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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Vereador Maurício Júnior foi o grande
homenageado na Assembleia Legislativa
A

ntônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e o Barroco Mineiro foram homenageados nesta quinta-feira (13/11) durante a solenidade de entrega da Ordem do Mérito
Legislativo, que agraciou personalidades e instituições que se destacaram pelos
serviços prestados ou por seus méritos excepcionais. Da região, o presidente da Câmara
de Manhuaçu, vereador Maurício Júnior foi o homenageado pela Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG), em cerimônia conduzida pelo deputado Dinis Pinheiro e que
teve como oradora a empresária e empreendedora cultural Angela Gutierrez.

Empresários de Manhuaçu garantem
que não haverá demissões
PÁG.

09

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais o deputado Dinis Pinheiro ao
lado do Presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu Maurício Júnior

"
Maité

Prince

Regina

Chaves

Ao contrário do que muitos comentam, o fechamento dos supermercados aos domingos não atrapalhará o faturamento de
ninguém, nem gerará demissões": A afirmativa é feita por empresários que atuam no ramo há muitos anos em Manhuaçu, que
não veêm com bons olhos a vontade de que os estabelecimentos
permaneçam abertos aos domingos.

Dátolo dedica
título da Copa
do Brasil a torcedora especial
PÁG. 10

PÁG.

08

2

2 de dezembro / 2014

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL

A grande contribuição do
jornal, rádio e TV

O jornal, o rádio e a televisão trouxeram grande contribuição para a humanidade, são evidentes os benefícios alcançados, notícias, conselhos religiosos,
as receitas deliciosas, e pelos cursos difundidos. Não podemos esquecer que
antes do rádio o jornal impresso já reinava por dois mil anos e que difundiu
também muitos conhecimento. Depois da invenção da escrita, do jornal, rádio
e da televisão, as pessoas passam a ter conhecimentos além de seus familiares,
é a expansão do conhecimento no mundo, aprender coisas diferentes, saber
notícias, e até se divertir com as alegrias proporcionadas pelos artistas que
se apresentavam. Milhares de anos se passaram até que algumas descobertas
começassem a fazer parte do dia a dia das pessoas.
Os jornais são um meio de comunicação usados pela civilização humana a
mais de 2000 anos para divulgar informações. Confira um pouco mais sobre
a história dos jornais.
Não se sabe ao certo a origem exata do jornalismo e também qual foi o
primeiro jornal do mundo, mas de um modo geral, os historiadores atribuem
ao lendário Imperador Romano Júlio César esta invenção. Ao que tudo indica,
Júlio César, além de um excelente general e comandante também foi um ótimo
profissional de marketing: para poder divulgar suas conquistas militares e
informar o povo da expansão do Império (fazendo obviamente muita propaganda pessoal), César criou a chamada Acta Diurna, o primeiro jornal de que
se tem notícia no mundo.
O rádio foi de uma utilidade fundamental no ensino da humanidade, e no
Brasil não foi diferente. Diria que o rádio foi o maior difusor na expansão do
conhecimento, imagina o tamanho do Brasil para alguém que adquiria um
trator, uma máquina de costura, importados de outros países, e na hora de um
problema de má funcionamento? É para se pensar as dificuldades e isso passa
séculos até o rádio começar a transmitir, foi através do rádio que muitas pessoas
tomavam conhecimentos dos cursos por correspondências.
"A invenção do rádio é creditada ao inventor e cientista italiano Guglielmo
Marconi, nascido em 1874 na cidade de Bolonha. Marconi concluiu que tais
ondas poderiam transmitir mensagens e, assim, em 1895, fez suas primeiras
experiências, com aparelhos rudimentares, na casa de campo de seu pai." Mas
foi aqui no Brasil, que um grande estudioso, padre Roberto Landell de Moura,
gaúcho de nascimento, é considerado pelos brasileiros como o inventor do
rádio, visto que com suas experiências conseguiu suplantar Marconi, pois teve
a proeza de transmitir a voz através de seu invento, enquanto Marconi, apenas
sinais. O pai da radiodifusão no Brasil coube a Edgard Roquete Pinto, "o pai do
rádio". Em situação embrionária no Brasil, Roquette previu imediatamente o
seu uso como um difusor de cultura popular. O sucesso da primeira irradiação
no Brasil, em 7 de setembro de 1922, durante
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então presidente Epitácio Pessoa.
A televisão no Brasil tem sua pré-estreia
no dia 3 de abril de 1950 – com a apresentação do frei José Mojica, padre
cantor mexicano. A televisão no Brasil começou em 18 de setembro de 1950,
trazida por Assis Chateaubriand, que fundou o primeiro canal de televisão no
país, a TV Tupi. Desde então a televisão cresceu e hoje representa um fator
importante na cultura popular moderna da sociedade brasileira.
Os meios de comunicação implantaram um novo sentimento ao povo, as
pessoas começaram a se familiarizar com os personagens dos programas de
rádio e da televisão, dia 18 morreu Roberto Gómez Bolaños, aos 85 anos,
em sua casa no balneário de Cancún, onde se refugiou os últimos anos para
diminuir os efeitos de uma insuficiência respiratória e de outras doenças.
O comediante Bolaños, ficou famoso por ter criado e interpretado os personagens Chaves e Chapolin, mas celebra o legado de um grande artista que
levou a alegria para milhões de lares latino-americanos com seus personagens.
O ator estava aposentado há dez anos, mas isso não impediu que se adaptasse
aos meios de comunicação mais modernos e se tornou um grande fã das redes
sociais, tornando-se o mexicano com mais seguidores no Twitter - mais de
6,6 milhões.
Quem no Brasil nuca parou para assistir o programa do Chaves ou do Chapolin, um programa que fez sucesso em vários países do mundo, a criançada
adorava, e até hoje as reprises mantem boa audiência. Chaves ou Roberto
Bolaños era um homem que levava a alegria para todas as crianças latino
americanos. Sr. Barriga comentando sobre a morte de Chaves: - “De todas as
pancadas que você já me deu, amigo, essa foi a que doeu mais..." Com certeza
Chaves vai ficar na memória de todos que assistiram. México chora a morte
do seu maior artista.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Ao Jornal das Montanhas
Caro colegas, não é possível
que todos morreram, onde está
a galera do grupo Monsenhor
Gonzalez dos anos 50 e 60,
vamos interagir, que foi feito
daquela gente maravilhosa, vamos contar histórias lembrar um
pouco da época que passamos
juntos, por este Grupo Escolar,
e quantas professoras dedicadas,
como minha querida professora
Dª Julieta Araujo Heringer , mãe
do Glaucio, Gleuso , e Jeferson
se não me engano dos nomes , do
que mais lembro é do Dr. Glaucio
cardiologista em Manhuaçu, sua
mãe meu caro amigo, foi uma
pessoa maravilhosa, inesquecível. Um grande abraço para
todos os vivos, os que já morre-

ram boa sorte, herlichybastos@
hotmail.com
Herlichy Moreira Bastos
O povo quer ser ouvido
O povo pede para ser ouvido!
Diante de tantas reivindicações,
tantas manifestações e greves,
todas elas com motivos dirigidos,
isso causa preocupação parece que
algo está errado, a prefeitura é uma
só, recursos que estão disponíveis
são poucos, mais há maneiras de
se atender as reivindicações populares, existe uma forma de juntar
população e prefeitura lutando em
prol de um só motivo o qual é o
melhor para Manhuaçu. Unindo
forças podemos ir além, ao invés
de criticar podemos ajudar, não

adianta querermos que algo esteja
pronto da noite para dia, nunca
foi assim, melhorias são feitas
com tempo, com prazo. Estamos
vendo a cidade crescendo, evoluindo, com hotéis, lojas novas,
lanchonetes, tudo isto vai fazer a
diferença na economia da cidade
e da população, Manhuaçu é uma
cidade polo de referência regional
e devemos ficar orgulhosos por
isto, pois por mais que os cidadãos
pensem que esteja ruim, existem
cidades em situações piores que a
nossa onde a administração nem
se preocupa em estar melhorando,
nem se quer um investimento
faz. Então calma cidadãos, tenha
fé que o melhor para Manhuaçu
está por vir.
Jeniffer Batista Gomes
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
"Câmara e PROCON cobram
melhorias da Operadora Claro"

O Presidente da Câmara, Maurício Júnior, e a Coordenadoria do Procon/ Manhuaçu, se reuniram na
manhã de hoje para tratar da constante reclamação da
população contra os serviços prestados pela Operadora Claro. Um abaixo-assinado deverá ser feito com
a comunidade para a formalização de ação na Justiça
contra a Operadora, para que a mesma melhore a qualidade dos serviços no município.
Câmara e PROCON cobram melhorias da Operadora e preparam
abaixo-assinado. Na manhã de quarta-feira, 26, o Presidente da Câmara Maurício de Oliveira Júnior reuniu-se com a Coordenadoria
do PROCON de Manhuaçu, para discutir as providências a serem
tomadas quanto às constantes reclamações de usuários sobre os serviços da operadora Claro de telefonia celular. Presentes, representando o PROCON, a Coordenadora do Setor Administrativo, Geíza
Heringer da Costa, e o Assessor Jurídico, Dr. Márcio Silva Correia.
Ficou definida a elaboração de abaixo-assinado, com a captação
de assinaturas, visando formalizar e documentar as reclamações da
população quanto às falhas do serviço. A ideia é coletar estas assinaturas em locais de intensa movimentação na cidade e nos distritos,
como as escolas e faculdades, B. Coqueiro e região central, além da
própria sede da Câmara de Vereadores.
A partir daí, a Operadora Claro será acionada judicialmente pelo
PROCON e a Casa Legislativa, no intuito de que tome providências
efetivas para melhorar os serviços prestados à população do município. A referida operadora tem, atualmente, a maior quantidade de
torres de transmissão e participação de mercado – share – em Manhuaçu. Portanto, a qualidade dos serviços prestados pela empresa
é essencial, pois afeta a maior parcela dos usuários.
O Assessor Jurídico do PROCON/ Manhuaçu, Dr. Márcio Silva
Correia relatou que “desde 2011, estamos tentando solucionar junto
à Operadora Claro esta questão das reclamações feitas pelos usuários. Tentamos inclusive intervir junto à Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações), mas ainda não conseguimos ser atendidos.
Por outro lado, a Câmara de Vereadores tem sempre se manifestado para que busquemos solução para estes problemas. Reunimos-nos por várias vezes, para debater a situação de outras operadoras
e conseguimos melhorias, pelo menos paliativas, mas, com a Claro, não temos conseguido avanços. Então, desta vez, resolvemos
dar um ultimato para a Operadora na última notificação, para que
ela apresentasse os técnicos para proceder com os reparos necessários. Ontem, eles me ligaram e disseram que não poderiam vir
à Manhuaçu, e, solicitaram mais prazo para atender a notificação.
Na reunião de hoje com o Presidente Maurício Júnior, decidimos
que não podemos dar este prazo, porque as revendedoras da Claro
colocam o produto no mercado, mas não tem a contraprestação de
serviço e o consumidor de Manhuaçu está sendo lesado. Então, nos
reunimos e decidimos tomar ação, inclusive para parar as vendas. O
Presidente vai nos acompanhar nesta empreitada. Vamos pegar todo
o setor social de Manhuaçu e toda a população para fazermos um
abaixo-assinado para barrar as vendas até que eles solucionem os
problemas técnicos de atendimento da operadora aos consumidores.
[...] É preciso que a população assine o documento abaixo-assinado
para que esta nossa tomada de posição tenha a força necessária para
a melhoria da qualidade da prestação de serviços”.
O Presidente da Câmara, Maurício Júnior, ressaltou os esforços
que têm sido realizados pela Casa Legislativa para melhorar a qualidade da telefonia móvel. “Desde o início do ano passado, a Câmara
tem demonstrado atenção com a defesa dos direitos do consumidor,
inclusive temos comissão legislativa formada para estas questões.
Notadamente, a empresa Claro tem ofertado um serviço de modo
completamente insatisfatório. Tem dias, e, às vezes, semanas que
o serviço não funciona; está sendo prestado de maneira deficiente.
Algo precisa ser feito. Fizemos reclamação na Anatel, encaminhamos representação para a Assembleia Legislativa do Estado, e, o
que pretendemos com este abaixo-assinado é fazer uma prova desta
prestação de serviço, porque a Claro manda seus técnicos, faz relatórios, e produz documentos dizendo que está tudo bem, quando,
na verdade, a população de Manhuaçu sabe que a prestação deste
serviço não está boa. Estamos lutando com os meios legais que possuímos e cuidando dos interesses da população, que é o papel da
Câmara” salientou.
(Ass. de Comunicação – Câmara M. de Manhuaçu)

AeC promove ação para reduzir
consumo de água

A AeC, que está entre as maiores empresas de contact center
do país, decidiu promover uma ação entre os funcionários da
unidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Os colaboradores da AeC que conseguirem economizar pelo menos 30%
do valor da conta de água em suas residências, terão pagas pela
empresa, a fatura do mês de dezembro. “Essa foi uma forma encontrada pela AeC para que os funcionários envolvam também
suas famílias no consumo consciente da água, diminuindo assim
o desperdício”, explica o executivo de operações da AeC, Daniel
Perdigão.
Nicole Monteiro - FSB COMUNICAÇÕES

O que impete o PT de Manhuaçu de crescer?

arrocho vai ser ainda maior, pois os novos ministros da economia
disseram que não há como não cortar nas ações sociais do governo, aí meu amigo até aqueles que recebem Bolsa Família vão sofrer as consequências, e o pior que eles dizem que não é um programa eleitoreiro, mas é só fazer uma pesquisa para ver o quanto
o governo já deixou de pagar. O motivo do baixo rendimento do
comércio está intimamente ligado ao crescimento do país, como
nosso país não está crescendo a economia encolhe. Enfrentando
um momento de crise hídrica, crise financeira, crise no setor cafeeiro e crise comercial, ouvimos reclamações de pessoas devedoras
onde compram e não conseguem quitar suas dívidas, “se o próprio
consumidor deixou de pagar o produto, pelo qual comprou e usou,
deixando o comerciante sem receber, imagina o comerciante para
repor as mercadorias? Ele também tem família e dívidas, mas o
governo acha que aumentar o salário vai melhorar esta situação!
Engano deles por mais que aumente o salário quem vende também
aumenta os preços, inflação alta, juros absurdos, onde não se vê
lucro. Pensem em reduzir impostos e taxas quem sabe um dia esta
crise se normalize e vire história”. Desabafa Sr João Batista

BR sem semáforos.

