nossos problemas...
só eu e minha sombra, tão tristes e sozinhos...”
Qual é o antídoto de Deus para a solidão? Quando viu
no Éden o homem solitário por estar sem uma companheira, Deus criou Eva, e ela se fez solução. Mas nem
sempre companhia humana desfaz a solidão. Às vezes
até se chega a viver uma solidão a dois. Jesus disse:
“Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem
deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada” (Jo
8.29). O segredo é imitar Jesus, procurando fazer a vontade do Pai. Com Deus ao nosso lado, a solidão pede o
boné e vai embora.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Pavê antigo
Ingredientes
1 pacote de biscoito Maizena (200g)
Raspas de casca de limão para polvilhar
Calda
1 xícara (chá) de leite
1 colher (sopa) de essência de baunilha
2 colheres (sopa) de açúcar
Creme
1 lata de leite condensado
1 litro de leite
3 colheres (sopa) de amido de milho
4 gemas
1 colher (sopa) de essência de baunilha
Cobertura
4 claras
1 xícara (chá) de açúcar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque os ingredientes
do creme e leve ao fogo médio, mexendo
até engrossar.
Retire do fogo e reserve.

Em um refratário médio, intercale camadas de biscoitos umedecidos nos ingredientes da calda misturados e creme,
terminando em creme.
Para a cobertura, na batedeira, bata as
claras em neve e acrescente o açúcar aos
poucos, batendo até incorporar.
Cubra o pavê com essa mistura e polvilhe com raspas de limão.
Leve à geladeira por 4 horas.
Rendimento: 6 porções

ACADEMIA
KOMEIKAN

Rua Vicente de
Paula Reis, 23
Bairro São Jorge
(ao lado da Retífica)
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Dois moradores de Manhuaçu morrem em acidente na BR-262

MANHUAÇU (MG) - O
empresário Diomar Ambrósio da Silva e o vendedor
Thiago Júnior Breder faleceram num grave acidente no
no KM 31, da BR 262, entre
Manhuaçu e Reduto. Duas
mulheres que estavam num
Astra também sofreram ferimentos e foram socorridas
para a Unidade de Pronto

Atendimento (UPA).
De acordo com as primeiras informações, o acidente
envolveu um Celta digirido
por Thiago Breder, 26 anos,
e um Astra dirigido por Diomar Ambrósio da Silva, 51
anos. Na colisão, a frente dos
dois veículos ficou destruída.
O Astra tombou e foi parar na
margem da estrada.

O acidente foi por volta
de 5 horas deste domingo,
19/10. Diomar morreu no
local.
Duas mulheres foram retiradas das ferragens no Astra.
Uma delas, Lucinea Saturnino de Souza, 34, foi
transferida pelo Corpo de
Bombeiros para o Hospital
João XXIII num helicóptero

devido ao quadro grave.
A outra Patrícia de Souza
Reis, 30 anos, está internada
em Manhuaçu.
O motorista do Celta,
Thiago Breder, foi socorrido, mas não resistiu e
faleceu no início da manhã
de domingo.
Jailton Pereira / Carlos
Henrique Cruz

Diomar Ambrósio e Thiago Breder

Polícia Militar prende homem
que efetuava disparos de
arma de fogo em via pública.

Jovem acusado de participar de vídeo de
ameaça a delegado é preso em Manhuaçu

Jhonatas Zine veio do estado do Rio de Janeiro e havia mandado de prisão contra ele, pois estaria envolvido em uma quadrilha
que fez ameaças aos policias num vídeo na cidade de Volta Redonda.

B

andidos divulgaram
um vídeo na internet
onde ameaçam um
delegado da Polícia Civil
de Volta Redonda, no Rio
de Janeiro, pois se sentiram
incomodados com as várias
operações que a polícia estava fazendo. Todos os envolvidos já foram identificados.
Um deles foi preso nesta

terça-feira, 14/10, no Bairro
Matinha, pela Polícia Civil
de Manhuaçu.
De acordo com o Policial
Civil, Hernesto Francisco,
a equipe da Polícia Civil
recebeu denúncia de que
Jhonatas Zine Rosa, 19 anos,
estava morando no bairro
Matinha, em Manhuaçu.
“Nos deslocamos para o lo-

cal da denúncia e o localizamos sentado na porta de uma
residência na rua Nove Julho.
Ele foi informado do mandado de prisão e conduzido
para a delegacia”, contou.
Jhonatas Zine veio do estado do Rio de Janeiro e havia
mandado de prisão contra
ele, pois estaria envolvido
em uma quadrilha que fez

ameaças aos policias num
vídeo na cidade de Volta
Redonda.
“A Polícia Civil do Rio
de Janeiro informou que o
motivo das ameaças eram
as operações de combate
ao tráfico de drogas em que
essas pessoas teriam envolvimento”, detalhou.
Polícia e Cia

