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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Câmara de
Manhuaçu
homenageia
munícipes

PÁGs.

8e9

N

a noite do dia 11/12/2014 o Poder Legislativo de
Manhuaçu, realizou sessão solene de entrega de
títulos de cidadão honorário e diploma de honra
ao mérito, os agraciados forma empresários, religiosos,
esportistas, militares, líderes comunitários e personalidades que com seu trabalho e seu exemplo prestaram bons
serviços à comunidade.

Antônio Carvalho recebeu o Diploma Honra ao Mérito concedida aos Gideões Internacionais de Manhuaçu

Justiça obriga DNIT a restaurar
O mistério do baú - Quinhentos
trecho da Br-262, de Realeza a Reduto
mil reais sumiram
PÁG. 11

PÁG. 13

Flávio Elias é o novo presidente
da Câmara de Lajinha

Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lajinha - Vice Presidente Celso Presidente Flávio - Secretário Saulo

PÁG. 06

Padre
Marcelo
Rossi

Antonia
Fontenelle

Anderson
Silva
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EDITORIAL
Petrolão: a verdade está aparecendo
para o desespero de muitos

Quase todas as verdades sobre a corrupção envolvendo as mais de
750 obras do Governo Federal, já estão as claras, restando algumas
considerações se a justiça vai ser aplicada com rigor, quantos políticos
perderão seus mandatos, quantos irão para a cadeia, ou se fabricam uma
enorme Pizza, parece que tem muita gente encrencada, e em política
pode esperar de tudo. Tem também as contas de campanha dos governantes que gastaram tanto que não puderam maquiar, infelizmente no
Brasil sempre dão um jeitinho. O TSE recomendou depois de apreciar
as contas da Presidenta Dilma que fossem reprovadas, mas o STF
aprovou. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou quarta-feira 10/12, as contas de campanha do governador reeleito Geraldo
Alckmin (PSDB), A mesma coisa foi feita com as contas do candidato a governador de Minas Pimentel foram rejeitadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral de MG. Grande ilusão as leis parecem que foram
feitas só para os pequenos. Voltando a falar da corrupção da Petrobras
disseram que a presidente da Petrobras não sabia de nada e agora foi
provado que ela sabia de tudo e a situação complica a cada dia e há um
medo imenso de se chegar aonde todo mundo sabe, mas não se pode
provar, é o nome dos verdadeiros culpados. O povo está calado, na
esperança que as instituições funcionem: Ministério Público Federal,
Polícia federal e Supremo Tribunal Federal, eles poderão contribuir
muitíssimo para a paz, se cumprir suas obrigações, pois a justiça do
povo é cruel e costuma fazer um estrago muito maior. Lideranças
petistas já articulam apoio a base dos sindicatos, segundo o presidiário
Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT e do mensalão do governo Lula,
cumprindo prisão domiciliar, aproveita seu “emprego” na CUT para
se reunir com sindicalistas e exortá-los a apoiar o governo Dilma em
razão do escândalo de corrupção na Petrobras. Delúbio adverte que
“está para acontecer algo muito grande com o PT no plano nacional”,
e apela aos sindicalistas para que não “pulem do barco”.
Para os mais experientes o PT, hoje é um partido em decadência
muito pior do que o PFL nos seus momentos difíceis que até trocou
de nome para poder continuar. Dizem que há um ensaio de várias
lideranças religiosas, comerciantes, sindicalistas e partidária, prevendo para as próximas eleições uma queda acentuada do PT. Vão surgir
até campanha nacional: ajude a passar o
Brasil a limpo, não vote nos candidatos
Fale com a redação
contato@jm1.com.br do PT. Alguns deputados vão abandonar
o barco antes que ele afunde, na primeira
(33)3331-8409
etapa eles vão pedir aos candidatos bons
que transfiram de partidos e os sem
filiações que procurem outros partidos que não seja o PT. Já circula
dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, que Dilma vai precisar
de todo apoio possível, isso na hora que a justiça despejar o caldeirão
de corrupção do Petrolão, disse um lider petista referindo-se aos desdobramentos da Lava Jato. A maioria do povo desacredita das instituições, quando levanta um juiz sérios, 10 são contra, até o Ministro da
Justiça se pudesse acabaria com este processo. Se depender da política
o Brasil cai na desgraça, tudo corre naquela máxima “Farinha pouca
meu pirão primeiro”, veja que os deputados aprovaram um absurdo
para livrar a Presidenta, com a maioria se pode tudo, se não existem
ponte fabrica-se uma para passar, se a Lei é desfavorável, revoga-se.
Os brasileiros estão enojados e com o saco cheio do aparelhamento da justiça. Veja a conta de Dilma muita coisa errada, a conta
omitiu gastos nos Correios. Mas quem nomeia os ministros não é
o próprio governo? Tema razão uma mão lava a outra. Isso é uma
vergonha. A aprovação “com ressalvas” inúteis das contas da reeleição de Dilma revoltou técnicos do Tribunal Superior Eleitoral.
Eles recomendaram a rejeição. Encontraram absurdos variados e
omissões como ausência de comprovante de despesas com os Correios, que esteve no centro do escândalo utilização de carteiros para
distribuir “santinhos” do PT. Na ocasião, os Correios garantiram
que os serviços haviam sido pagos.
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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
ILMA ARRUDA DE
ARAÚJO ABREU BH MG
O Coronel do Exército Gélio
Fregapani está prestando um
grande serviço aos brasileiros ao
publicar estas informações tão
importantes e tão graves.
Estou convicta de que é a mais
pura verdade. Precisamos fazer
alguma coisa, antes que seja
tarde. Todos nós somos corresponsáveis por tudo que está
acontecendo com a Nação Brasileira, principalmente as afrontas
dos atuais governantes à Constituição Brasileira; a usurpação do
patrimônio público; a destruição
de valores; ligações com o crime
organizado; o estímulo à criminalidade, enfim, são tantas as
barbaridades, infelizmente se eu