O Partido dos Trabalhadores no auge de sua militância, dos
mandatos de Lula e Dilma, deixou escapar todas as oportunidades, ano que vem terá além da presidenta Dilma o governo de
Minas Gerais, mas será com a sigla envolvida no maior escândalo de todos os tempos e a crise financeira e política do ano que
vem, como poderá se fortalecer? Esta é uma grande incógnita, o
partido no momento é um dos que realmente podem ser chamado
de organização partidária, tem um diretório mantem as reuniões
com a militância discutindo os problemas da cidade.
Como o partido já esteve em melhores momentos, resta esperar,
mas dizem que há um movimento para lançar João Amâncio, com
um vice de um outro partido. Resta esperar para ver como o povo
vai ver os escândalos do PT que não são poucos, diz as autoridades
que o escândalo mensalão é pequenas causas diante dos bilhões
desviado da Petrobras. Outra coisa que tem atrapalhado o partido
são as divisões dentro do partido com suas tendências que acabam enfraquecendo a sigla, para alguns militantes o PT em muitas
oportunidade acabou perdendo para si mesmo.
Hoje existem dentro do PT três correntes políticas: a corrente
política de João Amâncio com o deputado Durval Ângelo, a corrente de Padre João e a outra um pouco independente que apoia
outros deputados. João Amâncio é o mais vitorioso dentro da
sigla, e é de fácil entendimento, e por isso soube tirar proveito
de todas as oportunidades e situações, foi vereador por três mandatos e quando deixou de ser vereador, não deixou de ter cargos
políticos, em outras oportunidades soube tirar proveito, foi vice-prefeito e hoje é Secretário Municipal de Obras de Manhuaçu.
O PT de Manhuaçu não satisfeito com o atual prefeito Nailton Heringer, fez uma reunião e tomou a decisão de exigir que
todos os filiados do PT que ocupam cargos na administração de
Manhuaçu deixem os cargos, João Amâncio é o atual Secretário
de Obras e neste momento deve estar dando gargalhadas pela
decisão do partido, é mais ou menos igual a história do sapo
e do urubu, “me joga na pedra”. Neste momento é a coisa que
mais João Amâncio queria, e se assim não o fosse, a votação no
partido seria outra, é a desculpa que ele queria para abandonar o
governo municipal tão desgastado. Amâncio é o político do PT
mais alinhado com a direção estadual e com o forte deputado
Durval Ângelo, não ficará sem um bom cargo no governo e muito melhor que secretário da prefeitura de Manhuaçu. Outro que
deve ter gostado da decisão é o vice-prefeito Gulivert, pois de
fato ele está fora do governo há muito tempo.
COMUNICADO: O Diretório do Partidos dos Trabalhadores
comunica à sociedade de Manhuaçu que, devido à ausência de
diálogo por parte do Chefe do Executivo Municipal e aos últimos acontecimentos, oficializa sua saída do Governo. A partir
de hoje, o PT intensificará os canais de diálogo com a sociedade e com as forças políticas do município buscando debater
um projeto político verdadeiramente democrático e viável para
Manhuaçu. Na verdade o PT de manhuaçu nunca esteve com o
prefeito, só alguns líderes, o partido nunca foi chamada para uma
conversa com o prefeito, são poucos os cargos...
Muitos diretórios do PT aproveitaram os 8 anos de Lula e os
4 de Dilma para se deslanchar, mas o PT de Manhuaçu não soube fazer política aproveitando o poder do governo federal para
crescer, em Manhuaçu.

Comerciantes reclamam da crise
Os comerciantes de Manhuaçu já estão sentindo os efeitos da
crise, “o movimento está bem abaixo do ano passado, para Manhuaçu e região que depende quase exclusivamente do café a situação é mais abrangente” diz um comerciante da reta. Dizem que o

Tantas coisas acontecendo em Manhuaçu, trazendo progressos, evoluções, melhorias mais o transito ainda continua sendo
um problema grave. A falta de sinalização em lugares essenciais
é um problema sério, o pior é que não vemos as autoridades se
mexerem, na realidade o pessoal que moram na parte alta da Br,
são os mais prejudicado, seu dia caba sendo menor pelo tempo
que eles esperam para travessar a Br, e isso é sentido em toda a
extensão que corta a cidade, no centro o problema é mais grave,
como a entrada para o supermercado Pais e Filhos, mas se procurar a prefeitura eles dizem que isso é responsabilidade do Dnit,
mas ficar de braços cruzados não vai resolver problema algum.
Ou será que eles estão esperando a sociedade agir com protestos.

Cadê o serviço social da prefeitura
Manhuaçu, cidade polo, referência no comercio, hotelaria, hospitalar, educacional e serviços, isso nos setores privados, mas no
público pecam em alguns atendimentos, não há estrutura para cuidar de uma pessoa com insanidade mental? Deveriam ser tomadas
as devidas providencias, já que a PM não pode prendê-lo por não
oferecer riscos, o jovem garoto apelidado como Tiziu, várias vezes
flagrado andando sem roupas em plena luz do dia, tirando a roupa
para entrar no rio, ele não oferece riscos, tudo bem mais andar sem
roupa é algo tão normal onde crianças possam ver? Sabe-se que
ele não tem familiares para cuidá-lo. Algum serviço público deveria tirá-lo da rua para estar cuidando dele, dando os medicamentos
necessários para que ele possa ter uma vida normal é só o que pede
boa parte da população.

Ata encontrada
pode mudar
rumo das
negociações
Na noite de quarta-feira, 26/11/2014, às 19 horas, houve uma
Assembleia no Anfiteatro Camilo Nacif, na Câmara Municipal
de Manhuaçu, para tratar dos próximos passos com relação ao
Decreto Municipal do Executivo de Manhuaçu a respeito da regulamentação da carga horária do servidor público.
Ata, registrada em Cartório, com carga horária do acordo coletivo dos funcionários da saúde de Manhuaçu/MG, que até então o Poder Executivo desconhecia, e os próprios funcionários
haviam esquecido da existência dela. Acordo este firmado com
o Prefeito Geraldo Perígolo que optou pela permanência da carga horária de 06 horas por não haver condições de reajustar os
salários do funcionalismo já defasado. O jurídico do Sindicato
dos servidores, SINTRAM, de posse do documento irá avaliar e
juntar ao processo.

Café de Espera Feliz ganha concurso
estadual de qualidade
Os produtores Greciano Lacerda Moura e Roberto Carlos de Miranda
são os campeões estaduais do 11º Concurso Estadual de Qualidade dos
Cafés de Minas Gerais. O anúncio foi feito na quinta-feira, 27/11, durante
cerimônia de encerramento do concurso realizada em Patos de Minas,
região do Cerrado Mineiro. A disputa também escolheu os três melhores
cafés em cada uma das quatro regiões produtoras nas categorias Café
Natural e Café Cereja Descascado. A solenidade foi marcada por homenagens e pela realização de um leilão com microlotes do cafés campeões
estaduais. O produtor Greciano Lacerda Moura é do município de Espera
Feliz, nas Matas de Minas. Ele ficou em primeiro lugar na categoria Cereja Descascado em sua região. Roberto Carlos de Miranda é de Araponga, município da Zona da Mata mineira. O produtor venceu a categoria
Café Natural. Como os dois cafeicultores tiveram as maiores pontuações
no geral, eles foram eleitos campeões estaduais em suas categorias e receberam o Troféu Melhor Café de Minas Gerais.
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"Jesus é meu advogado"
Ex-diretor de marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato disse ter encontrado
"pequenos sinais da existência de Deus"

DILMA RECEBEU DONO DA
ODEBRECHT NO ALVORADA
Dilma Rousseff teve dois despachos
privados com Marcelo Odebrecht,
presidente da empreiteira mais beneficiada com contratos bilionários, nos
governos Lula e Dilma, entre todas as
empresas enroladas no roubalheira do
Petrolão. Ambos os encontros foram
realizados sob a discrição da residência oficial do
Palácio da Alvorada, e não, como seria próprio, sob
as luzes do Planalto, local de trabalho da presidenta.
DUAS VEZES
Marcelo Odebrecht esteve no Alvorada em 26 de
março deste ano, quando o País estava sob o choque da Lava Jato, e em 25 de julho.
MAIS QUE MINISTRO
Ao contrário de Marcelo Odebrecht, a ex-ministra da
Casa Civil Gleisi Hoffmann não teve com Dilma despacho privado no Alvorada, em 2014
BOCA DE SIRI
A Presidência da República não informou o tema dos
despachos particulares entre Dilma e o dono da empreiteira preferida do governo.

HABEMUS DOIDOS
O Papa Francisco, que fala com Deus, condenou em
visita à Turquia os massacres dos cristãos pelos terroristas do Estado Islâmico. Dilma, que fala com Lula,
sugeriu na ONU o “diálogo” com os novos bárbaros.
COTA DA BANCADA
Indicado pelo vice Michel Temer para assumir o Ministério do Turismo ou das Cidades, Eliseu Padilha
(PMDB-RS) está fazendo périplo nos gabinetes de
deputados em busca do apoio da bancada na Câmara.
NINGUÉM TASCA
Deputados do PMDB reclamam que a indicação do
presidente da Câmara, Henrique Alves, para o Ministério da Integração, não passou pela bancada. O
nome é “cota pessoal” do líder Eduardo Cunha (RJ).
VAI QUE PEGA
A turma do megalonanico Celso Amorim, atual ministro da Defesa, espalha o boato de seu retorno ao
cargo de ministro das Relações Exteriores. Só para
aumentar o clima geral de aflição dos diplomatas.
FILIAÇÃO EM MASSA
Presidente do PSDB, Aécio Neves convidou os deputados Bruno
Araújo (PE), Otávio Leite (RJ) e o
senador Cássio Cunha (PB) para
compor comissão que promoverá
uma filiação em massa.

SÓ DÁ ELA
Na sede da empreiteira baiana Odebrecht, o clima
está pesado, com a expectativa de eventual prisão
dos diretores e controladores.
2014: GOVERNO GASTA
R$ 831 MILHÕES EM DIÁRIAS
O governo Dilma pagou, nos primeiros dez meses
do ano, mais de R$ 831 milhões em diárias a funcionários públicos e comissionados. O campeão em
diárias em todo o Brasil, Genésio Luiz Hubscher,
levou mais de R$ 178 mil por 298 dias em viagem
internacional à China, para oficialmente acompanhar
de perto as atividades da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST, sigla em inglês), empresa
pública de lá.
DE OUTRO MUNDO
As seis pessoas que mais receberam diárias do governo este ano são todos funcionários do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
NEGÓCIO DA CHINA
Os “top 5” em diárias levaram mais de R$ 100 mil
cada para acompanhar o desenvolvimento de satélites do outro lado do mundo.
ONGS GOVERNAMENTAIS
Militantes do PT vetam a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) para
Agricultura, e
exigem Sérgio Leitão, do
Greenpeace, no Meio Ambiente.
POÇO DE SURPRESAS
Para investigar negócios da Petrobras nos Estados
Unidos, como a compra superfaturada da refinaria
de Pasadena, o Departamento de Justiça trabalha
com indícios envolvendo maracutaias desde 2006.

MISE-EN-SCÈNE
Apesar de ter negado a candidatura publicamente, o
senador Renan Calheiros (PMDB-AL), aos poucos,
nos bastidores, tenta viabilizar sua reeleição à presidência do Senado, em 2015.
DIZ-ME COM QUEM NÃO ANDAS…
Convidada para o Ministério da Agricultura, a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) enfrenta veto do líder
do PMDB, Eduardo Cunha, de índios oportunistas, de
ecopicaretas etc. Ela deve ter lá suas virtudes.
DE RASPÃO
O governo celebrou crescimento pífio de 0,1% do PIB
que tiraria o país da recessão. É como escapar de um
meteoro perdendo as pernas.

Poder sem Pudor
TALENTOS REVELADOS
Eleito
presidente,
Tancredo Neves foi procurado pelo deputado
Ulysses Guimarães, que
pretendia “queimar” a
escolha para o Ministério
da Justiça do deputado
pernambucano Fernando Lyra, que faria História no cargo. Ulysses
o chamou de “jurista de
Caruaru” e Tancredo reagiu ao seu estilo: - Ulysses, não
foi você quem indicou o Pedro Simon para a Agricultura?
- Fui eu.
- Pois é. A única fazenda que ele conhece é tecido “do
loja” – disse
Tancredo, referindo-se bem humorado à ascendência
árabe de Simon.

Uiiiiii, que mãos tão sujas!