Imagens gravadas pelas
câmeras de segurança mostram, quando os quatro assaltantes chegam num veículo
Ford Ka. Três descem armados e com os rostos cobertos
e entram, rendendo ao todo
seis vítimas. Os autores reviraram todo o local. A ação
foi bem rápida, durou cerca
de dois minutos.
A empresa estima que mais
de R$ 200 mil em cheques

e DINHEIRO tenham sido
levados pelos quatro autores.
Além de amedrontar, eles
chegaram a agredir algumas
vítimas.
A Polícia Militar registrou
a ocorrência e em um intenso
rastreamento prendeu quatro
suspeitos, apreendeu um
menor de 16 anos e recuperou o veículo usado na ação
criminosa.
Na casa do menor de ida-

de que teria participado do
crime, foi apreendido um
revólver calibre 32, na rua
Juca Lopes.
Já na Vila Salomão, na
casa do suspeito Anderson
os policiais apreenderam
um tablete de maconha e na
mesma rua, nos fundos de
uma oficina, foi apreendida
uma espingarda que teria
sido usada no assalto.
Polícia e Cia

Bandidos roubam 200 mil de empresa em Caratinga

B

andidos assaltam empresa de gêneros alimentícios no "distrito
industrial" e fogem com mais
de R$ 200 mil. Em ação rápida, PM apreende e prende
suspeitos. O assalto à mão
armada foi na empresa LE
Atacadista, que fica no Distrito Industrial, perto da Nutrícia, em Caratinga. O roubo
ocorreu por volta das 11h30
de quarta-feira (15/10).

Durante a realização da Operação Proteja seu Bairro no São
Francisco de Assis na madrugada de sábado, 18 , o COPOM Centro de Operações da Polícia
Militar recebeu uma denúncia
dando conta de que um rapaz
trajando bermuda jeans, tênis
branco e camisa com listras
nos ombros, estaria efetuando
disparo de arma de fogo em
via publica na Av.
Herve Cordovil,
principal via de
acesso ao bairro.
De imediato
duas equipes deslocram para o local
e ao chegar na Av.
Hervê Cordovil,
avistaram o denunciado na garupa de
uma motocicleta
efetuando um disparo para o alto, e
quando aproximava do autor Claudeir que estava na
garupa sem que
ele pudesse avistar
a viatura que se aproximava,
Claudeir ainda efetuou outro
disparo para o alto, só então
perceberam que a viatura estava
no encalço de sua motocicleta.
O piloto da Motocicleta Honda Twister em uma tentativa
frustrada acelerou buscando
evadir em alta velocidade sentido Bairro Alfa Sul, entretanto
as viaturas policiais saíram em
sua perseguição o alcançando
no final da Rua Darcy Cesar de
Oliveira Leite momneto em que
pela primeira vez o condutor
perdeu o controle da motocicleta
e caíram ao solo, o autor dos
disparos Claudeir rapidamente
e jogou a arma de fogo em um
lote baldio.
O condutor após a queda,
levantou-se e ainda conseguiu
continuar sua fuga desesperada mas as viaturas policiais
continuaram no seu encalço,
enquanto isso dois dos policiais
militares integrantes das equipes
ficaram na abordagem e prisão
do autor, bem com na localização da arma de fogo que havia
sido dispensada durante a fuga.
Material apreendido: 01