fosse falar de tudo deixaria este
comentário muito longo.
Um dos caminhos, segundo o
cientista político, jornalista e escritor OLAVO DE CARVALHO
é o "ATIVISMO JUDICIAL".
Processar os responsáveis por
todos os danos cometidos nos
Três Poderes, ou seja, no nível
Executivo, Judiciário e Legislativo é necessário. Não importa
se vamos ganhar ou não. Vamos
entulhar a ficha desses canalhas
de processos e criar constrangimentos para a justiça, que aliás,
já está aparelhada.
Ainda, citando Olavo de Carvalho, "sem ativismo judicial não
tem democracia".
A Constituição Federal e as
Leis Ordinárias são as armas
que devemos usar e elas são

poderosas.
Em 1993 criamos uma entidade
de defesa de direitos, no âmbito
do Estado de Minas Gerais, ela
tem título de utilidade pública
estadual e municipal, só falta o
Federal.
Quem sabe fazendo ajustes
e alteração para atuação em
âmbito federal podemos fazer
o ATIVISMO JUDICIAL que
tanto o Olavo de Carvalho fala.
Precisamos criar um Movimento de ativismo judicial, especialmente para os crimes de
lesa Pátria. Um movimento com
milhares de pessoas com perfil
adequado, certamente, vai infernizar a vida de muita gente e também da justiça, incluindo o STF.
Esse caminho é possível, o que
acham desse caminho?
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Petrolão: vai jorrar lágrimas e lideranças
prevê catástrofe petistas
Lideranças petistas já articulam
apoio a base sindicalistas, segundo o
presidiário Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT e do mensalão do governo Lula, cumprindo prisão domiciliar,
aproveita seu “emprego” na CUT para
se reunir com sindicalistas e exortá-los
a apoiar o governo Dilma em razão do
escândalo de corrupção na Petrobras.
Delúbio adverte que “está para acontecer algo muito grande com
o PT no plano nacional”, e apela aos sindicalistas para que não
“pulem do barco”.
Para os especialistas o PT hoje, é um partido em decadência,
várias lideranças religiosas, comerciantes, sindicalistas e partidária, prevêem para as próximas eleições uma queda no PT, vão
surgir até campanha nacional: ajude a passar o Brasil a limpo,
não vote nos candidatos do PT. Na primeira etapa eles vão pedir
aos candidatos bons que transfiram de partidos e os sem filiações
que procurem outros partidos que não seja o PT. Já circula dentro
do próprio Partido dos Trabalhadores, que Dilma vai precisar de
todo apoio possível, isso na hora que a justiça despejar o caldeirão
de corrupção do Petrolão, uma liderança petista referindo-se aos
desdobramentos da Lava Jato.