Eu conheço duas mãos, a Manela e a Marta; elas são
duas irmãs que andam sempre juntinhas e que se ajudam
muito uma à outra! Não passam uma sem a outra! Quando
é preciso martelar um prego, a Manela segura no martelo
e a Marta, no prego; quando é preciso lavar a cabeça, as
duas esfregam muito bem o cabelo para este ficar cheiroso; quando é preciso barrar manteiga no pão, a Manela
segura no pão e a Marta barra a manteiga…São realmente
as melhores amigas!!!
Mas estas irmãs não gostam de estar paradas e estão
sempre a inventar coisas para fazer.
Certo dia, fui apanhá-las a mexer num pedaço de barro
e a criar uma peça fantástica. É claro que estavam todas
sujas…
_Ah, brincar com o barro é tão bom….segura neste bocado, Marta, para eu fazer esta asa da chávena. – dizia a
Manela.
_ Já estou a segurar, Manela! Tens muito jeito para as
artes, sabias?
_ Oh, então e tu? Não estás a fazer a chávena de barro também? Tens tanto jeito como eu, ora! – exclamou a
Manela.
Estavam as duas muito divertidas porque adoravam
sujar-se e sentir a argila .
Quando o dia terminou estavam as duas tão cansadas
que nem se lavaram, debaixo da torneira, como costumavam fazer. Foram para a cama sem se lavarem.
Pois é, quando as mãos não são lavadas aparecem sempre o Tico e a Teca, que são dois germes muito mauzinhos, porque só gostam de fazer malandrices!
Nessa noite, o Tico e a Teca foram morar nas nossas
duas irmãs Manela e Marta. E claro, fizeram das suas! Das
mãos foram para a boca e da boca, foram para o estômago. Coitado do estômago, sentiu-se tão mal que começou
a doer muito.
_ Ai, ai que dor – queixava-se o estômago – esta dor é
muito forte!
_ Então? – perguntaram as mãos – O que te aconteceu?
_ Não sei bem, mas hoje comecei a sentir-me mal e doente…doí-me tudo!
_ Deves ter comido alguma coisa estragada. Já falaste
com a boca para saber o que é que ela comeu? – perguntaram Manela e Marta, preocupadas.
_ Já, mas ela não comeu nada estragado!
A boca que estava a ouvir, respondeu – O que comi
estava tudo bom, o melhor é perguntar aos olhos se eles
viram alguma coisa….
_ Nós, os olhos, vimos que as mãos estavam um pouco
sujas…- disseram os olhos.
E a língua exclamou – Pois, eu também senti um sabor
diferente quando as mãos vieram à boca!
_ Bem, então está tudo dito – disse o estômago – as
mãos não se lavaram e eu tenho dentro de mim o Tico e
a Teca, aqueles marotos dos germes que só sabem fazer
estragos!
O que vale é que a mão Manela foi buscar um remédio,
para dar à boca, para a boca dar ao estômago. E tudo ficou
bem.
Em conclusão vos digo, meninas e meninos, lavem
sempre bem as mãos com água e sabão!
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Nomeada Comissão Provisória Primeiros cursos do IF Sudeste
do PTB de Manhuaçu
MG começaram em Manhuaçu
O PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) nomeou no último dia 21
de Novembro um diretório, presidido por Glauco Nascimento de
Macedo, que tem como finalidade
a formação de diretório para disputar as próximas eleições, como
também ampliar seu quadro de filiados.
Em Manhuaçu, o Partido conta
com a representatividade do Vereador Jânio Garcia Mendes junto à
Casa Legislativa do Município.
Publicada no site da Justiça Eleitoral, a Comissão do PTB ficou
assim constituída: Glauco Nascimento de Macedo (Presidente);
Dr. Lúcio Pinto (Secretário), Dra.
Cristiane Garcia Cerqueira Macedo (Tesoureira) e membros José
Geraldo da Silva e Dr. José Gouvêia Teixeira Júnior.

Instituto inaugura os cursos de auxiliar
de tesouraria e cuidador de idoso

Presidente da Comissão Provisória do PTB/ Manhuaçu, Glauco Nascimento de Macedo.

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
COMUNICADO
Publicada no site da Justiça Eleitoral, a formação da Comissão Provisória do PTB
(Partido Trabalhista Brasileiro), assim composta:
Presidente: Glauco Nascimento de Macedo;
Secretário: Dr. Lúcio Pinto;
Tesoureira: Dra. Cristiane Garcia Cerqueira Macedo;
Membros da Comissão: José Geraldo da Silva e Dr. José Gouvêia Teixeira Júnior.
Glauco Nascimento de Macedo - Presidente

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sudeste de Minas Gerais
- Câmpus Manhuaçu, deu início aos primeiros cursos oferecidos a estudantes de
Manhuaçu e região. O evento que aconteceu em Realeza, às 18h30, do dia 1º de dezembro, marcou a aula inaugural dos cursos
de Formação Inicial e Continuada (FIC),
auxiliar de tesouraria e cuidador de idoso.
Os cursos são compostos por 30 alunos, e
possuem carga horária de 180 horas. Em
2015, cursos técnicos serão parte do quadro
do Instituto e ampliarão a mão de obra qualificada na região.
De acordo com secretária Municipal de
Educação, Gelvânia Câmara Marques, a
implantação dos cursos irá capacitar a qualificação de profissionais que atendam as
demandas do mercado. “Daremos início as
atividades no IF Sudeste MG – Câmpus Manhuaçu com a aula inaugural dos cursos de
auxiliar de tesouraria e cuidador de idoso. É
um ganho para toda a região, pois é um sonho que a cada dia se torna realidade. São os
primeiros de muitos cursos que progressivamente virão em 2015, fomentando o crescimento de nosso Instituto Federal”, reiterou a
secretária Municipal de Educação.
Secretaria de Comunicação Social de
Manhuaçu

Segundo a secretária Municipal de
Educação, são os primeiros de vários
cursos que farão parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Sudeste de Minas Gerais Câmpus Manhuaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
0053-004-0011-2014.
AVISO DE LICITAÇÃO –
PLPP Nº . 11/2014.
Objeto: Aquisição de 3 (três) veículos novos (0
KM), para SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde) do Município de Conceição de Ipanema – MG. Data e horário da entrega dos envelopes
1 e 2: até as 08:30 horas do dia 15/12/2014; Data
da audiência de abertura dos envelopes: às 09:00
horas do dia 17.12.2014, no local definido em Edital, conforme Anexo II. Contato para Obtenção do
Edital: Departamento de Materiais e Serviços, com
Mislainy de Faria Silva Oliveira, Pregoeira extraordinária - Decreto 328/2014 ou com Vinícius Roberto
de Carvalho, no horário de expediente, no Tel: (33)
3317-1211, ou pelo email: licitacaopmci@gmail.
com.
Conceição de Ipanema, 19 de novembro 2014.
Mislayne de Faria Silva Oliveira
Pregoeira Extraordinária – Decreto: 328/2014.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA PORTARIA S.E.M.A.F Nº 5, DE 11.11.2014. Prorroga prazo fixado pela portaria 3/2014 e dá outras
providências. CINTHYA DE CARVALHO SAAR, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nos
termos do que dispõe o art. 47 da LOM e Decreto
Municipal nº 342, de 12.8.2014, resolve: Art. 1º O
prazo para conclusão do processo administrativo instaurado pela Portaria 2/2014 e alterado pela portaria
3/2014 fica prorrogado até o dia 15/3/2015. Art. 2º
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. CONCEIÇÃO DE IPANEMA, 11/11/2014. Cinthya
de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças).

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA PORTARIA S.E.M.A.F Nº 6, DE 11.11.2014. Prorroga prazo fixado pela portaria 4/2014 e dá outras
providências. CINTHYA DE CARVALHO SAAR,
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nos termos do que dispõe o art. 47 da LOM
e Decreto Municipal nº 342, de 12.8.2014, resolve: Art. 1º O prazo para conclusão do processo
administrativo instaurado pela Portaria 1/2014 e
alterado pela portaria 4/2014 fica prorrogado até
o dia 15/3/2015. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. CONCEIÇÃO DE
IPANEMA, 11/11/2014. Cinthya de Carvalho Saar,
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e
Finanças)
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - extrato de contrato PROCESSO ADMINISTRATIVO:
0044-004-0019/2014 PLC:0019/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA Contratado: RICARDO GRIPP ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 07.596.718/000131
Objeto: de acordo com o edital, valor R$ (9.900,00)
Dotação orçamentaria: 020601.04.122.0004.204
9.33903900 F201 - CONCEIÇÃO DE IPANEMA
21/10/2014 WILLFRIED SAAR, prefeito municipal
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - extrato de contrato - PROCESSO ADMINISTRATIVO:0041-004-016-2014 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
- Contratado: LEONARDO DESOUZA CAETANO
CNPJ; 07.828.905/0001-01 - Objeto: de acordo com
edital valor R$ 13.500,00
Dotação
orçamentária
:020104.122.00022007.339039 F 24 - CONCEIÇÃO DE IPANEMA
06/10/2014 WILLFRIED SAAR prefeito municipal

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – extrato de contrato - PROCESSO ADMINISTRATIVO :
0013.004.008/2014 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Contratado:
PLENA ATACADISTA LTDA CNPJ: 12.576.098/000109 - Objeto: de acordo com edital valor R$ 77.666,00
- Dotação orçamentaria 020501.10302.0046.204433903000 F 180 10200 - CONCEIÇÃO DE IPANEMA
17/03/2014 WILLFRIED SAAR - Prefeito municipal
MUJNICIPIO DE COCEIÇÃO DE IPANEMA – extrato de termo aditivo - A contrato administrativo PA:
0028-004-003/2014 CONTRATANTE MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA CNPJ 18.334.300/000172 CONTRATADA AGIO CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ 11654582/0001-46 objeto altera a clausula 3.1
do contrato prorrogando o prazo para 01/06/2015 dotação orçamentaria 020601.1545.2004.3103.7449051
F 220 12400 CONCEIÇÃO DE IPANEMA - WILLFRIED SAAR prefeito municipal 10/10/2014
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - extrato de contrato - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Contratado: PREMOLDADOS
PROGRESSO CNPJ: 11.444.686/0001-26
Objeto: de acordo com edital valor R$ 48.500,00 - Dotação orçamentária :020601.2678.0050.2661.339030
00 F 274 - CONCEIÇÃO DE IPANEMA 09/10/2014
WILLFRIED SAAR prefeito municipal
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – extrato de contrato - PROCESSO ADMINISTRATIVO :
0013.004.008/2014 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Contratado:
PLENA ATACADISTA LTDA CNPJ: 12.576.098/000109 - Objeto: de acordo com edital valor R$ 494.543,85
- Dotação orçamentaria 020501.10302.0046.204433903000 F 180 10200 - CONCEIÇÃO DE IPANEMA
28/01/2014 WILLFRIED SAAR prefeito municipal.
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Bolãnos era um perfeccionista, diz
ator que fez o 'Professor Girafales'

R
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Rubén Aguirre diz que o criador de Chaves pensava cada cena por horas.
'Foi o maior escritor de comédias dos últimos cem anos", afirmou.

oberto Gómez Bolaños era um perfeccionista na opinião
do ator mexicano Rubén
Aguirre, que por muitos
anos interpretou o Professor Girafales no programa
"Chaves". Bolaños, criador
dos personagens Chaves,
Chapolin Colorado, entre
outros, morreu sexta-feira
(28) em Cancún, no México, aos 85 anos.

Em entrevista à emissora mexicana Televisa,
Aguirre disse que trabalhou
por 40 anos com Bolaños.
"Ele não copiava as piadas.
Trabalhava muito. ficava
horas sentado escrevendo
e reescrevendo uma cena
quantas vezes fosse necessário", afirmou o ator, que
está com 80 anos. "Bolaños
não tinha pressa e nem fazia nada de improviso. Ele

pensava meticulosamente
cada uma das cenas."
O "Professor Girafales"
viu Bolaños pela última vez
em fevereiro de 2013, em
uma homenagem feita ao
humorista na Academia Nacional da Cidade do México. "Estou destroçado. Não
perdi apenas o irmão e amigo. Perdemos o maior escritor de comédia dos últimos
100 anos."

Relembre a vida e carreira de
Roberto Gómez Bolaños

R

oberto Gómez Bolaños nasceu na Cidade do México em 21 de fevereiro de
1929, filho da secretária Elsa Bolaños
Cacho e do pintor, cartunista e ilustrador
Francisco Gómez Linares. Embora tenha estudado na Universidade Nacional Autônoma
do México, nunca chegou a se formar.
Depois de tentar ser lutador de boxe, jogador de futebol e engenheiro, Bolaños finalmente descobriu que sua paixão era escrever. A carreira teve início na década de 1950
como escritor no rádio e na televisão. Começou escrevendo esquetes para um programa
de comédia chamado "Cômicos e Canções".
Chegou a fazer roteiros de cinema e estreou
como ator no filme "Dos Locos en Escena".
Mas demorou para seguir na dramaturgia,
passou muitos anos se dedicando a escrever
para a TV mexicana.
Em 1968, foi chamado para estrelar ao
lado de Ramón Valdés, Rubén Aguirre e
María Antonieta de las Nieves "Los Supergenios de la Mesa Cuadrada", na TIM (Televisión Independiente de Mexico). O Doutor
Chapatin e o Professor Girafales nasceram
ali. Esse seria também o encontro do elenco
que mais tarde estrelaria Chaves e Chapolin,
dentre outras produções.
O nome profissional, Chespirito, foi dado
pelo diretor Agustín Delgado, como forma
diminutiva derivada e adaptada ao espanhol
de Shakespeare.
Em 1970, surge Chapolin Colorado, um
herói atrapalhado que seria um de seus mais
famosos personagens. No ano seguinte, cria
seu maior sucesso, Chaves, que o tornaria
conhecido mundialmente ao lado de Carlos Villagrán (Quico), Ramón Valdés (Seu
Madruga), FlorindaMeza (Dona Florinda),
Rubén Aguirre (Professor Girafales), Édgar
Vivar (Seu Barriga eNhonho), Angelines

Fernandez (Dona Clotilde) e María Antonieta de las Nieves(Chiquinha). Chaves estreou no SBT em agosto de 1984, no programa do Bozo e ganharia um horário próprio
algus anos depois.
Chespirito também foi autor de outros personagens menos marcantes como
Chompiras, Dr. Chapatin, Vicente Chambon e Chaparrón Bonaparte. Suas esquetes
deram origem aoPrograma Chespirito em
1980, que seguiram no ar até meados da década 1990.
O primeiro casamento de Roberto Bolaños foi com Graciela Fernandez, com
quem teve seis filhos. Após o fim da união
e de mais de 20 anos convivendo com Florinda Meza, atriz que interpretava Dona
Florinda, os dois começam um romance e se
casam em novembro de 2004.
Aos 82 anos, em 2011, Bolaños surpreendeu ao abrir uma conta no Twitter, onde
passou a interagir com fãs e divulgar fotos
de sua história e sua intimidade. Em apenas
uma semana, conquistou mais de meio milhão de seguidores.
Em 2012, em homenagem aos 40 anos do
personagem Chespirito, a Televisa promoveu
uma grande festa que reuniu boa parte do
elenco de Chaves e outras personalidades no
Auditório Nacional do México. Crianças, jovens e adultos de todas as idades se vestiram
dos personagens da vizinhança em uma festa
que ficou conhecida como "América Celebra
a Chespirito" e que contou com a participação de 17 países, entre eles, o Brasil.
A homenagem brasileira foi produzida
pelo SBT por meio de um flash mob no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e foi eleita
a melhor das apresentações.
Bolaños apresentava problemas de saúde
desde fevereiro deste ano.