(um) Cartucho de cor dourada, calibre .22 intacto, marca
CBC. 05 (cinco) Cartucho de
cor dourada, calibre .22, marca
CBC. 01 (um) Revolver marca
Rossi, calibre .22, número de
série 104846, capacidade 7 tiros.
O condutor da motocicleta
na tentativa de fugir dos policiais militares veio a perder o
controle da motocicleta pela
segunda vez e envolveu-se em um
acidente no final
da Rua Emilton
do Vale Lacerda,
chocando-se contra o meio-fio da
rua vindo a cair
ao solo sofrendo
pequenos ferimentos.
O Piloto da
Motocicleta Claudeir Roberto Diniz, 19 anos foi
socorrido a UPA
e atendido, medicado e liberado,
sendo então lhe
dada voz de apreensão por direção perigosa de veiculo, pois
gerou perigo de dano para si e
para o passageiro.
Veículo apreendido:01
(uma) Motocicleta Honda/CBX
250 Twister, cor vermelha,
placa HCX-7007, licenciada no
município de Luisburgo/MG,
em nome de Claudeir Roberto
Diniz.
A motocicleta foi apreendida
e removida ao patio credenciado pelo Auto Socorro Pátio
Manhuaçu e foram lavrados as
respectivas multas, já ao autor
Claudeir foi dada voz de prisão
por disparo de arma de fogo em
via publica, porte ilegal de arma
de fogo e corrupção de menores,
pois utilizava o um menor para
ajudá-lo a cometer o crime de
disparo de arma de fogo.
O autor Claudeir Roberto
Diniz, 19 anos foi conduzido
a Delegacia, juntamente com a
arma de fogo apreendida com 05
cartuchos deflagrados e um intacto. O menor foi acompanhado
pela sua genitora, que também
foi conduzida a DePol.
Portal Vila Nova
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ENTRETENIMENTO
Joãozinho no Busão
Joãozinho pegou um ônibus e, ao entrar, pergunta para o cobrador:
- Moço, quanto custa o ônibus?
O cobrador responde, educadamente:
- São dois e trinta, garoto!
Então, o Joãozinho fala alto:
- Ei, pessoal! Todo mundo vai descendo, porque eu vou comprar!

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Se tiver de decidir sobre algum projeto mais
ousado ou na condução de novos rumos para situações já existentes, é bom,
se possível, esperar um pouco, mais ou menos para depois do dia 25/10. Ao
mesmo tempo, seus talentos podem ser o diferencial para novas empreitadas.
RELACIONAMENTOS: alguns arianos podem estar diante de complicações no relacionamento amoroso por divergências de atitudes e que podem
envolver até familiares. Avalie bem antes de qualquer atitude mais drástica.
Paciência nunca é demais.

O Bêbado e a Freira
Um bêbado está cambaleando pela rua
e dá de cara
com uma freira. Tentando conscientizá-lo, ela diz:
— O senhor sabia que o Brasil é o segundo país do mundo em consumo de
álcool?
— Isso é culpa desses crente!
— Como dos crentes? - pergunta a
freira, indignada - Se crentes não bebem
álcool!
— Pois é... (hic) Se eles bebesse um
pouco nóis tava era em primeiro!

TOURO – DE 21/4 A 20/5: Maior sensibilidade emocional e vontade de
aprender determinados assuntos que podem ser importantes para a atividade
profissional. Se alguma situação pendente do passado continuar a persistir e
incomodar, é bom pensar em se livrar para poder fluir no presente.
RELACIONAMENTOS: sensação de insegurança diante das ações da
pessoa amada pode fazer gerar desconforto na relação. É preciso, no entanto,
saber como falar, pois há possibilidade de ser mal interpretada. Outro detalhe:
a libido está intensa.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: E neste período interessante na vida dos
geminianos, uma das situações de resgate é a busca pelo conhecimento.
Não adianta ficar “parada vendo o rio passar”, é hora de arregaçar as mangas
e aproveitar a oportunidade de se aperfeiçoar e buscar novos valores que
envolvam trabalho e vida doméstica.
RELACIONAMENTOS: o período está bem interessante para ratificar
a relação amorosa com boas atitudes e romantismo. Para quem estiver
SOLTEIRA, o período está interessante para os envolvimentos, por mais
que sejam superficiais. Quem sabe daí não surge uma paixão arrebatadora?

sete erros

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Se a sensibilidade dos cancerianos é enorme,
imagina agora que a Lua Minguante iniciou movimento em Câncer? Pois
bem, é justamente neste período que haverá necessidade de rever situações
e aprender com vontade o que mais se espera da vida, ou seja, sabedoria
para depender de si.
RELACIONAMENTOS: saiba que as emoções estão à flor da pele, então
é preciso ter prudência em como vai reagir, por exemplo, diante das emoções
do passado, se não quiser comprometer o presente. Cautela com questões
familiares para não complicar mais a situação atual.