Falta seriedade no Brasil
Os brasileiros estão cansados
da justiça passar a mão por cima
dos governantes. Veja a conta de
Dilma muita coisa errada, conta de Dilma omitem gastos nos
Correios. Mas quem nomeia os
ministros não é o próprio governo? Tem razão uma mão lava
a outra. Isso é uma vergonha.
A aprovação “com ressalvas” inúteis das contas da reeleição de
Dilma revoltou técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Eles recomendaram a rejeição. Encontraram absurdos variados e omissões
como ausência de comprovante de despesas com os Correios, que
esteve no centro do escândalo utilização de carteiros para distribuir “santinhos” do PT. Na ocasião, os Correios garantiram que os
serviços haviam sido pagos.

Clubes Militares e Naval
Representantes dos clubes Militar e
Naval, de militares da reserva do Exército e da Marinha, afirmaram que falta
à Comissão da Verdade "ouvir o outro
lado" sobre as acusações de crimes contra os direitos humanos na ditadura militar (1964-1985).
Essa Comissão da Verdade, não é
muito verdadeira, vejamos, pense e se
coloque em lugar de uma mãe que seu
filho foi servir ao Exército e é morto por
bombas atiradas por guerrilheiros. Que culpas tinha o inocente
soldado de 19 anos que cumpria o dever cívico de servir a Pátria.
O que acontecia era uma guerra de um lado as Forças Armadas
cumprindo o papel constitucional de defender a nação. Se houve
excesso com certeza houve dos dois lados, vários militares morreram também. A Comissão da Verdade só pesquisou e ouviu apenas
um lado.

Militares dizem que Comissão
da Verdade precisa 'ouvir o
outro lado'
RUBENS VALENTE - MATHEUS LEITÃO
"A comissão precisa ter fatos de um lado e de
outro para ter uma verdade completa, não uma
meia verdade. O que parece que nós vamos ter
é uma apuração de um lado só", disse o almirante Ricardo Antônio
da Veiga Cabral, presidente do Clube Naval.
"Só ouço falar de militares que estão arrolados e nenhum dos
que fizeram atos de terrorismo na época."
O primeiro-vice-presidente do Clube Militar, general Sérgio
Costa de Castro, disse que os estudos da comissão têm que ser
"mais profundos" do que os primeiros textos de Fonteles e também apontou a falta do "outro lado" dos militares. Mas ele considerou os textos "apenas uma opinião" pessoal de Fonteles.

Citada em outro texto de Fonteles como tendo criado um grupo
que procurou fornecer armas para o golpe de 1964, a Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo disse em nota: "É importante lembrar que a atuação da Fiesp tem se pautado pela defesa
da democracia e do Estado de Direito, e pelo desenvolvimento do
Brasil. Eventos do passado que contrariem esses princípios podem e devem ser apurados”. Procurado pela Folha, o Comando do
Exército em Brasília não se pronunciou.
http://www1.folha.uol.com.br/poder/1190545-militares-dizem-que-comissao-da-verdade-precisa-ouvir-o-outro-lado.shtml

Inutilidade
Os técnicos ficaram com a sensação da inutilidade do que fizeram. Chegaram a passar 36 horas sem dormir para finalizar os
trabalhos.