Professor Girafales (Rubén Aguirre), Chaves (Roberto Bolaños), Chiquinha (Maria
Antonieta de Las Nieves) e Nhonho (Edgar Vivar)

Veja frases de Chaves e personagens do
humorista Roberto Gómez Bolaños

O

humorista Roberto Gómez Bolaños, criador dos personagens Chaves, Chapolin
Colorado, entre outros, morreu sexta-feira
(28) em Cancún aos 85 anos. Relembre algumas
das frases mais marcantes dessas e de outras
criações de Bolaños.
"Foi sem querer, querendo" "Ninguém tem
paciência comigo" "Tá bom, mas não se irrite"
"Isso, isso, isso" "Pipipipipipi" "Aí pego e zas,
depois zas!" "Já chegou o disco voador" "Ai que
burro, dá zero pra ele" "Teria sido melhor ir ver o
filme do Pelé" "A vingança nunca é plena, mata
a alma e envenena" "É tudo culpa do professor
linguiça!" "Prefiro morrer do que perder a vida"
"A que parece de limão, é de groselha e tem
gosto de tamarindo. A que parece de groselha, é

de tamarindo com sabor de limão. E a que parece
de tamarindo, é de limão com sabor de groselha"
"Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão
fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as
patas" "Seu Madruga, o senhor não vai morrer.
Vão matar o senhor!" "Boa noite meus amigos.
Boa noite vizinhança. Prometemos despedirmos
sem dizer adeus jamais" "Não contavam com
minha astúcia!" "Sigam-me os bons" "Palma,
palma, não priemos cânico"
"Se aproveitam de minha nobreza" "Suspeitei
desde o princípio" "Todos os meus movimentos
são friamente calculados" "Pepe, já tirei a vela"
"Politura de chefalícia" "Sim, eu vooouuu"
Doutor Chapatin "Isso me dá coisas" "Você
tem miolo de porco? Com razão é burro então"
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Empresários de Manhuaçu garantem
que não haverá demissões

Para o empresário Paulo Cesar de Oliveira "Paxá", demissão não irá acontecer e, o empresário estará colaborando
com o funcionário, possibilitando-o
passar o domingo com a família.

Antônio Carlos Berçot Afonso, a medida
seguramente vai ajudar o desempenho
dos funcionários durante a semana.

Ao contrário do que muitos comentam, o fechamento dos supermercados aos domingos não
atrapalhará o faturamento de ninguém, nem gerará demissões": A
afirmativa é feita por empresários que atuam
no ramo há
Descansar é
importante e os
muitos anos
funcionários mereem Manhuacem. Podem prograçu, que não
mar um churrasco,
se organizar para o
veêm
com
relaxamento e retorno
bons
olhos
a
na segunda-feira com
vontade
de
vontade de trabalhar",
ressalta Carlinho da
que os estaMercearia.
belecimentos
permaneçam
abertos
aos
domingos.
Ao
mesmo
tempo,
não
entendem por
qual motivo o
projeto de Lei
nº 072/2014,
de autoria dos
vereadores Gilson Cesar da Costa e Fernando Lacerda, aprovado pela Câmara
Municipal vem causando tanto contratempo, principalmente depois que foi encaminhado do Chefe do Poder Executivo
para ser sancionado. Para os empresários de Manhuaçu, que há muitos anos
promovem o progresso, investimento e
geram emprego, em nenhum momento
existe o fator chamado "preocupação",
quanto a redução de futuramento e muito
menos a possibilidade de haver demissão.
O empresário Paulo Cesar de Oliveira
"Paxá", garante que não vê a necessida-

de de tanta polêmica, um assunto voltado
para a empresa privada, que gera empregos, fatura nas vendas durante a semana
e, se fechar aos domingos jamais estará
comprometida, nem tampouco a necessidade de demitir funcioanários. De acordo
com o empresário, o fechamento dos supermercados aos domingos é um benefício e uma vitória para os funcionários,
que poderão estar ao lado da família e
ter um domingo normal, haja vista que,
em outras cidades como Muriaé,Viçosa
(cidade universitária), já adotaram o fechamento aos domingos.Ele lembra ainda, que as cidades do Espírito Santo todos os estabelecimentos ficam fechados
aos domingos.
Ao ser quesPelo contrário, pois,
tionado
soestaremos trababre possíveis
lhando no sábado
d e m i s s õ e s , até mais tarde e, o núde funcionários
o
empresá- mero
tem de aumentar. Os
rio
"Paxa´" outros dias também
foi enfático. não serão diferentes
vai exigir que
"Pelo
con- e,isso
haja contratação. Na
trário, pois, minha empresa, gae s t a r e m o s ranto que não haverá
desemprego
trabalhando nenhum
e,sim, trabalhadores
no sábado até com condições e alemais tarde e, gria para executar as
declara o
o número de atividades",
empresário Paxá.
funcionários
tem de aumentar. Os outros
dias também
não serão diferentes e,isso
vai exigir que
haja contratação. Na minha empresa,

"
"

"

De acordo com o empresário, Célio de Oliveira Miranda, não haverá demissão e, fechamento aos domingos não afetará em nada.

garanto que
Acreditamos que
não haverá nefechando aos donhum desemmingos, vai diminuir
prego e,sim, a "rotatividade" e, certamente o funcionário
trabalhadores vai querer ficar mais
com condi- tempo na empresa. O
ções e alegria domingo livre será otimo para o funcionário",
para executar pondera o empresário
as atividades", Carlos Magno Pereira.
declara o empresário.
Para
Antônio Carlos
Berçot Afonso
"Carlinho da
Mercearia",
o fechamento
aos domingos
traduz
uma
conquista
para os funcionários, pois poderão ficar
descansando, compartilhando a alegria
com os familiares.Com muito otimismo,
o empresário explica que não vê necessidade de demissão, principalmente quando
se trabalha com exatidão. "Descansar é
importante e os funcionários merecem.
Podem programar um churrasco, se organizar para o relaxamento e retorno na
segunda-feira com vontade de trabalhar",
ressalta Carlinho da Mercearia.
Outro empresário do ramo de supermercado ouvido pela reportagem foi
Carlos Magno Pereira, proprietário do
Supermercado Pais e Filhos. Por telefone, o empresário disse que vê com bons
olhos o fechamento aos domingos e, seguramente durante a semana será diluída a demanda,haverá mais movimento e
tanto empresário, quanto os funcionarios
sairão ganhando.

"

Carlos Magno do Supermercado
Pais & Filhos, vê com bons olhos o
fechamento aos domingos

Por ter um quadro de funcionários significante, a demissão de funcionários está
descartada. Segundo ele, contratação poderá ser até maior,já que no decorrer da
semana o estabelecimento vai movimentar
com mais intensidade. "Acreditamos que
fechando aos domingos, vai diminuir a
"rotatividade" e, certamente o funcionário
vai querer ficar mais tempo na empresa. O
domingo livre será otimo para o funcionário", pondera o empresário Carlos Magno
Pereira.
Célio de Oliveira Miranda, proprietário
do Supermercado União também opina favorável ao fechamento aos domingos. Ele
afirma que há três anos deixou de abrir o
estabelecimento aos domingos e, não percebe nenhuma diferença no faturamento
da empresa e,sim, percebe a alegria dos
funcionários que passam o fim de semana
ao lado da família. "Quem
Quem fala que não
fala que não é
é possível manter
os funcionários
possível manenganado. No
ter os funcio- está
meu caso, aumentei
nários
está o quadro de pessoal
enganado. No e estou muito feliz
o rendimento,
meu caso, au- com
retorno financeiro e
mentei o qua- não trabalhando aos
dro de pessoal domingos",considera
e estou muito Célio de Oliveira.
feliz com o
rendimento,
retorno financeiro e não trabalhando aos
domingos",
considera Célio de Oliveira.
Eduardo
Satil

"
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Vereador Maurício Júnior foi o grande
homenageado na Assembleia Legislativa

A

ntônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho,
e o Barroco Mineiro
foram homenageados nesta
quinta-feira (13/11) durante a
solenidade de entrega da Ordem do Mérito Legislativo,
que agraciou personalidades e
instituições que se destacaram
pelos serviços prestados ou
por seus méritos excepcionais.
Da região, o presidente da
Câmara de Manhuaçu, vereador Maurício Júnior foi o homenageado pela Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), em cerimônia conduzida pelo deputado Dinis
Pinheiro e que teve como
oradora a empresária e empreendedora cultural Angela
Gutierrez.
Em seu discurso, Angela
Gutierrez destacou a riqueza
cultural e as peculiaridades
do Barroco Mineiro e seu
maior expoente, Aleijadinho.
Para ela, o escultor recriou
em Minas Gerais um outro
Barroco, sem a austeridade
europeia. “Uma arte criativa e apaixonada, que deixou
em diversas cidades mineiras
obras que encantam e emocionam, como os profetas
do Santuário Bom Jesus de
Matozinhos, em Congonhas
(Região Central do Estado),
um modelo de perfeição que
Aleijadinho executou com
mais de 60 anos de idade,
com as mãos já tomadas pela
doença e trabalhando com
cinzel e martelo amarrados
nos pulsos”, afirmou.
A empresária também enfatizou a importância das
comemorações dos 200 anos
de Aleijadinho para a preservação da cultura nacional.
“A valorização da memória
histórica é essencial à nossa
identidade como nação, pois
ela é o que nos distingue do
resto do mundo”, frisou.
Em seu pronunciamento, o
presidente da ALMG, deputado Dinis Pinheiro, também
destacou o legado do artista

barroco. Para ele, Antônio
Francisco Lisboa foi um homem à frente do seu tempo,
e a sua arte é inspiradora. Ele
ressaltou que Aleijadinho foi
um artista popular, e resgatar
sua história é remeter à ideia
de cidadania.
“Ele foi um homem do

povo que apontou para uma
sociedade mais justa. É esse
homem do povo que, superando a complexidade de sua
deficiência física, apontou
para a modernidade de uma
sociedade mais inclusiva”,
afirmou.
Ao receber a homenagem,

o vereador e presidente da
Câmara de Manhuaçu, Maurício Júnior, agradeceu a Assembleia Legislativa e disse
que é uma satisfação saber
que o seu trabalho buscando
a identidade de uma Câmara
Municipal atuante e participativa é reconhecido nesses

quase dois anos à frente da
presidência.
Maurício Júnior agradeceu
a homenagem e garantiu que
é um incentivo para continuar seu trabalho. "Vou honrar
a medalha que uso, minha
responsabilidade só aumenta
para com os cidadãos de Ma-

nhuaçu. Trabalhamos para
fazer um Legislativo que dê
voz aos anseios da população. Acredito que avançamos bastante nesses quase
dois anos", concluiu.
Ordem do Mérito Legislativo: Criada em abril
de 1982, a Ordem do Mérito Legislativo é concedida
pelo presidente da ALMG e
pelos membros do Conselho da Ordem, nos graus
Grande Mérito, Mérito Especial e Mérito. O Conselho da Ordem é presidido
pelo chefe do Legislativo
e tem como integrantes os
membros da Mesa, as lideranças da Maioria e da
Minoria e os ex-presidentes
da ALMG em exercício do
mandato de deputado estadual. Além da medalha, os
agraciados receberam diplomas assinados pelo presidente da ALMG.
A Ordem do Mérito Legislativo foi entrega a Maurício
Júnior pelas mãos do deputado estadual Dilzon Melo
e foi ainda cumprimentado
pelo Presidente da ALMG,
Dinis Pinheiro.
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Dátolo dedica título da Copa do Brasil a torcedora especial

A

rgentino do Atlético-MG se emociona
com história de atleticana que morreu de leucemia dois dias antes do jogo
decisivo com o Cruzeiro:
“Foi um incentivo para
mim”. Família agradece
dedicatória de Dátolo.
O meia Dátolo está com a
cara renovada. Ele cumpriu
uma promessa feita durante a Copa do Brasil e apareceu sem barba logo após
levantar a taça de campeão
no Mineirão, na noite de
quarta para quinta-feira. O
vaidoso argentino, sempre
com os cabelos impecavelmente arrumados com
gel, fez questão de pagar o
prometido ainda no vestiá-

rio do estádio. Na verdade,
o barbeiro em questão foi
Luan. Tudo foi registrado
pelos companheiros. Mas
as cenas próprias de um
vestiário após jogo, com
atletas sem roupa, impedem
a divulgação do vídeo.
Mas não só a promessa
serviu de incentivo para
o meia atleticano. Dátolo
contou ter ficado sensibilizado com a história de uma
torcedora apaixonada pelo
Galo, falecida dois dias
antes da final. O argentino
foi marcado em um perfil
gerenciado por torcedores
do Atlético-MG feito para
contar a história de Fabriny
Alves, que sofria de leucemia.