Qual o cúmulo
do Masoquismo?
R: Depois de sair da piscina de álcool, tomar ducha de sal e se enxugar com
Bom-Bril

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: A expressividade dos leoninos está em alta. Ao
mesmo tempo, há maior interesse em manter contato com amigos e a generosidade de sempre com pessoas de seu círculo social que, por exemplo, podem
precisar de você. Os desafios podem servir de estímulo para novas conquistas.
RELACIONAMENTOS: como sua expressividade está bem radiante, você
pode conquistar novas amizades e proporcionar bons momentos de alegria
não somente para amigos como também para os familiares. Não esqueça
que a base é a família.

Joãozinho
No meio da aula de matemática a professora vê que Joãozinho está desatento
e resolve fazer uma pergunta:
— Joãozinho! Quantos ovos tem 1 dúzia?
— Não sei, Fessora!
— Muito bonito, né? Você tem que
prestar mais atenção na aula!!
— Pode deixar, fessora! Será que eu
posso fazer uma pergunta pra senhora
também?….
— Pode! — responde ela, desconfiada.
— O que você quer saber?
— A senhora sabe quantas tetas tem
uma porca?
— Não! — respondeu a professora,
pensativa.
— Viu, Fessora? A senhora me pegou
pelos ovos e eu te peguei pelas tetas! He,
he!

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Novas oportunidades podem estimular sonhos
e possíveis conquistas. Nesta etapa da vida, é possível haver conformação
com a situação atual ou vontade de mudar determinados rumos da vida. A
escolha perpassará necessariamente por mudanças de atitudes e por uma
análise profunda de seu querer.
RELACIONAMENTOS: não adianta se vestir com a capa do individualismo
egoísta diante do relacionamento amoroso. Saiba que ninguém é perfeito e
todos precisam aprender a lidar com as mudanças. O que se tem de renovar
é a esperança de que tudo vai melhorar. Para isto, será importante saber a
hora de ceder ou fazer concessões.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Sabe aquele momento de deixar a vida fluir,
de seguir o curso natural e pronto? Pois é isso mesmo, de uma forma geral
os librianos estão bem na foto, pois com o Sol brilhando no signo, as coisas
acontecem e seguem o fluxo normal. A ressalva é apenas com a energia ruim
de gente invejosa.
RELACIONAMENTOS: excelente momento para ficar a sós com a pessoa
amada, conversar e namorar. O período está favorável para quem estiver
disposta a pequenos flertes ou iniciar um NAMORO, ou pelo menos, dar uma
chance a si.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: Alguns probleminhas no âmbito do trabalho
podem fazê-la sair do sério por instantes, mas nada que possa comprometer
os objetivos da equipe, se souber usar a palavra mágica: bom senso. Só mais
um detalhe: os astros favorecem as ideias e atitudes dos sortudos sagitarianos.
RELACIONAMENTOS: a energia está favorável para encontrar novas
pessoas e enriquecer a rede social. Possibilidade de ser mexida na questão
da paixão; espere surpresas neste quesito. Entenda que as coisas começam
devagar, sempre num trabalho de detetive estudando o terreno antes de entrar.

Meu filho?
Um velho senta-se num banco no ônibus,
bem em frente a um Punk de cabelos compridos, com mechas verdes, azuis, rosa e
vermelhas. O velho fica olhando para o Punk
e o Punk olhando para o velho. O Punk vai
ficando invocado, até que então pergunta ao
velho:
- O quê foi vovô? Nunca fez nada diferente
quando era jovem
O velho responde: - Sim, eu fiz. Quando
era jovem, fiz sexo com uma Arara, e estou
aqui pensando: "Será que você é meu filho?"