Obra de Ficção
Prestação de contas de campanha é peça de ficção: a maior parte
das doações é diretamente ao candidato, no “caixa dois”, e não ao
partido.

Balcão de Negócios
Empresas somente doam diretamente ao candidato para prender-lhe o rabo, com a retribuição da gentileza, no exercício do
mandato.

Petrobras ficou
calada o tempo todo
Com certeza eles irão arrumar
um bode expiatório, ficaram o
tempo todo calados, dizendo que
não houve irregularidade na empresa, agora que a coisa apertou e
apareceu uma funcionária que irá depor e falar que a presidente da
Petrobras sabia de tudo. Diante do cerco a coisa agora tende a dar
outro rumo. Querem um bode e procuram o lado fraco da corda.

Não entendi nada de nada
Dizem que a Câmara Municipal de Manhuaçu, há quatro meses, ou melhor desde setembro, esse grupo já havia acertado tudo
eles tinham certeza de 8 votos, e lógico trabalharam em silêncio
e tentaram conseguir mais votos, foi uma cartada de mestre, para
aqueles que deixam tudo para depois não conseguem bons resultados. Os políticos estão cada vez articulando mais cedo, dizem até
que vários cargos já foram acertado para 2016 vem aí o grupão,
nada menos que dois deputados e o candidato a prefeito e vice vai
ser uma grande surpresa. Pena que não podemos revelar a fonte.

Carros rebaixados, um gosto em comum

Sábado
(13/12)
aconteceu o 3° Encontro do Garage 68’ Car
Club, com 22 carros
presentes e decidindo
usar este encontro para
iniciar um projeto de
fazer boas ações, para
mostrar que os encontros devam ter também
um resultado social,
os organizadores colocaram em prática a
doação de alimentos
para pessoas carentes,
e cada integrante levou
algum tipo de alimentos para montar uma
cesta básica e doar para
uma família necessitada. A ideia do clube, é daqui para frente estar
fazendo boas ações em prol dos menos favorecidos.
Com um gosto em comum por carros rebaixados Gustavo Souza
e Washington Pereira resolveram fazer um encontro com pessoas
que tinham o mesmo gosto em comum e fazer novas amizades,
estarem trocando ideias e conhecendo pessoas com a mesma paixão. Eles resolveram iniciar um projeto para mostrar que podem
fazer a diferença e ao mesmo tempo ajudar pessoas e ganhar apoio
dos policiais, que é orgulho dos membros.
No primeiro encontro no dia 29 de novembro que foi no Centro Viva Vida no bairro Bom Pastor estavam presentes 6 pessoas.
Além dos dois amigos, reuniram-se João Paulo Santos, Rayllander
Gomes, Juninho Amaral e Lincoln Marques, todos com seus carros e fizeram uma pequena carreata pela cidade e depois se juntaram para conversar. A origem do nome Garage 68’ foi pelo motivo
do carro mais velho até agora no clube ser um Fusca do ano de
1968, o proprietário é Gustavo Souza, que tem o maior orgulho do
seu carro. “Para mim é a realização de um sonho de criança! Além
de fazer a nossa alegria ainda vamos tentar ajudar ao próximo unidos”, disse. São pessoas do bem, com ideais pacificadoras, não
procuram confusão somente uma maneira de curtirem o que gosta
sem fazer bagunça. Seus encontros geralmente serão aos sábados
à tarde, estarão reunidos em locais públicos e quem gostar da ideia
dos rapazes e interessar e tiver seu carro rebaixado e quiser fazer
parte dessa nova modalidade, podem se encontrar no próximo dia
20 de dezembro, que serão bem recebidos, no parque de exposição
Fernando Lopes em Manhuaçu, às 15 horas.