Segundo Dátolo, ele sequer chegou a conhecê-la
pessoalmente. Mas se motivou com a história e dedicou o título a ela e a todas
as pessoas que sofrem da
doença.
- Essa menina morreu de
leucemia, há dois dias, eu
queria dedicar para ela e
para muitas pessoas que tem
esse problema. Eu não a conheço, me mandaram pelo
Instagram e foi um incentivo para mim. Ela assistiu ao
primeiro jogo da final, mas
não conseguiu ver o último
jogo. Isso foi um grande
incentivo para mim. Pensei
que seria bom mostrar essas
coisas para as pessoas.
Globo Esporte

Fabriny Alves foi homenageada pelo argentino Dátolo

Família agradece dedicatória de Dátolo
M
ais de 320 quilômetros separam as
cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares. A grande distância não
foi empecilho para unir duas
pessoas que nunca se viram,
mas que desde a última quarta-feira têm uma história em
comum. O meia Dátolo, do
Atlético-MG, dedicou o título
da Copa do Brasil à estudante
Fabriny Alves Pereira de Oliveira, torcedora que faleceu
na véspera do jogo. Uma homenagem que emocionou a
família da jovem.
- Minhã mãe ficou muito
feliz e eu fiquei bastante emocionado. Eu sabia que a galera das redes sociais estava se
mobilizando para que a notícia
chegasse até ao grupo de jogadores, mas nunca passou pela

nossa cabeça que isso pudesse
acontecer. Quando soubemos
sequer acreditamos, mas nos
confortou nesse momento de
extrema dor – disse Fabrício,
irmão de Fabriny.
A estudante, de 21 anos,
esteve presente no primeiro jogo da decisão da Copa
do Brasil, acompanhada do
namorado, Sérgio Pacheco
Filho, na noite de 12 de novembro no Estádio Independência, em Belo Horizonte.
Naquela noite, a jovem atleticana acompanhou a vitória
do time do coração por 2 a 0
sobre o Cruzeiro.
- Ela estava muito bem,
chegou feliz da vida e cantando “eu sei que você treme” –
disse Fabrício Pereira, irmão
de Fabriny.
Porém, uma infecção pul-

monar, ocasionada por uma
leucemia, da qual a jovem
valadarense tratava há cerca
de quatro meses, a impediu
de comemorar mais um título
do clube de coração. Depois
de passar mal no sábado, 22,
Fabriny foi levada para Muriaé, na Zona da Mata, onde
morreu na terça-feira, 25.
- Foi de repente. Ela estava
muito bem até o sábado, mas
no domingo ela começou a ter
febre e na segunda piorou. A
levamos para Muriaé onde ela
melhorou um pouco, mas às
15h30 de terça-feira, ela passou mal novamente e morreu.
Ela estava tinha leucemia e faltavam mais dois meses para o
término do tratamento, depois
ela ia fazer um transplante de
medula – contou Fabrício.
A dor da família atleticana

Temporal abre cratera e interdita rodovia
que liga Minas Gerais ao Espírito Santo

Rodovia MGC-381 foi
completamente interditada.
De acordo com a Polícia
Rodoviária, um trecho de
estrada de terra pode ser utilizado como desvio.
Um temporal que caiu na
região de Central de Minas
na tarde dessa sexta-feira,
28 de novembro, abriu uma
cratera de aproximadamente dez metros de largura e
oito metros de profundidade
entre São João do Manteninha e Central de Minas, na
altura do quilômetro 43 da
MGC-381, rodovia que liga
a região Leste de Minas e o
Espírito Santo.
Na manhã de sábado, a
Polícia Militar Rodoviária
em Mantena divulgou um
comunicado
informando
a interdição do trecho. De
acordo com a PMRv, devido à interrupção, o trecho
que poderá ser usado como

foi maior, porque sete meses
antes da morte de Fabriny,
Fabiano Alves de Oliveira, 47
anos, pai de Fabriny e Fabrício também morreu de câncer
em 25 de abril. Apesar do sofrimento, Fabrício fez questão
de agradecer ao atleticano
Dátolo.
- Agradeço a ele por ter feito essa homenagem em um
momento tão difícil da minha
família. Tenho certeza que
minha irmã está lá cima feliz
com a homenagem. E também fiquei feliz dele ter feito
minha mãe sorrir por alguns
instantes. Ela acabou dormindo e nem viu o jogo todo,
mas meu irmão e eu ficamos
felizes com a vitória e lembramos de como a Fabriny ia ficar feliz com o título do Galo
– imagina Fabrício.

Fabriny ao lado do pai, Fabiano,
que morreu em abril deste ano

Minas Gerais, São Paulo e Rio
de Janeiro buscam solução
para a crise hídrica

A
desvio é uma estrada vicinal
que corta o distrito de Vargem Grande, de aproximadamente 12 km de terra que
liga à rodovia MG-417, no
trevo próximo a cidade de
Itabirinha.
Ainda segundo o comunicado, o DER já foi acionado

para tomar as providências
necessárias. Outras informações podem ser obtidas
através dos telefones (33)
3241-1465 (Polícia Militar
de Mantena) ou (33) 32794250 (Polícia Militar de
Meio Ambiente e Trânsito
de Governador Valadares).

busca por soluções
para resolver a crise
hídrica que ocorre na
Região Sudeste foi o tema
de audiência realizada nesta quinta-feira (27/11), no
Supremo Tribunal Federal
(STF), em Brasília. Participaram da reunião os governadores de Minas Gerais, Alberto
Pinto Coelho; de São Paulo,
Geraldo Alckmin, e do Rio
de Janeiro, Luiz Fernando Pezão; o ministro do STF, Luiz
Fux, e a ministra do Meio
Ambiente, Izabella Teixeira.
“Sábia a decisão do STF
que no seu bojo remete ao
princípio de solidariedade que
rege os Estados membros e
define a instância administrativa e o concurso dos órgão
técnicos estaduais e federais

Fotos: Carlos Magno/Governo RJ

de meio ambiente e recursos
hídricos, que devem analisar
as demandas de transposição
assegurando também visão de
longo prazo e dos reflexos em
toda calha do rio Paraíba do
Sul”, afirmou, ao final da reunião, o governador de Minas

Gerais, Alberto Pinto Coelho.
Até 28 de fevereiro de
2015, os três estados deverão
apresentar um acordo sobre as
intervenções necessárias para
solucionar a crise de abastecimento de água na área atingida.
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Ata com carga horária do
acordo coletivo dos funcionários
da saúde de Manhuaçu/MG

Na noite de quarta-feira,
26/11/2014, às 19 horas,
houve uma Assembleia na
no Anfiteatro Camilo Nacif,
na Câmara Municipal de
Manhuaçu, para tratar dos
próximos passos com relação
ao DECRETO do Executivo
a respeito da regulamentação
da carga horária do servidor
público.
ATA REGISTRADA EM
CARTÓRIO
Ata,
registrada
em
Cartório, com carga horária
do acordo coletivo dos funcionários da saúde de Manhuaçu/MG, que até então
o Poder Executivo desconhecia, e os próprios funcionários haviam esquecido
da existência dela. Acordo
este firmado com o Prefeito
Geraldo Perígolo que optou
pela permanência da carga

horária de 06 horas por não
haver condições de reajustar
os salários do funcionalismo
já defasado. O jurídico do

Sindicato dos servidores,
SINTRAM, de posse do
documento irá avaliar e juntar ao processo.

Governo abre concurso para
17 mil vagas em Minas

O governo de Minas publicou nesta terça-feira (25) quatro editais de concurso para
preenchimento de vagas para
as carreiras da Secretaria de
Estado de Educação (SEE).
São mais de 17 mil oportunidades para os interessados em
ingressar no serviço público.
Os concursos públicos de provas e títulos para provimento
de cargos da carreira da educação são oportunidades para
diferentes atuações. Para o
cargo de Professor de Educação Básica, com atuação nos
Conservatórios Estaduais de
Música de Minas Gerais, as
oportunidades são, por exemplo, para Regência/Música,
Artes Plásticas, Instrumento/
Guitarra, entre outros, conforme prevê o edital Seplag/SEE
02/2014.
O
edital
Seplag/SEE
05/2014 traz oportunidades
para preenchimento de vagas
para atuação em escolas especiais e Atendimento Educacional Especializado em escolas
regulares. Os cargos, neste
caso, para os quais os interessados podem concorrer são os
das carreiras de Especialista
em Educação Básica (Orientação Educacional), Especialista
em Educação Básica (Super-

visão Pedagógica), Professor
de Educação Básica com atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental, Professor
de Educação Básica para atuação em conteúdos específicos dos anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio,
Professor de Educação Básica
Intérprete de Libras e para atuação nas salas de recurso.
Já as informações sobre
as vagas do concurso para
os cargos, na educação básica, de Assistente Técnico de
Educação Básica (auxiliar de
secretaria); Especialista em
Educação Básica (supervisão
pedagógica), Especialista em
Educação Básica (orientação
educacional), Professor de
Educação Básica com atuação
nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e Professor de
Educação Básica para atuação em conteúdos específicos dos anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio
podem ser conferidas no edital Seplag/SEE 04/2014. Este
edital destina-se a preencher
vagas em municípios onde
não tem candidato aprovado
em concurso público anterior
(edital de janeiro de 2011).
Para o cargo de Professor
de Educação Básica - Ensino

Religioso, o edital Seplag/
SEE 03/2014 prevê 1.648
oportunidades. A remuneração para os cargos de Assistente Técnico de Educação
Básica (ATB) é de R$1.005,46
para a carga horária semanal
de 30 horas. Para os cargos de
Especialista em Educação Básica (EEB) é de R$1.455,30,
com carga horária semanal de
24 horas. Para os cargos de
Professor de Educação Básica
(PEB) a remuneração inicial
será de R$1.455,30 para uma
jornada de 24 horas semanais.
Inscrições: As inscrições
podem ser feitas a partir do
dia 10 de dezembro e vão até
o dia 11 de janeiro de 2015,
pelo site do IBFC. O valor de
inscrição será de R$30,00 para
a vaga de Assistente Técnico
de Educação Básica, R$40,00
para Professor de Educação
Básica e R$45,00 para Especialista em Educação Básica.
Os editais completos podem
ser conferidos na página do
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC),
responsável pela realização
dos concursos públicos, da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag)
e da Secretaria de Estado de
Educação.
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Décimo terceiro sairá em parcela
única em dezembro. Projeto que
pretende reajustar salário de
servidores será revisto
Respondendo às críticas sobre as dificuldades financeiras
do governo de Minas, o governador Alberto Pinto Coelho (PP) anunciou, por meio
de nota, que o 13° salário do
funcionalismo público vai ser
pago, em parcela única, no dia
20 de dezembro deste ano. “O
governador Alberto Pinto Coelho informa que o 13º salário
do funcionalismo público de
Minas Gerais estará creditado
no dia 20 de dezembro, em
parcela única, cumprindo rigorosamente o compromisso que
vem sendo adotado pelo governo com os servidores”, diz a
íntegra da nota divulgada nesta
quarta. Pelo sexto ano consecutivo, o Executivo mineiro vai
pagar a gratificação na segunda
quinzena do mês de dezembro.
No ano passado, o valor foi
pago um dia mais tarde que o
prometido para este ano: em 21
de dezembro, também em parcela única, e representou uma

injeção de R$ 1,8 bilhão na
economia mineira. O governo
de Minas ainda não divulgou
informações sobre o montante
movimentado com o pagamento em 2014.
Há dois anos, a data foi 15
de dezembro – mesma dos anos
de 2010 e 2009. Em 2011, os
servidores estaduais contaram
com o valor no dia 17. A última vez em que o 13° salário foi
pago ao funcionalismo no início do mês de dezembro foi em
2008, ainda no segundo mandato de Aécio Neves (PSDB).
A gratificação foi paga, naquela
oportunidade, no dia 5.
Municípios. Quem terá dificuldade para receber o 13° são
os funcionários públicos municipais. A Associação Mineira
de Municípios (AMM) aponta
que cerca de 600 das 853 prefeituras mineiras terão problemas para arcar com a gratificação do funcionalismo público
neste ano.

Adiada discussão sobre
reajuste: A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) adiou nesta
quarta a análise do Projeto de
Lei (PL) 5.592/2014, do Executivo estadual, que determina revisão geral de 4,62% na
remuneração dos servidores
do poder Executivo, retroativa
a outubro de 2014. O parecer
do relator, deputado Gustavo
Corrêa (DEM), foi favorável
à aprovação da proposição em
sua forma original. Porém, não
foi discutido, em função de pedido de vista do deputado Rogério Correia (PT). O reajuste
proposto pelo projeto estende-se também aos servidores inativos com direito à paridade
com o pessoal da ativa. Ele
também se aplica aos vencimentos e subsídios dos cargos
de provimento em comissão e
às funções gratificadas do poder Executivo.

Brasil e Uruguai já podem fazer
comércio com moeda
O Brasil e o Uruguai poderão, a partir de segunda-feira
(1º), fazer trocas comerciais
e remessas nas próprias moedas. A circular estabelecendo o
prazo foi publicada dia 27 no
Diário Oficial da União, um
dia após a diretoria do Banco
Central (BC) aprovar o acordo entre os bancos centrais
dos dois países. O mecanismo também será usado para o

pagamento de aposentados e
pensionistas.
Em outubro, os presidentes
dos bancos centrais do Brasil,
Alexandre Tombini, e do Uruguai, Alberto Graña, firmaram
o acordo durante reunião de
presidentes dessas instituições
na América do Sul, em Lima,
no Peru. Para passar a valer, no
entanto, o convênio precisava
da aprovação do corpo técnico

das duas entidades.
Segundo o BC brasileiro,
o mecanismo vai aumentar o
acesso dos pequenos e médios
agentes, aprofundar o mercado
do real e do peso uruguaio e
reduzir custos de transação. O
BC destacou que o convênio
apresenta semelhança com o
sistema em operação com a
Argentina.
Agência Brasil.

A inflação dos produtos
na saída das fábricas ficou
em 0,67% em outubro, segundo o Índice de Preços
ao Produtor (IPP) divulgado
hoje (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa é inferior à inflação de setembro
(0,95%). No entanto, é superior ao índice de outubro
do ano passado, que havia
registrado deflação (queda
de preços) de 0,45%.

O IPP acumula taxas de
2,76% no ano e de 4,04%
em 12 meses. O índice mede
a variação de preços mensal
de produtos da indústria da
transformação, em todo o
país, descontados os custos
com fretes, impostos e tarifas.
Em outubro, 17 das 23
atividades pesquisadas pelo
IBGE tiveram aumento de
preços. Os principais impactos no indicador vieram dos

alimentos (0,99%), outros
produtos químicos (0,94%),
outros equipamentos de
transporte (3,44%) e veículos automotores (0,61%).
Outras altas de preços
importantes foram observadas nos setores de fumo
(3,63%), madeira (3,43%),
calçados e artigos de couro (1,5%), papel e celulose
(1,3%), móveis (1,19%) e
máquinas, aparelhos e materiais elétricos (0,97%).