Secretaria sincera
Ao chegar na empresa, o chefe vê a sua
secretária trabalhando que nem uma condenada e pergunta: - Nossa, dona Priscila!
Desde quando a senhora trabalha assim deste jeito?
- Desde que eu vi o sr. descendo do seu
carro.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Uma das coisas
que os escorpianos sabem fazer bem é se proteger
diante de possíveis controvérsias geradas por ações,
principalmente dos outros. Se for o caso, guarde documentos, tire cópias para resguardar seus interesses
no futuro. Às vezes a relação com a chefia é boa, mas sempre há alguém
que não aceita bem isso.
RELACIONAMENTOS: a sociabilidade está favorecida. Mudanças podem ocorrer na maneira de ver pessoas da própria família e de seu pequeno
círculo social. O crescimento pode ser melhor se deixar a vida fluir. Maior
estímulo ao sexo e às relações amorosas perigosas.

CURIOSIDADES
CADEIRA DE RODAS: A primeira
patente concedida depois do advento da
lei de 28 de agosto de 1830 foi concedida por D. Pedro I, pela carta imperial
de 20 de dezembro de 1830, a Joaquim
Marques de Oliveira e Souza, para a invenção de "uma cadeira de rodas destinada a condução de aleijados". Eis o
texto autêntico e completo do documento:
"...D. Pedro I, por graça de Deus e
unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo
do Brasil, faço saber aos que esta minha
carta virem que, atendendo ao que me
representou Joaquim Marques de Oliveira e Souza, depois de ter satisfeito
ao que detrmina a carta de lei de 28de
agosto de 1830, hei por bem, tendo ouvido o procurador da Coroa, Soberania

e Fazenda Nacional, conceder ao dito
Joaquim Marques de Oliveira e Souza,
pelo tempo de dez anos, a propriedade
e o uso exclusivo de uma cadeira de rodas, de sua invenção para condução de
aleijados, ficando no gôzo das garantias
e sujeito às cláusulas e condições expressadas na mesma lei, e sendo obrigado dentro de dois anos, contados da
data desta, a por em prática o referido
invento, na conformidade da exposição
e desenho, que depositou no referido arquivo. E por firmeza de tudo o que dito
é lhe mandei dar esta carta, por mim assinada e selada com o selo das minhas
armas. Dada no palácio do Rio de Janeiro, aos trinta dias de dezembro do ano
do nascimento do Nosso Senhor Jesus
Cristo de mil oitocentos e trinta, nono
da Independência e do Império".

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Qualquer ação tomada pelos capricornianos tende a ser maior dimensionada e adquirir um impacto inesperado.
Pense bem antes de fazer qualquer coisa que possa se expor em demasia.
Ao mesmo tempo, sua projeção na área do trabalho está boa e com possíveis
reconhecimentos dos superiores.
RELACIONAMENTOS: embates a partir de diferentes pontos de vista
podem acontecer neste momento. Sempre é bom procurar estar disposta a
entender as razões do outro e vice e versa. Trocando em miúdos: dialogue,
converse, ouça mais e depois tire suas conclusões.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Estímulo para buscar respostas para seus
anseios. Isso pode acontecer numa boa leitura na literatura, numa conversa
com amigos experientes ou até com a ratificação da fé, isto é, se o mundo
material não estiver se sobrepondo à essência espiritual. Detalhe: período
bom para recebimentos financeiros.
RELACIONAMENTOS: o poder de atração e de envolvimento dos aquarianos está forte e determinante para se surpreender com um novo caso de amor,
sobretudo para quem estiver só. Os astros conspiram em favor do romantismo
na relação e da ratificação do amor com a pessoa amada.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: O momento profissional pode passar por uma
releitura, isto é, se estiver passando por uma crise (esta no bom sentido) para
rever situações financeiras e materiais na condução de todo o processo que
envolve tal atividade. Se estiver desestimulada com alguma ação, calma,
paciência com possíveis resultados que virão em breve.
RELACIONAMENTOS: maior estímulo ao contato na relação do casal.
O período favorece os encontros com amigos e principalmente na relação
amorosa. O romantismo agora encontrou a pessoa certa para ser levada ao
mundo dos sonhos. Ao mesmo tempo, uma dose de realismo não faz mal a
ninguém, não é?
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Jô Soares é mal educado com repórter
da RedeTV! e causa constrangimento

me aceito como sou e estou podendo mostrar que o gordinho passa uma imagem de engraçadinho, mas pode esconder uma dor muito grande”, declarou ela.