Câmara de Durandé elege novo presidente
Na noite do dia
(02), o vereador
Nei Barbosa foi
eleito presidente da
Câmara de Durandé para 2015. A votação ocorreu num
processo bastante
tranquilo.
Além do presidente, a vereadora
Rosângela foi eleita vice-presidente
e o vereador José
Nova Mesa Diretora eleita para
Câmara de Durandé.
Elias será secretário. Em Durandé, o mandato da Mesa Diretora é anual. Com
isso, todos os anos há eleição para escolha dos dirigentes do Poder
Legislativo.
Nei Barbosa é conhecido pela dedicação e bom relacionamento
com os vereadores e o Executivo em Durandé. Entre as propostas
para o próximo ano, o compromisso é dar continuidade a obra de
construção do novo plenário da Câmara Municipal.
Iniciadas em 2013, na gestão do presidente Pedro Benfica, as
obras estão na fase de acabamento na presidência do vereador Valdir Teixeira, que deixa o cargo em 31 de dezembro. O futuro presidente considera que, além de melhorar as acomodações, o novo
espaço vai permitir que a estrutura da casa seja melhor organizada.
Atualmente, como o espaço é pequeno, a câmara só tem quatro
pequenas salas e o plenário.
Em suas considerações finais, o futuro presidente Nei Barbosa
agradeceu aos demais vereadores pelo apoio e declarou que fará
um trabalho conjunto.

Lincoln, Rayllander, João Paulo, Gustavo, Washington

Alberto Pinto Coelho destaca os
avanços obtidos pelo Governo de Minas
nos últimos doze anos
O governador Alberto Pinto Coelho falou, na quarta-feira (10/12), em
Nova Lima, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, para as principais
lideranças empresarias mineiras sobre
os resultados alcançados pelo Governo do Estado nos últimos doze anos.
Ele fez um balanço da gestão estadual, destacando os avanços nas diversas
áreas de governo. Durante a palestra
realizada na última edição deste ano
do Conexão Empresarial, evento promovido pelo Grupo VB Comunicação, foi apresentado um vídeo sobre Minas Gerais.
“Em primeiro lugar, deixamos um Estado equilibrado em suas
contas, que demonstrou um compromisso com o desenvolvimento
nas várias atividades da área pública: saúde, educação, segurança,
infraestrutura, desenvolvimento, ciência e tecnologia, turismo. O
Estado saneado, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal,
o propicia a continuar a ter credibilidade”, afirmou o governador.
Alberto Pinto Coelho também destacou o legado a ser deixado
pelo Governo de Minas para a próxima gestão. "Reconhecer méritos e continuá-los é mais que um gesto de grandeza: é o batismo do
estadista. É quando o líder se despe das rivalidades de quermesse e
desperta para um senso de doação além das fronteiras de governos
e partidos. Minas está acima de tudo", frisou o governador.
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"Isso aconteceu em todos os governos. Todos! Com todos os diretores da Petrobras. Se não
tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato"
Paulo Roberto Costa é ex-diretor de Abastecimento e Refino da Petrobras, cargo que ocupou entre 2004 e 2012.