Produtos ficaram 0,67% mais caros na
saída das fábricas em outubro

Agora em Lajinha!

Festas
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CANTINHO DE FÉ
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
"Sem um fim social
o saber será a maior
das futilidades"
Gilberto Freyre
"Para aqueles com
estômago elitista,
lugar de peão é na
fábrica produzindo,
alimentando a bomba
do capitalismo!"
Leonardo Boff
"Ser intelectual é usar
sobretudo a inteligência, o que eu não
faço: uso é a intuição,
o instinto. Ser intelectual é também ter
cultura, e eu sou tão
má leitora que, agora
já sem pudor, digo
que não tenho mesmo
cultura. Nem sequer
li as obras importantes da humanidade."
Lispector , Clarice
"Aviso aos intelectuais: não deixem que
ninguém vos represente."
Adorno , Theodore
"Não se deve deixar
os intelectuais brincar com os fósforos."
Prévert , Jacques
"Uma língua afiada
pode cortar a própria
garganta"
Desconhecido
"Tão frequentemente
o intelectual é um
imbecil que o deveríamos sempre tomar
como tal, até que
nos tenha provado o
contrário."
Bernanos , Georges
"Querer ser outra
pessoa é uma completa perda de tempo da
pessoa que você é."
Kurt Cobain
"Enquanto a cor da
pele for mais importante que o brilho
dos olhos haverá
guerra."
Bob Marley
"Devemos respeitar e
educar nossas crianças para que o futuro
das nações e do planeta seja digno."
Ayrton Senna
"Crer-se no progresso
não significa que já
tenha tido lugar qualquer progresso."
Franz Kafka

por

Síndrome da apneia do sono
O que é?

A síndrome da apneia do sono é caracterizada por pausas respiratórias frequentes
durante o sono. Essas interrupções estão relacionadas com a diminuição da oxigenação
do sangue durante a noite. Rara em crianças, pode atingir de 2 a 30% da população
adulta.
Causas e fatores de risco
A apneia ocorre por estreitamento e colapso temporário das vias respiratórias superiores. As pessoas com essa síndrome
geralmente são obesas ou têm sobrepeso,
possuem pescoço largo, roncam e podem
apresentar, além das pausas, sufocamento
durante à noite.
Sinais e sintomas
Os mais comuns são ronco, pausas respiratórias, sonolência excessiva durante o
dia, irritabilidade, depressão, perda da libido, vontade de urinar à noite, dor de cabeça
na hora de acordar, além de dificuldade no
aprendizado e na concentração.
Estes sintomas são decorrentes de um
sono mais superficial e não reparador, causado pelas pausas respiratórias. Pessoas
com apneia do sono têm risco aumentado
de hipertensão arterial, infarto cardíaco e de
acidente vascular cerebral (AVC). Acidentes no trabalho e no trânsito causados pela
sonolência excessiva também são mais frequentes nesses pacientes.
Diagnóstico
O diagnóstico é feito a partir da realização do exame de polissonografia, realizado
durante toda a noite de sono para monitorizar simultaneamente diferentes indicadores,
como as ondas cerebrais, os movimentos
musculares e oculares, os batimentos car-

díacos, o fluxo respiratório e a oxigenação
sanguínea.
Os pacientes com essa síndrome apresentam pausas respiratórias, vários despertares
ao longo da noite e queda da oxigenação durante os episódios.
Tratamento
Pode ser feito com o uso de aparelhos
orais e a reabilitação orofaríngeas (musculatura da deglutição e respiração) com profissionais especializados.
O tratamento mais comum é por meio do
uso de um aparelho chamado Continuous
Positive Airway Pressure (CPAP). Este
aparelho gera um fluxo de ar que aumenta
a pressão das vias respiratórias, evitando a
oclusão destas durante o sono. O paciente
dorme com uma máscara nasal que mantém
as vias aéreas abertas, sem ronco e apneias
durante à noite.
O tratamento diminui o risco de doenças
cardiovasculares, como o AVC e o infarto,
além de reduzir os acidentes de trânsito ou
de trabalho e melhorar a qualidade de vida
dos pacientes.
Prevenção
A melhor forma de prevenir a síndrome
da apneia do sono é controlar os fatores de
risco, como o excesso de peso. Ao observar excesso de sonolência durante o dia ou
suspeitar que estão ocorrendo paradas respiratórias durante à noite, é fundamental procurar o médico neurologista. Quanto antes
diagnosticada e tratada a apneia, melhor a
qualidade de vida do paciente.
Fonte: Dr. Fernando Morgadinho,
neurologista e Gerente médico do
Programa Integrado de Neurologia do
Einstein

Receita de Pavê de banana com canela e chantily
Ingredientes
2kg de banana nanica madura
400g de creme de leite
3 colheres (sopa) de açúcar
1 pacote de biscoito tipo maisena
Suco de 2 laranjas
Canela em pó a gosto
Modo de preparo
Lave as bananas com casca, coloque-as em uma panela com bastante água e
leve ao fogo para cozinhar por 10 minutos
após iniciar a fervura.
Retire a casca, amasse as bananas com
um garfo e reserve.
Bata o creme de leite em ponto de chantily e acrescente o açúcar.
Bata mais um pouco e reserve.
Em um refratário, faça uma camada de

biscoito umedecido no suco de laranja e
cubra com o purê de banana.
Finalize com uma camada de chantily,
polvilhe canela a gosto e leve à geladeira
até o momento de servir.
Rendimento: 7 porções
Tempo de preparo: 3 horas
Calorias: 401 por porção

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

E durma sossegado!

Uma senhora estava com muito medo de uma
cirurgia. Receava que o médico não lhe desse suficiente anestesia, e ela sentisse dor. O médico aplicou a anestesia e depois foi checar se ela já estava
dormindo. Bem-humorada, ela disse: “Acordadíssima, doutor”.
Passado algum tempo, o médico foi vê-la de
novo. A mulher sorria: “Ainda estou acordada,
doutor”. Agora quem riu foi o médico, e contou a
ela o êxito da cirurgia. Ela simplesmente não podia
acreditar no que ouvia. Os servos de Cristo não
temem a morte. Para eles, ela é apenas a transição para a melhor de todas as vidas. Em vez de ter
medo, até cantarão com o poeta:
Vem, doce morte
Gioia Júnior
Vem, doce morte, eu sei que não és o mistério
Do sem fim, o pavor do escuro cemitério,
Não o vulto mau, a sombra horrenda e esguia
Do cutelo fatal e da mão muito fria
Cujo afago cruel, implacável, glacial,
Causa toda aflição do momento final...
Pintam-te assim: voraz, a bailar pela estepe
Da existência, andrajosa e vestida de crepe,
Megera desumana afogada em vinganças,
Arrebatando mães e roubando crianças...
E como és diferente!
És um sussurro manso,
Um cântico de paz, um hino de descanso.
Vens brilhando, vens clara e majestosa, toda
Adornada de luz como a manhã da Boda.
És o encontro, o momento eterno e majestoso
Em que a noiva, feliz, se aproxima do esposo...
És o dia esperado em que, os filhos da luz
Podem ver, afinal, o rosto de Jesus,
O dia em que Jesus conduz os filhos seus
Para a vida eterna na cidade de Deus,
Onde não há mais pranto, onde não há mais dor,
Onde existe somente a glória do Senhor.
És um caminho bom – o melhor dos caminhos –
Macio, leve, azul, sem pedras ou espinhos.
Leva-me pela mão, ó delicada irmã,
Ao Jardim multicor da Nova Canaã.
Irei como um menino, alegre, num transporte...
Minh’ alma te deseja e diz: - Vem, doce morte.
O melhor preparo para o futuro é convidar Jesus
para guiar-nos na vida. Faça isso agora!
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Homem é encontrado morto em lago
com mãos e pés amarrados

F

oi encontrado na tarde de segunda, 24/11, o corpo de um
homem desaparecido em
Ponte Nova. Estava numa lagoa
do Parque Municipal Tancredo
Neves com os pés e mãos amar-

rados. Por volta de 17 horas, duas
equipes do Corpo de Bombeiros
de Ponte Nova fizeram buscas
na área da lagoa e encontraram o
corpo. A perícia esteve no local e
fez alguns levantamentos.

Ainda havia um ciclomotor
na margem do lago e que tem o
nome de Jânio dos Santos Drumond, morador do bairro Cidade
Nova, que estava desaparecido
deste sábado.

Familiares estiveram no local
e reconheceram como sendo o
corpo do homem. A polícia apura as circunstâncias e a autoria do
homicídio.
Polícia e Cia

entrada da casa. No local, os militares encontraram uma faca no
piso da sala e o corpo da vítima
no quarto próximo a sua cama.
A perícia constatou duas perfurações no peito lado esquerdo,
cortes e fraturas na face e no
crânio (esmagamento) causados
por objeto contundente. Além

da faca, foi apreendido um enxadão que também estava sujo de
sangue. Aos policiais, a ex-companheira contou que não sabia o
motivo e nem a autoria do crime.
Ela conta que Antônio sofria distúrbio mental e fazia uso de remédios controlados e de drogas.
A mulher contou que Antônio

esteve na casa dela, por volta de
11 horas e disse que iria para
casa por que havia uma pessoa
lhe perseguindo, mas não disse
nome.
PM continua no rastreamento
na tentativa de obter informações
sobre o autor .
Polícia e Cia

Graziela Rosa de Lima,
de 23 anos foi assassinada
após uma discussão com o
companheiro, de 26, nesta
segunda-feira (24) em São
Francisco do Glória, na
Zona da Mata. O crime foi
registrado na residência do
casal, no Centro da cidade.
A sogra da vítima também
morava no local.
Segundo a Polícia Civil

de Carangola, o namorado
da vítima Graziela Rosa de
Lima é o suspeito do crime.
Ele foi encontrado morto
na manhã desta terça-feira
(25/11) e há os indícios de
que ele tenha se matado.
De acordo com a Polícia
Militar (PM) de Muriaé, a
mãe da vítima contou que
por volta das 12h o genro
pediu para que a sogra fos-

se a uma igreja evangélica
e que o pastor fizesse uma
oração para o casal. Na ausência da sogra, o casal iniciou a briga e a vítima foi
atacada.
Ainda segundo a PM, a
jovem sofreu vários golpes
no pescoço e foi encontrada
morta no chão da casa, pela
própria mãe. Ela contou que
os dois já haviam se desen-

tendido por motivo de ciúmes.
Na ocasião, quando a
polícia chegou ao local, o
rapaz tinha fugido levando
o celular da jovem. Ele só
foi encontrado morto nesta
manhã, próximo ao local do
crime.
Com informações
G1 Zona da Mata

A Polícia Militar prendeu duas
pessoas na segunda-feira, 24/11,
por suspeita de envolvimento
com tráfico. A ação policial na
avenida Salime Nacif, para abordagem da S10, chamou a atenção
de comerciantes, motoristas e pedestres. Uma denúncia anônima
apontou que um suspeito de 32
anos buscou drogas em São Paulo/SP para comercializar em Ma-

nhuaçu e alegou que estava num
S10 de cor prata e que iria ficar
estacionada na Praça Martins
Fraga, no Bairro Sagrada Família. Equipes policiais se mobilizaram e iniciaram rastreamento
pela cidade, já que o carro não
estava na praça. A S10 foi vista
na avenida Salime Nacif, conduzida pelo cidadão que foi alvo da
denúncia, acompanhado de outro

suspeito, de 27 anos.
Várias viaturas foram para o
local e conseguiram abordar o
veículo. No bolso da calça do rapaz de 27 anos havia um tablete
maior de maconha, que ele assumiu ter comprado por cem reais.
Foram localizados ainda quatro celulares, uma sacola com um
maço de cigarro e resquícios de
maconha e 577 reais com o sus-

peito de 32 anos.
O motorista admitiu que não
trabalha há vários meses. A PM
realizou buscas nas casas dos
dois suspeitos. Na casa do rapaz
de 27 anos havia uma bermuda
no varal com resquícios de maconha num dos bolsos.
A S10 foi apreendida e os suspeitos foram conduzidos à delegacia.

Fabiana dos Santos Messias, 26 anos, e o companheiro dela Adilson Mendes
da Silva, 41 anos, foram esfaqueados durante a noite de
sexta-feira, 21/11, no bairro
Vale do Sol, em Lajinha.
Testemunhas contaram aos
policiais militares que Fabiana foi até o quintal da casa de
Anilson dos Santos Messias,
vulgo “Alemão”, que é irmão dela, com a intenção de
apanhar verduras para fazer
o jantar. Entretanto, os dois
irmãos estão brigados e não

conversam há mais de dois
anos.
Quando “Alemão” percebeu a presença da irmã no
seu quintal, saiu ao encontro
dela com uma faca em mãos,
dizendo que “iria matá-la”,
questionando “o que ela estava fazendo na sua horta”.
Fabiana correu em direção a sua casa, momento no
qual foi perseguida pelo irmão, que a alcançou ainda
na rua, há aproximadamente
100 (cem) metros da casa de
Anilson.

As testemunhas relataram
que o autor desferiu várias
facadas na direção de Fabiana, atingindo-a na nuca e no
peito, causando lesões graves
e muita perda de sangue.
O marido dela, Adilson
Mendes, relatou que estava
em casa quando percebeu os
gritos da mulher e, ao intervir
na confusão foi atingido pelos
golpes de faca desferidos por
Alemão, resultando em cortes
na mão, no braço e no peito.
Ainda de acordo com a
PM, as testemunhas relata-

ram ainda que o autor parou
de desferir golpes contra a
irmã somente após ter sido
interrompido por Adilson e
por sua mãe. O homem fugiu para uma lavoura de café
próximo ao bairro Honorato,
levando consigo a arma do
crime.
Fabiana estava na sexta
semana de gravidez. Ela foi
atendida em Lajinha e transferida para o Hospital César
Leite. Não resistiu e faleceu
na madrugada de domingo.