EUA: corpo encontrado pode ser da
atriz Misty Upham, de 'Django'

Jô Soares, 76, surpreendeu uma repórter do “TV
Fama”, da RedeTV!, ao
responder de forma indelicada uma pergunta simples
feita há alguns dias durante um evento realizado em
São Paulo.
De acordo com o colunista Flávio Ricco, do jornal “Diário de S. Paulo”, a jornalista perguntou se o contratado da Globo “vai tirar férias no
fim do ano”. A resposta do entrevistador pegou de surpresa
quem viu a reportagem na TV. “Não é da sua conta!”, disparou. A situação, é claro, causou constrangimento.
Na mesma matéria, Jô também disse que está totalmente
recuperado dos problemas de saúde que teve entre julho e
agosto. Na ocasião, o apresentador ficou afastado por quase
dois meses para tratar de uma pneumonia, que se transformou em uma septicemia [infecção generalizada].

Eike Batista cede controle da OGX a
credores e quita dívida bilionária

A polícia do estado de Washington (noroeste dos EUA) suspeita
que o corpo de UMA MULHER
encontrado nesta quinta-feira possa ser o da atriz americana Misty
Upham, 32, que atuou nos filmes
"Django livre" e "Um quente agosto".
"O corpo foi encontrado por
um membro da família de Misty
Upham, que estava procurando por
ela", declarou a polícia de Aubur, uma localidade perto de Seattle, em nota à imprensa.
"Na área, foi encontrada uma bolsa com um documento de
identidade pertencente a Misty Upham, mas os legistas ainda
não conseguiram determinar a identidade (do corpo), nem as
causas da morte", completou a polícia.
Segundo a revista especializada em celebridades "Variety", a
família da atriz disse à polícia que Upham teve um comportamento "suicida" um dia antes de desaparecer, em 6 de outubro.
Seu pai, Charles Upham, contou à revista que a filha havia
deixado de tomar sua medicação para controlar a ansiedade e o
transtorno de bipolaridade.

Rachel Sheherazade denuncia
internauta que a ameaçou de morte
Afastada do “SBT Brasil”
para se submeter a um procedimento cirúrgico no rosto,
Rachel Sheherazade criou
polêmica mais uma vez, na
manhã desta sexta-feira (17).
A jornalista anunciou que
entrou com uma representação no Ministério Público
Federal contra um internauta que a ameaçou de morte no
Facebook.
Rachel Sheherazade já havia solicitado que seus seguidores denunciassem o perfil do internauta que a ameaçou na
tarde da quinta-feira (16). “Peço que me ajudem a denunciar
esse perfil ao Facebook. Quanto mais denúncias, mais fácil
banir um sujeito que não sabe se portar com civilidade nas
redes sociais”, escreveu ela.
O usuário em questão publicou cinco comentários seguidos, alguns deles ameaçando a jornalista de morte, e sugeriu
a criação de um “Movimento Matem a Rachel”.

Com 93 kg, atriz da próxima novela das
19h fala sobre anorexia: 'Quase morri'
Raquel Fabbri, 26, não
precisou mudar os seus hábitos para viver a Bia, irmã de
Gustavo (Guilherme Leicam)
em "Alto astral", a próxima
novela das 19h da Globo que
estreia no dia 3 de novembro.
A maior diferença entre a
atriz e sua personagem, UMA
MULHER que ganha peso por causa de alguns traumas, é a
autoestima. "Sou muito bem resolvida com meu corpo, mas
a Bia sofre muito por não aceitar que está gordinha e com
o bullying que seu irmão faz. Não tenho problema de falar
meu peso, 93kg em 1m63cm. Acabou que isso faz parte do
meu trabalho”, disse ela ao jornal “O Globo”.
A artista também falou que o excesso de peso provocou
um grave transtorno alimentar na época em que era adolescente. “Sofri anorexia aos 15 anos. Quase fui embora, foi
bem pesado. Comecei a diminuir cada vez mais a comida
e não percebi que estava caindo nessa. Cheguei aos 46kg.
Vi que estava surtando quando fui escovar os dentes e quis
contar as calorias da pasta. Voltei ao peso aos 18 anos e
desde então fiquei no engorda-emagrece. Agora é a fase em
que estou mais gordinha”, explicou.
Raquel ainda comentou que espera que Bia ajude as pessoas a se aceitarem melhor e a respeitarem as diferenças.
“Estamos numa época de Photoshop, em que tudo é postado
com filtros. Estou colocando minha experiência na personagem. Já passei por todo esse problema com o corpo, agora