EMPRESA DE FILHO DE
MINISTRO FATURA R$148 MILHÕES
A Petra Energia S/A, que tem como vice-presidente
Pedro Barros Mercadante Oliva, filho do ministro Aloízio Mercadante, faturou R$ 148,1 milhões do governo
federal entre 2013 e 2014, quando o petista se transformou no poderoso chefe da Casa Civil. Segundo
o Sistema Integrado de Informações Financeiras do
Governo Federal (Siafi), a verba foi empenhada pelo
Ministério de Ciência e Tecnologia, que foi comandado pelo mesmo Aloizio Mercadante nos anos de 2011
a 2012.
MEU PAIPAI
Da verba empenhada pela Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep), do ministério, R$ 47,1 milhões já
foram pagos à Petra Energia.
UM ATRÁS DO OUTRO
Em 2013, o ministério empenhou R$ 42,8 milhões
para a Petra Energia em agosto, e mais R$ 47,6 milhões no mês seguinte, setembro.
LUCRO BILIONÁRIO
Fundada em 2008 para explorar petróleo e gás, a Petra virou a maior concessionária de blocos de terra do
País, tem áreas em MG, MA e AM
OLHO NA ÁFRICA
O presidente da Petra, Roberto Viana, já perfurou 16
poços na Bacia de São Francisco (MG), e tem expandido negócios para África. Hum…
PSDB PEDIRÁ O INDICIAMENTO
DE VACCARI E FOSTER
Escalado pelo PSDB para apresentar relatório paralelo ao do pizzaiolo Marco Maia (PT) na CPMI da Petrobras, o deputado e promotor Carlos Sampaio (SP) pedirá o indiciamento do tesoureiro do PT, João Vaccari,
e da presidente da estatal, Graça Foster. Segundo o
tucano, Foster no mínimo cometeu falso testemunho
e prevaricação: “Ela foi avisada dos desvios por uma
ex-gerente antes da LavaJato, e nada fez”, conclui.
FIGURA CONHECIDA
Operador do PT no petrolão, Vaccari apareceu nas
CPIs dos Correios e Sanguessugas: “Incrível a vocação dele em ressurgir”, ironiza Sampaio.
NO MESMO BARCO
O relatório paralelo fará referência ao falecido presidente do PSDB, Sérgio Guerra, também acusado de
receber propina do esquema.
AVAL DA OPOSIÇÃO
O parecer de Carlos Sampaio será submetido ainda
na segunda (15) ao aval dos líderes dos partidos da
oposição SD, DEM, PPS e PSB.
ME ERREM
O ex-presidente Lula continua se fingindo de morto,
diante do escândalo de corrupção instalado na Petrobras durante seu governo. Certamente aposta que vai
escapar de fininho, como no mensalão.
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.
LIBERADO
Figura central na ladroagem do mensalão, o presidiário e ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, em prisão
domiciliar, está liberado para articular apoio a Dilma.
Se a presidenta não se importa, a Justiça tampouco.
CONDIÇÃO
Deputados do PSDB querem condicionar o apoio a
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para presidente da Câmara à garantia de que ele aceitará eventual pedido
de abertura de impeachment contra presidenta Dilma.
NUNCA ANTES…
Líder do Solidariedade, Arthur Maia (BA)
aponta a “fraqueza inédita” do PT no
governo Dilma. “Desde a redemocratização, é a primeira vez que PT não tem
força para lancar candidato ao comando
da Câmara”.
QUE VISITA?
Passou completamente em branco, no site da Marinha, a visita da presidenta Dilma à maquete do estaleiro do submarino nuclear. Com R$ 2,7 bilhões públicos
já torrados, a empreiteira Odebrecht, uma das estrelas
da Operação Lava Jato, concluiu apenas o prédio principal.
OS RICOS NÃO CHORAM
Milionária doadora de campanhas petistas e citada no
mensalão em 2005, a Focal Confecção e Comunicação Visual, em São Bernardo (SP) é controlada por
Carlos Roberto Cortegoso, sócio do jornal Rede Bom
Dia, de J. Havilla, dono do grupo de marketing esportivo Traffic.
PRIMEIRO PEDAÇO
Presidente da Câmara, Henrique Alves deu o primeiro
pedaço de bolo, na festa de seu aniversário, terça (9),
a Ronaldo Caiado (DEM-GO). O apoio do democrata é
essencial para aprovar o Orçamento Impositivo.
NEW GENERATION
Aos 34 anos, o procurador responsável pela Operação
Lava Jato, Deltan Dallagnol, tem menos idade do que
Paulo Roberto Costa de safadezas na Petrobras.