A Polícia Militar de Ponte
Nova registrou mais uma homicídio na noite de segunda-feira, 24/11, em frente ao
Colégio Senador Antônio
Martins, no Centro. Lucas
Luciano Romão, 18 anos, estava caído na rua e ainda foi

socorrido numa viatura da
Polícia Militar até o Hospital
Arnaldo Gavazza Filho. Ele
não resistiu e morreu no trajeto. O jovem foi baleado no
lado esquerdo do rosto e no
tórax. Os policiais, no trajeto até o hospital, ainda ques-

tionaram sobre a autoria do
disparo, mas o jovem morreu
sem contar. Ainda de acordo
com o que a PM apurou com
alguns moradores havia uma
motocicleta barulhenta trafegando constantemente pela
rua e, em determinado mo-

mento, ouviram três disparos
de arma de fogo e, logo em
seguida, mais dois disparos.
Depois dos tiros, a moto saiu
em alta velocidade.Apesar
dos levantamentos, a autoria
continua um mistério.

Homem é morto com facadas e golpes de enxadão

A

ntônio Roberto Franco,
57 anos, foi encontrado
assassinado no quarto
da casa em que morava na rua
Juares Pinto de Almeida, Bairro
Nova Cidade, em Ipanema, no
final da tarde de sábado, 22/11.
Testemunhas contaram que
havia sangue nas paredes e na

Jovem pede para que sogra ore por casal, assassina namorada e se mata

Manhuaçu: Polícia Militar realiza um bom trabalho e apreende drogas na Baixada

Grávida é morta a facadas pelo irmão, por causa de taioba

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Jovem é morto em frente a escola em Ponte Nova

Polícia e Cia

Polícia e Cia
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ENTRETENIMENTO
Fora de época
O bêbado entra num bar e grita:
- Feliz Natal! Feliz Natal! - Você está maluco? – intervém o dono do bar. - Nós estamos
em fevereiro! E o bêbado: - Fevereiro?! É hoje
que eu apanho quando chegar em casa!

Natal no hospício

É Natal. No hospício, os médicos resolvem
testar alguns loucos para ver quais poderiam
passar as festas com a família. Chegaram no
primeiro louco e perguntaram: - O que é uma
coisa de couro que se usa nos pés para caminhar?
O louco pensou, pensou e perguntou: - Tem
cadarço?! - Tem… - Então é sapato.
Muito bem, o louco foi aprovado. Quando
saía, segredou para o outro louco que ia ser
testado: - Pergunta se tem cadarço. Se tiver, é
sapato e tu estás livre.
Os médicos perguntaram ao segundo louco:
- O que é uma coisa de lata, com quatro rodas
e um motor que a gente usa para andar?
O segundo louco pensou, pensou e perguntou: - Tem cadarço?
- Não…
- Então é mocassim…

sete erros

Amigos, amigos…

O camarada vai visitar um amigo.
- Oi, Otávio, tudo bem? Quanto tempo! Que
bons ventos o trazem!
E o camarada, sem jeito.
- Sabe o que é… deu enchente na minha
casa… perdi todos os móveis. sera que você
poderia me emprestar um dinheiro para eu refazer minha vida?
- Quanto?
- Uns mil reais!
- Você sabe, Otávio, que eu te considero pra
caramba! Você é realmente um grande amigo
que eu tenho! E quando a gente coloca dinheiro no meio da amizade, estraga a amizade! Eu
não ia querer estragar a nossa amizade só por
causa de mil reais.
- Tá bom! Então dá pra emprestar cinco mil?

Discussão de loiras

A loura está dentro de um barco que se encontra sobre um belo gramado verde.
Ela tem um remo em cada mão e rema com
muito esforço. É claro que o barco não sai do
lugar. Outra loura vai passando e grita de longe: - É por causa de gente que nem você que
falam tão mal da inteligência das louras. O
que você merece mesmo é um bom corretivo.
Só não vou aí te dar um cacete porque não sei
nadar.

Esposa inteligente

Quando surgiram as primeiras calcinhas de
nylon , o governo brasileiro proibiu a importação do produto. Então a alfandega passou a
controlar as bagagens femininas dos voos internacionais.
Num belo dia , após a aterrizagem de um
voo de Paris , os fiscais estavam a postos.
A primeira passageira que teve sua mala vistoriada, foi acusada de contrabando por estar
com 5 calcinhas de nylon. Ela argumentou:
- São de uso pessoal, uso uma na segunda-feira, outra na terça, outra na quarta, outra na
quinta , outra na sexta, e no fim de semana vou
pra praia, uso maiô, e não preciso de calcinhas.
O fiscal reconheceu que ela tinha razão e
liberou-a. A mulher seguinte tinha 7 calcinhas
de nylon.
- A senhora está fazendo contrabando!!
- Não estou não senhor, são de uso pessoal.
Como eu não vou à praia no fim se semana eu
necessito de 7, uma por dia.
- Realmente a senhora tem razão, me desculpe, está liberada.
A seguinte era uma portuguesa. Na mala
doze calcinhas. - Isto é contrabando, a senhora
só precisa de 7, uma por dia!
- Não sinhore, estas enganado, são de uso
pessoal, uso uma em janeiro, outra em fevereiro, outra em março

CURIOSIDADES

A

O primeiro computador

ntigamente, no Brasil, para se ter
melado, os escravos colocavam o
caldo da cana-de-açúcar em um
tacho e levavam ao fogo. Não podiam
parar de mexer até que uma consistência
cremosa surgisse. Porém um dia, cansados de tanto mexer e com serviços ainda
por terminar, os escravos simplesmente
pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo fermentado.
Não pensaram duas vezes e misturaram
o tal melado azedo com o novo e levaram
os dois ao fogo. Resultado: o ‘azedo’ do

melado antigo era álcool que aos poucos foi evaporando e formou no teto do
engenho umas goteiras que pingavam
constantemente. Era a cachaça já formada que pingava. Daí o nome ‘PINGA’.
Quando a pinga batia nas suas costas
marcadas com as chibatadas dos feitores
ardia muito, por isso deram o nome de
‘ÁGUA-ARDENTE’. Caindo em seus rostos e escorrendo até a boca, os escravos
perceberam que, com a tal goteira, ficavam alegres e com vontade de dançar. E
sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.
Fonte: História contada no Museu do
Homem do Nordeste - Recife/PE.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: A energia está boa
para desempenhar melhor seu papel no trabalho. Incentivar equipes, rever posicionamento sobre determinadas
frentes pode ser interessante para redefinir execuções.
O melhor, agora, é que o passado ficou para trás e faz
parte de sua história de vida. Inicia, portanto, um período de colheita no sentido
material e imaterial.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver solteira, o período está bom para
conhecer gente diferente e interessante, porém não esqueça que palavras o
vento leva e promessas podem não ser cumpridas, por isso evite expectativas
e ao mesmo tempo, prometer tanto. Orgulho de pessoas especiais da família.
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Maior estímulo para desenvolver tarefas e
para lidar com responsabilidades de última hora no trabalho. Nem adianta
reclamar que dever é dever. O melhor é o reconhecimento que vem após o
bom desempenho. Boa oportunidade para pensar em investimentos e fazer
planos para o futuro.
RELACIONAMENTOS: se há vontade de estar com amigos e com a pessoa
amada, então por que não buscar momentos alegres, divertidos e saudáveis
para estar ao lado deles? Período oportuno para se buscar tais momentos,
desenvolver trabalhos voluntários e solidários.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Bom momento para focar mais em seus objetivos.
Com Marte em Capricórnio, há maior determinação e concentração de energia
para dominar áreas até então sequer imaginadas. O medo só enfraquece as
forças, mas o melhor é ter a noção dos limites diante dos caminhos a prosseguir.
RELACIONAMENTOS: aspectos relacionados às finanças são naturais,
sobretudo aqueles que envolvem familiares na construção de um futuro melhor para todos. Outro detalhe aos casais: seria interessante buscar viver a
essência do compartilhamento a dois, sabe aquela situação de olho no olho?
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Os geminianos podem até sonhar um pouco
além da conta, algo bastante natural, porém nesse período redimensionar a
realidade e o papel a ser desenvolvido no trabalho pode ser bem salutar, pois
novas ideias podem brotar desse processo.
RELACIONAMENTOS: quer queira ou não, há afastamento de amizades
mais próximas, principalmente daquelas mais antigas, pois seu processo de
seleção está, digamos, mais apurado. Só que agora haverá tentativas de se
resgatar tais amizades a partir de pequenos encontros. Relaxe com os amigos.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Neste período não haverá meio termo, é oito
ou oitenta. E se prepare para exercitar o poder de decisão desde os pequenos
detalhes até os mais fortes, sobretudo aqueles que fazem parte do cotidiano.
Será possível surgirem novas responsabilidades a partir do meio desta semana.
RELACIONAMENTOS: será preciso um pouco de paciência com as
pessoas de seu convívio. Para quem estiver no início de um relacionamento
amoroso também precisará compreender o outro e àquelas que estão num
mais duradouro, muita calma na hora de chamar atenção ou fazer algum tipo
de crítica. Pense bem antes de falar.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Será necessário tomar atitudes no sentido de
decidir sobre trabalhos a serem desenvolvidos. Observe que mencionamos
trabalhos no plural porque realmente as frentes de trabalho e as missões a
serem executadas tendem a força-la a ter de decidir, mas só não esqueça
de planejar-se.
RELACIONAMENTOS: alegrias e bom humor neste final de semana podem
ajudar bastante na imagem que as pessoas têm de você. Isso interferirá de
forma salutar em sua autoestima. Não se esqueça que o coletivo faz a força
e, se quiser, restabelecer contatos poderá ser bom, inclusive para a família.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Há forte sentimento de rever o passado e a
natureza emocional começa a ganhar nova dimensão diante das festas de final
de ano que se aproximam. A questão sentimental está intensa e a intuição
está em destaque. Observe mais para viver melhor.
RELACIONAMENTOS: a família ganha importância nesse período e se for
o caso de colocar os pingos nos “is” com algum parente, o momento é esse.
Para quem estiver solteira, a aproximação de você ganhará pontos se souber
valorizar a família e a própria tradição.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: O humor e a esperança por dias melhores começam a ganhar nova dimensão a partir de agora. Você está mais disposta
a arranjar novos meios para se expressar e alguns convites especiais podem
ajudar a levantar mais o astral. Trabalhos solidários e compromissos sociais
ganham relevância.
RELACIONAMENTOS: as aproximações de pessoas sempre serão oportunas, sobretudo se envolver ajuda voluntária a quem precisa. Só não deixe
momentos de melancolia atrapalhar o juízo de valor com relação a terceiros
e a pessoa amada.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Há inspiração muito forte nesse período. Quem sabe arriscar a tocar um instrumento ou iniciar alguma atividade
artística a partir de agora? Tudo isso é para extravasar, canalizar e equilibrar
as energias que os escorpianos têm de sobra para poder fluir com maestria
no cotidiano.
RELACIONAMENTOS: para quem tem filhos, pode esperar uma coisa: o
aprendizado com eles é bem legal, não é? Para quem estiver iniciando ou vivenciando um namoro mais antigo, será possível definir melhor o papel de cada
um em relação ao futuro, pois essa atitude trará bons momentos no presente.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Chega o momento de fazer algumas
reavaliações de atitudes e posturas diante da vida. Compreender a sensação
de poder que, muitas vezes, podem ser falsas, pode ser um bom começo para
entender que seus limites devem ser considerados.
RELACIONAMENTOS: o período agora é restabelecer contatos, sobretudo
neste final de semana. Restaurar contatos com amigos e familiares será importante para definir novas direções nas estratégias para o ano que se aproxima.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: A dica para este momento é preservar um
pouco o bolso e evitar excessos com supérfluos. Faça uma forcinha para
não se endividar tanto com as festa de final de ano. Apesar de certa euforia
com acontecimentos recentes, é bom lembrar de avaliar bem propostas e
estratégias financeiras.
RELACIONAMENTOS: o período está muito interessante para os casais
que estão num relacionamento duradouro. Há estímulo forte para a química
entre ambos, inclusive para o sexo. Bom para a questão societária e parcerias
em negócios, só não esqueça de avaliar os prós e contra.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: E os piscianos continuam com o mesmo destaque
da semana anterior atraindo, de certa forma, atenção de pessoas inesperadas
e garantindo, se souber se manifestarem no momento certo, o reconhecimento
de figuras importantes que podem proporcionar novas portas abertas.
RELACIONAMENTOS: algumas vezes os grupos de amigos se revezam
de acordo com os interesses comuns, mas isso não significa dizer que houve
o encerramento de uma amizade, por exemplo. São apenas ciclos que podem
voltar de acordo com a maré dos astros.
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Morre aos 85 anos
Roberto Gomes Bolaños
A rede de TV Televisa anunciou na sexta-feira (28) a morte do comediante Roberto Gomez Bolaños, criador dos seriados
“Chaves” e “Chapolin”. Bolaños tinha 85
anos e faleceu em sua casa em Cancún, no
México, segundo a emissora.
A última aparição do humorista foi em
uma foto publicada pela filha dele, Paulina Gomez, no início de novembro, em seu perfil no Twitter. Na imagem postada por Paulina era possível ver que Roberto continuava
respirando com a ajuda de um tubo de oxigênio, que ele
usava desde abril deste ano.
Carreira: Roberto Bolaños começou sua carreira como
publicitário e logo se tornou escritor e roteirista na década
de 50. Mas foi apenas no final da década de 60, após ser
contratado pela emissora TIM, que Bolaños deu início a sua
carreira de ator.
‘Chespirito’, nome pelo qual o humorista ficou mais conhecido, é o diminutivo ‘castelhanizado’ do nome do escritor inglês Shakespeare. O apelido carinhoso foi dado a
Bolaños pelo diretor de cinema Agustín P. Delgado, que o
considerava uma espécie de William Shakespeare latino,
por sua capacidade de escrever histórias tão ricas e versáteis
quanto as criadas pelo famoso autor inglês.
Em 1970, ganhou um programa próprio, batizado com seu
apelido. No mesmo ano, o personagem Chapolin Colorado
estreou na atração. No ano seguinte, “Chaves” foi ao ar pela
primeira vez. Após o fim de “Chesperito”, em 1973, Chaves
e Chapolin ganharam programas independentes, que duraram até 1979. “Chesperito” voltou a ser exibido em 1980,
mantendo-se na grade por 15 anos.
Em 1984, o SBT passou a exibir “Chapolin” e “Chaves”.
Este último passou a ser uma espécie de “levanta audiência” na emissora de Silvio Santos. A série foi retirada da
programação algumas vezes, mas hoje é exibida de segunda
a sexta-feira.
Vida Pessoal: Bolaños foi casado com a escritora Graciela Fernández, com quem teve seis filhos, entre 1958 e
1977, ano em que assumiu o relacionamento com a atriz e
escritora Florinda Meza, a dona Florinda de “Chaves”. Eles
oficializaram a união em 2004. Há alguns anos, eles vivem
em Cancún, em uma casa próximo à Lagoa de Nichupté. O
local fica livre do assédio da imprensa mexicana.