O empresário Eike Batista cedeu a credores o controle da
empresa Óleo e Gás Participações (OGPar), antiga OGX, de
acordo com um comunicado emitido nesta sexta-feira pela
empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Desta forma, o ex-multimilionário conseguiu livrar-se de
uma dívida contraída com o mercado de R$ 13,8 bilhões.
A ação estava prevista no plano de recuperação judicial
apresentado pela companhia petrolífera em fevereiro e, após
a reestruturação, os papéis da companhia voltarão a ser negociados no Ibovespa, principal indicador da bolsa de São
Paulo, embora a data ainda não tenha sido definida.
Segundo o documento da OGPar, "tal passo tornará viável
a manutenção e o crescimento
das atividades e operações do
Grupo OGX".
A companhia, a mais emblemática de Eike Batista, foi criada em 2007 quando o então sétimo homem mais rico do mundo
ganhou os direitos para explorar
21 áreas petrolíferas no Brasil.
No entanto, os problemas financeiros do grupo surgiram
em 2012, quando a companhia admitiu que a produção prevista para a até então promissora jazida de Tubarão Azul seria muito inferior à calculada devido a dificuldades técnicas
para extrair o petróleo.
A delicada situação de OGX arrastou outras companhias
do conglomerado EBX, como a empresa de construção naval OSX, que no ano passado convocou o início de um processo de reunião de credores.
Nesta semana, uma subsidiária da mineradora MMX também anunciou que apresentou um pedido de recuperação judicial, uma medida que, segundo a empresa, foi necessária
"devido à situação econômico-financeira da companhia".
EFE

Roberta Miranda se revolta após ser
chamada de drogada na web:
'Exijo respeito'
Roberta Miranda, 58, virou
uma fera depois que foi xingada de drogada por um internauta
nos últimos dias.
“Este lugar aqui é para divertir, relaxar, brincar sem ferir
integridade de ninguém. Quem
quer que seja que aqui entrar
para não me respeitar, bloqueio
imediatamente. A Roberta é
águia, percebo que ultimamente COBRAS mandadas tentam circular no meu Instagram. Respeito para ser respeitada”, disparou a famosa.
Procurada pelo jornal “Extra”, a cantora sertaneja declarou que usa o Instagram para brincar com os seus fãs mas
que não admite que faltem com o respeito com ela.
“Rede social não é para ficar agredindo os colegas. Eu
uso o Instagram como uma extensão do meu mundo lúdico.
É um mundo de ilusão. Aí vem um e me critica, diz que eu
estou drogada. Não gosto que façam propaganda no meu
Instagram, nem que fiquem insultado meus fãs e a mim. Por
isso, fui lá e puxei a orelha mesmo. O mal tem que ser cortado pela raiz. Mesmo sendo uma rede social, eu exijo respeito e faço com que aquele canto tenha harmonia”, disse ela.
Uma das últimas postagens de Roberta que mais chamou
a atenção na web foi um vídeo em que ela dizia estar sem
roupa por conta do calor.
"Foi uma brincadeira. Eu estava na minha casa, não mostrei nada. Adoro fazer brincadeiras no Instagram, e sei que
tem muita gente que gosta. Outro dia ouvi de um seguidor
que eu torno o dia dele, que é tão estressante, num dia mais
leve. Isso é maravilhoso”, justificou a artista.

César Filho pode acertar com a Record
César Filho, apresentador do
programa “Notícias da Manhã”
no SBT, jantou com o vice de jornalismo da Record, Douglas Tavolaro, na semana passada e pode
ter encaminhado um acerto com
a emissora, segundo o colunista
Flávio Ricco.
O sucesso de audiência do jornalístico que César Filho apresenta na emissora de Silvio Santos
tem incomodado a Globo e a Record, e por isso gerado interesse
das concorrentes. Segundo o colunista do ‘UOL’, o agora responsável artístico da Recor,
Paulo Franco, também teria dado prosseguimento à conversa do apresentador com a Record. O contrato de César Filho
com o SBT assegura a ele, em uma das cláusulas, o direito
de rescisão a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30
dias. A Record quer César Filho em seu casting para apresentar o “Programa da Tarde”.