Poder sem Pudor
FÉRIAS MERECIDAS
Culto e de raciocínio
muito rápido, o ex-ministro do Turismo Rafael
Greca era deputado no
Paraná quando passou
parte das férias no Himalaia, região pela qual
tinha curiosidade. De volta, um adversário – que
era baixinho – provocou:
- V. Exa. gozou férias
na África. Eu prefiro as belezas da minha terra…
Greca explicou que a mais alta cordilheira do mundo fica
na Ásia e fulminou:
- As pessoas têm o direito de escolher o local das férias,
e geralmente o fazem de acordo com sua altura. Eu fui ao
Himalaia. Vossa Excelência deve ter escolhido a baixada
litorânea.

Dona Baratinha

Era uma vez uma baratinha que varria o salão quando, de repente, encontrou uma moedinha:
- Obá! Agora fiquei rica, e já posso me casar!
Este era o maior sonho da Dona Baratinha, que queria muito
fazer tudo como tinha visto no cinema:
Então, colocou uma fita no cabelo, guardou o dinheiro na caixinha, e foi para a janela cantar:
- Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no
cabelo e dinheiro na caixinha?
Um ratinho muito interesseiro estava passando por ali, e ficou
imaginando o grande tesouro que a baratinha devia ter encontrado para cantar assim tão feliz.
Tentou muito chamar sua atenção e dizer: "Eu quero! Eu quero!" Mas ele era muito pequeno e tinha a voz muito fraquinha e,
enquanto cantava, Dona Baratinha nem ouviu.
Então chegou o cachorrão, com seu latido forte, foi logo dizendo: - Eu quero! Au! Au!
Mas, Dona Baratinha se assustou muito com o barulhão dele,
e disse:
- Não, não, não, não quero você não, você faz muito barulhão!
E o cachorrão foi embora.
O ratinho pensou: agora é minha vez! Mas...
- Eu quero, disse o elefante.
Dona Baratinha, com medo que aquele animal fizesse muito
barulho, pediu que ele mostrasse como fazia. E ele mostrou:
- Não, não, não, não quero você não, você faz muito barulhão!
E o elefante foi embora.
O ratinho pensou novamente: "Agora é a minha vez!", mas...
Outro animal já ia dizendo bem alto: "Eu quero! Eu quero!"
E Dona Baratinha perguntou:
- Como é o seu barulho?
- GRRR!
- Não, não, não, não quero você não, você faz muito barulhão!
E vieram então vários outros animais: o rinoceronte, o leão, o
papagaio, a onça, o tigre ... A todos Dona Baratinha disse não:
ela tinha muito medo de barulho forte.
E continuou a cantar na janela:
- Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no
cabelo e dinheiro na caixinha?
Também veio o urso, o cavalo, o galo, o touro, o bode, o lobo,
... nem sei quantos mais.
A todos Dona Baratinha disse não.
Já estava quase desistindo de encontrar aquele com quem iria
se casar.
Foi então que percebeu alguém pulando, exausto de tanto gritar: "Eu quero! Eu quero!"
- Ah! Achei alguém de quem eu não tenho medo! E é tão bonitinho! - disse a Dona Baratinha. Enfim, podemos nos casar!
Então, preparou a festa de casamento mais bonita, com novas
roupas, enfeites e, principalmente, comidas.
Essa era a parte que o Ratinho mais esperava: a comida.
O cheiro maravilhoso do feijão que cozinhava na panela deixava o Ratinho quase louco de fome. Ele esperava, esperava, e
nada de chegar a hora de comer.
Já estava ficando verde de fome!
Quando o cozinheiro saiu um pouquinho de dentro da cozinha, o Ratinho não aguentou:
- Vou dar só uma provadinha na beirada da panela, pegar só
um pedacinho de carne do feijão, e ninguém vai notar nada...
Que bobo! A panela de feijão quente era muito perigosa, e o
Ratinho guloso não devia ter subido lá: caiu dentro da panela de
feijão, e nunca mais voltou.
Dona Baratinha ficou muito triste que seu casamento tenha
acabado assim.
No dia seguinte, decidiu voltar à janela novamente e recomeçar a cantar, mas...
Desta vez iria prestar mais atenção em tudo o que era importante para ela, além do barulhão, é claro!
- Quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no
cabelo e dinheiro na caixinha?
FIM
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Flávio Elias é o novo presidente da Câmara de Lajinha