Processado por Luciana Gimenez,
Jorge Kajuru pode parar na cadeia
Jorge Kajuru, 53, pode ser preso caso
não compareça à audiência relacionada
ao processo movido por Luciana Gimenez, 45. Se isso ocorrer, o jornalista será
condenado à revelia. A informação é do
colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”.
Aliás, o caso tornou-se da esfera criminal. Pela difamação, Kajuru pode ser
condenado de três meses a um ano e
multa. Por injúria, o código prevê detenção de um a seis meses ou multa. O advogado da apresentadora da RedeTV!, Sylvio Guerra, quer que a pena seja multiplicada por cinco — o número de vezes que a sua cliente
foi ofendida nos últimos anos pelo réu.
O processo corre na 5° Vara Criminal do Rio de Janeiro e
a juíza Paula Fernandes Machado de Freitas acatou o pedido de Guerra para que o jornalista seja intimado por edital.
Com isso, ele será avisado da data marcada por meio do
Diário Oficial e com anúncios em grandes jornais.
A decisão foi tomada depois que Jorge Kajuru não foi
encontrado nos endereços escritos no processo, que foi
aberto em novembro de 2013. Na ocasião, o jornalista
xingou Gimenez de “vagaba profissa”no Twitter depois de
saber que foi condenado a pagar cerca de R$ 80 mil por
danos morais.
A multa correspondia a um caso judicial de 2005, que corria na 18° Vara Cível do Rio de Janeiro. Na época, ele disse
durante um programa de TV que a apresentadora “é mais
burra do que uma mesa.” Como ainda não foi quitado, o
valor já ultrapassou os R$ 100 mil.
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Após acusações, Regina Casé faz desabafo:
“Fizemos tudo o que achávamos digno!”
Depois das críticas de Maria de Fátima
da Silva, mãe do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG, Regina Casé,
60, resolveu comentar o assunto em um
comunicado publicado em sua página
oficial no Facebook. A apresentadora do
“Esquenta”, onde o rapaz trabalhava, lamentou as acusações.
“Nos últimos dias, fiquei triste e perplexa acompanhando a repercussão gerada
pelas palavras e acusações, muitas delas cruéis e injustas,
de Dona Maria de Fátima, mãe do DG. Fizemos tudo o que
achávamos correto e digno. Quando fizemos um programa
de despedida, foi de coração. Recebemos todos os convidados desse dia com o mesmo cuidado de sempre.Talvez a
única diferença tenha sido que a gente deu ainda mais atenção para Dona Maria de Fátima e sua família”, disse.
“Estávamos unidos no mesmo sentimento, pois a dor dela
é a dor de muitas mães que convivem com a violência”,
lembrou Regina. No mesmo texto, ela reforçou o seu trabalho contra o preconceito e a desigualdade em prol dos
menos favorecidos. “A minha história sempre foi de luta
contra o preconceito, a desigualdade e as injustiças sociais,
mas ela sempre foi também de respeito à transparência e à
verdade.Por isso, precisava dar essa satisfação a tanta gente
[fãs, amigos e familiares] que tem estado ao meu lado o
tempo todo.” Com o assassinato de DG, encontrado morto em abril, a produção do “Esquenta” fez uma edição de
despedida ao dançarino. Recentemente, o assunto voltou à
mídia por causa das críticas de Maria de Fátima contra Regina Casé durante a Semana de Reflexões sobre Negritude,
Gênero e Raça em Brasília, no último dia 20 de novembro.
“[Regina Casé] é uma farsa, uma mentirosa! É uma cretina e fez um programa sensacionalista para ganhar audiência
com o meu choro no ar”, disse a mulher, que participou do
evento. A TV Globo negou as acusações e declarou “que as
afirmações não têm fundamento.”

Separados, Kaká e Carol Celico brigam
por causa de dinheiro
Após anunciarem a separação no início do mês, o clima
está pesado entre Kaká, 32, e Carol Celico, 27. De acordo
com a colunista Fabíola Reipert, do “R7”, o antigo casal
praticamente não tem conversado. Para tornar a situação
mais complicada, eles ainda moram na mesma casa. O motivo do estresse entre Carol e o jogador de futebol é simples:
dinheiro. Conforme destaca a colunista, os dois estão discutindo como irão dividir os bens comprados nos últimos nove
anos, período em que ficaram casados.Kaká e Carol lutaram
para salvar o relacionamento. Em junho, ambos negaram
qualquer crise no casamento, mas, segundo a imprensa, eles
tentaram uma reconciliação. Sem sucesso, acabaram anunciando a separação no início de novembro.

Prince Jackson, filho de Michael
Jackson, preocupa família:
“Ele é arrogante!”
Os filhos de Michael Jackson, falecido
em 2009, têm preocupado a família. De
acordo com o site “Radar Online”, Prince
Jackson, 17, herdeiro mais velho do astro
do pop, possui um comportamento bastante ruim na opinião dos parentes. “Ele
é jovem e arrogante. Prince se considera
uma parte da realeza e não gosta de ser
controlado por Katherine e Joe”, afirma
uma fonte ao se referir à Katherine Jackson, avó dos jovens
que divide a guarda com T.J. Jackson, primo dos herdeiros
de Michael.
Além disso, o adolescente é bastante afastado da família.
“Ele mal fala com a irmã, Paris [Jackson]”, declara a mesma
fonte. Eles também são irmãos de Blanket Jackson, 12.
Os tutores também estão preocupados com os gastos
do rapaz. Como ele fará 18 anos em fevereiro, irá ter uma
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mesada maior por causa da idade. A fortuna de Michael é
cuidada por um fundo criado pelo cantor quando ainda era
vivo. “A família tem medo que ele cresça muito rápido.
Também existe uma preocupação com dinheiro, porque ele
vai ser um adulto com mais dinheiro do que se possa imaginar”, explica. Recentemente, Paris Jackson, 16, negou que
esteja grávida do namorado, o cantor belga Ian Thomas, 17.
A moça usou o Instagram para comentar o assunto e afirmou
que “sabe que está gorda”, motivo pelo qual acharam que
ela estava esperando o primeiro bebê.

Sabe quanto ganham Faro,
Rezende e Britto Jr.? Apresentador
da Record revela
O apresentador Geraldo Luís, da TV Record, revelou o
salário de alguns colegas da emissora onde trabalha, em
participação no programa "Pânico", da Rádio Jovem Pan na
terça-feira (25). Segundo ele, Rodrigo Faro ganha R$ 2,1
milhões, Marcelo Rezendefatura R$ 500 mil e Britto Júnior
tem rendimentos em torno de R$ 350 mil. Já o quanto ele
mesmo recebe, não revelou. Apresentador do "Domingo
Show", revelou ainda em uma conversa informal com Emílio Surita e sua equipe que "ganhava mais no 'Balanço' do
que hoje".

Gian é internado novamente e mulher
pede orações para os fãs
Gian, 47, que forma dupla com Giovani, 44, voltou a ser
internado na madrugada desta terça-feira (25). A blogueira
de moda Tati Moreto, esposa do cantor, usou o seu perfil no
Instagram para pedir o apoio dos internautas.
“Gostaria neste momento de pedir a oração de todos vocês, meus seguidores e fãs, ao meu esposo que neste momento deu entrada no hospital novamente. Eu creio que
Deus está em nossas vidas”, escreveu ela.
Apesar da publicação, Tati não revelou o motivo da internação de Gian. Vale lembrar que elesofreu uma isquemia
cerebral, um tipo de AVC (Acidente Vascular Cerebral), no
fim de setembro.
O cantor teria passado pelo problema de saúde por causa
do comentário de Zezé di Camargo, 52, quando ele afirmou
que Gian se relacionou com a atual esposa mesmo já sendo
casado. A revelação do cantor foi feita em defesa de Graciele Lacerda, 33, que tem recebido muitas críticas por ter sido
a amante do sertanejo e, atualmente, ser a nova namorada.
Na tarde desta terça-feira (25), Tati usou novamente o
Instagram para agradecer o apoio. Ela contou que o marido
já recebeu alta. “Ele está agora em casa repousando por recomendações médicas evitando qualquer tipo de estresse”,
escreveu.
Além disso, ela explicou que o cantor teve os mesmos
sintomas quando foi diagnosticado com o AVC, por isso,
decidiu levá-lo ao hospital. “Passou por exames, mas graças
a Deus está tudo sob controle. Ele está aqui ao meu lado e
agradece o carinho de todos”, finalizou.

Record perde ação e é condenada a
pagar R$ 900 mil para Cláudia Alencar
Cláudia Alencar, 64, venceu uma ação judicial contra a
Record e a emissora foi condenada a pagar R$ 900 mil para
a atriz.
Segundo o portal “UOL”, a indenização é referente a
verbas trabalhistas correspondentes a férias, FGTS e horas
extras. A artista foi contratada pelo canal em 2005 como
pessoa jurídica e recebia um salário de R$ 30 mil por mês.
A 5ª Turma Regional do Trabalho da 1ª Região do Rio
de Janeiro reconheceu o vínculo empregatício de Cláudia
que atuou em novelas como "Prova de Amor" (2005), "Os
Mutantes" (2008) e "Vidas em Jogo" (2011).
No processo trabalhista movido pela atriz, o juiz constatou que Cláudia se submetia aos horários e dias de gravações previamente fixados pela Record. Dessa forma, ficou
constatada a subordinação jurídica da profissional à emissora do bispo Edir Macedo, 69. Apesar disso, o canal ainda
pode recorrer da decisão.
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Hercílio Diniz trás para Manhuaçu o Subway sucesso em 108 países

D

Devair G. Oliveira e Jeniffer
urante anos a cadeia de restaurantes
SUBWAY® vem ganhando uma conceituada reputação em todo o mun-

S

do, são 43.058 restaurante em 108 países,
no Brasil, a franquia já alcançou a marca de
1.707 lojas, por oferecer aos seus clientes a
melhor alternativa à tradicional gordurosa

comida rápida. Lá você encontrará algumas
dicas de como reduzir gorduras, calorias, sódio, bem como aumentar fibras na sua próxima refeição no SUBWAY®.

Os primeiros clientes da Subway de Manhuaçu
foram Henrique e Marcelo

Conversamos com os franquiados da Subway Manhuaçu Hercílio Neto e Lorena

egundo Hercílio está é a terceira loja
franquiada com o Coelho Diniz Ipatinga e Coronel Fabriciano também foram
contemplados com a Subway “Achamos interessante estar abrindo uma unidade aqui em
Manhuaçu, é uma franquia de sucesso que
está em 108 países no mundo todo e mais de
1.700 aqui no Brasil, então como Manhuaçu
é uma cidade polo que tem potencial, tivemos
a ideia de investir na cidade”. Diz Hercílio
Neto
Desde a construção do supermercado Coelho Diniz em Manhuaçu, havia um bom
espaço de frente para a praça, talvez a visão
futurista da família Diniz já pensava em ampliar os negócios em Manhuaçu. “E já veio a
experiência do supermercado, ele veio para a
cidade a população gostou e agora estamos
inaugurando hoje a nossa 3ª franquia Subway
aqui em Manhuaçu, pensamos sim, em expansão de outras franquias, mas é uma coisa
que depende muito da Subway, e não muito

da gente, eles tem que vir avaliar o ponto,
mas nós temos a intenção de abrir outras”.
Explica Hercílio.
Continuando Lorena explica que a credibilidade do Coelho Diniz na cidade foi fundamental para a decisão, é o casamento perfeito por duas marcas de sucesso, onde entra
a credibilidade e como o supermercado já é
um ponto central e que deu certo, são duas
marcas fortes que estão se unindo. A Subwal
é o diferencial para pessoas preocupadas em
ter dietas especificas, esta é realmente a visão
da Subway em servir um sanduiche saudável.
Lorena conta um pouco do histórico da
marca. “Fred DeLuca tinha apenas 17 anos
de idade em 1965, decidiu que realizaria seu
sonho de se tornar um médico. Ao procurar
uma forma de pagar pelos estudos, um amigo
da família sugeriu que ele abrisse uma lanchonete de sanduíches em formato 'submarino'. Com um empréstimo de mil dólares, o
amigo, Dr. Peter Buck, ofereceu-se para se

tornar o parceiro de Fred. Essa relação empresarial mudaria o cenário da indústria de
fast-food. O primeiro restaurante foi aberto
em Bridgeport, Connecticut, em agosto de
1965. Logo após a abertura, Fred e Peter estabeleceram a meta de terem 32 restaurantes
abertos dentro de 10 anos. Fred logo aprendeu os passos básicos para tocar um negócio, assim como a importância de servir um
produto de qualidade, bem feito e com ótimo
atendimento ao consumidor, mantendo os
custos operacionais baixos, com pontos bem
localizados” Explica Lorena
Em suas considerações finais Hercílio e
Lorena agradecem a cidade pela receptividade, e disseram que o primeiro cliente foi uma
felicidade. Desejamos que eles venham, que
sejam mesmo bem atendidos e que tenham
uma experiência satisfatória e o nosso muito
obrigado.
Hercílio Neto e Lorena.