Gugu volta para
a TV em
atração durante
a semana
Depois de passar 2 anos longe
da TV, Gugu Liberato, 55, retorna
ao trabalho na Record no início do
próximo ano.
Segundo informações da coluna
“Zapping”, do jornal “Agora São
Paulo”, o programa do apresentador não será exibido aos domingos, mas sim, em três dias durante a semana.
Apesar disso, a atração continuará mantendo o auditório e
as transmissões ao vivo. Por enquanto, os horários da novidade ainda não foram definidos pela emissora.
A estreia está programada para antes do Carnaval e Gugu
não gravará na Record. O artista vai comandar o programa
diretamente de um estúdio de sua produtora, a GGP.
Alguns quadros antigos como a “Banheira do Gugu”, podem voltar reformulados na nova atração. Inclusive, a modelo Luiza Ambiel, 41, conhecida por participar desse quadro sensual, disse recentemente que toparia trabalhar com
Gugu novamente. “Estou com 41 anos e aceitaria fazer de
novo. Teria que usar algo mais discreto, né? Estou em forma, mas ficaria cômico. Eu tenho noção [da idade]”, falou
ela ao jornal “Diário de São Paulo”.
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O vale tudo da eleição

Por Devair G. Oliveira

Faltando 5 dias para a eleição do 2º turno, os candidatos
Dilma e Aécio Neves seguem
travando um duro debate,
mais para desconstruir a candidatura, um do outro do
que apresentar programas e
ideias. Os eleitores brasileiros
não tiveram muitas alternativas, caso todos os candidatos
tivessem o mesmo tempo no
rádio e na TV, talvez estariam
no segundo turno, outros
candidatos. Nosso sistema
está falido, os candidatos a
presidente do Brasil fizeram
mais um debate dia 16 às
18 horas no SBT/Alterosa
e outro no domingo, 19 às
22:30 na Rede Record e o
último debate será exibido
no dia 23 na Globo, haverá
um bloco com perguntas de
eleitores selecionados pela
emissora. Quem não viu até
agora propostas ou outra comunicação positiva, não verá
mais, de hoje até o último dia
de campanha os dois candidatos tentará a desconstrução de
seu adversário, Aécio e Dilma
jogaram pesado e consegui-

ram desconstruir a candidatura de Marina, ela caiu e foi
ultrapassada por Aécio.
As acusações são tão graves
que o eleitor não tem saída, se
correr o bicho pega, se ficar o
bicho come. Isso deixa nosso
sistema eleitoral escancarado
para quem quiser observar o
quanto ele está ultrapassado,
penso até que os políticos
deveria usar a inteligência e

o bom senso para fazer nosso
país avançar, caso contrário é
andar para trás com o aumento de tudo que não presta, violência, desemprego, inflação
e corrupção.
O índices de 6% de brancos
e nulos e 6% de indecisos, é
improvável que os indecisos
vão migrar para um ou outro
candidato com base em alguma proposta do plano de

governo ou alguma promessa
que raramente será mostrada. É mais provável que os
indecisos tendem a se dividir
proporcionalmente aos dois.
Para aqueles que detestam
baixarias, podem se preparar,
daqui até o último dia serão
acusações mútuas, muito
mais acirradas, e com certeza uma campanha das mais
acirradas dos últimos tempos.

A desconstrução de um
candidato não é invenção
brasileira, isso acontece em
campanhas do mundo inteiro e
tem provado de forma efetiva,
que dá resultado. Nos Estados
Unidos utiliza-se cerca de
66% do espaço publicitário
em desconstruções e ataques.
Agora não será diferente. A
propaganda negativa e os debates, serão as únicas formas
de se atingir o eleitor já decidido pelo adversário que podem
migrar de um candidato para
outro baseado nestes ataques.
É com esta metodologia que
os estrategistas de campanha
irão nos submeter até o dia da
eleição.
A justiça do Brasil é uma
só e entre os dois, o PT é o
que sai mais perdendo, pois
contra ele tem seus dirigentes presos que nem expulsos
foram do partido, e agora um
diretor da Petrobras deixa
claro e bem detalhado cada
passo das propinas com todos
os nomes em seus devidos
lugares que houve mesmo
corrupção, já o PSDB são
acusações que ainda não há
provas.