D

ia 9 de dezembro de
2014, aconteceu a
Sessão para a eleição
da nova Mesa Diretora que
legislará em 2015 e 2016.
A Mesa é composta por
Presidente, Vice e Secretário.
Duas chapas se apresentaram para votação; Chapa
1 – Humberto, Gustavo e
Antônio Fonseca e Chapa 2
– Flávio, Celso e Saulo
A votação desta vez
aconteceu de acordo com o
novo decreto, onde os votos devem ser abertos (ao
vivo). Começou por ordem
alfabética e cada Vereador
declarou seu voto na chapa
escolhida. E com 5 votos à 4
a Chapa número 2 foi a vencedora. Portanto, o Vereador
Flávio Elias se consagrou
Presidente!
Houve também os discursos após a eleição.

Vereador Paulo César
parabenizou o
mandato
do Vereador Renato, onde
trouxe
transparência e
abertura para esta casa.
Lembrou ao futuro Presidente que "as vezes para as
coisas andarem é necessário
a oposição".
Desejou que ele aprenda, amadureça e saiba que
ele irá governar para o bem
da cidade e não só para um
partido. Também espera que
ele cresça pois assim a casa
cresce junto e a cidade também, enfatizou que eles não
serão inimigos, e que existe
a vontade de ajudar e o que
ele puder fazer ele irá fazer
para que as coisas saiam
bem.
" Foi uma eleição bem
democrática, e queríamos
fazer parte da mesa mas não
deixaram, assim como em
outros tempos, mas já houve eleições passadas em que
Renato e outros votaram em
mim, então isso aos poucos
irá se quebrar e a cidade irá
ganhar com isso."
Vereador Saulo
também
discursou
e
parabenizou
a
Mesa
Diretora atual,
destacando o zelo,
até muitas vezes
exagerado do Renato, mas
que foi muito competente,
transparente e cauteloso

nas suas ações, procurando sempre fazer as coisas
certas e legais. Deixou um
legado sobre esses 2 anos,
que foi muito complicado
esse início de governo onde
as coisas ainda estão se ajeitando, mas que nesse tempo
a parceria desta casa e do
Renato foi essencial para
o andamento das coisas na
cidade. "Mas tenho certeza
que nesses próximos 2 anos,
o Executivo estará mais estruturado e com isso serão
2 anos de muitas vitórias.
E o Flávio seria o primeiro
presidente e foi algo merecido, e juntamente com todos nós trabalhando em prol
da cidade será uma Gestão
muito proveitosa e próspera. E tudo vem no tempo
certo, com novos governos
e atitudes, a cidade verá as
mudanças.
Começamos no negativo,
lá em baixo, agora estamos
no nível da rua, e nos próximos anos subiremos os degraus. Serão anos vindouros
prósperos. "
V e reador
Gustavo
também
deixou
suas considerações e parabenizou
o eleito
Flávio
Elias.
Mas também agradeceu ao Renato
pelo brilhante trabalho nesses 2 anos, bonito e democrático. Disse que as vezes
até interpretam mal, e dizem que ele fica em cima
do muro, mas nem sempre
a verdade está ao nosso lado
e se quisermos fazer o correto temos que ir para outro
lado as vezes. Desejou que
ele tenha muito sucesso, sabendo que se ele for mal a
cidade irá mal. Se colocou
à disposição e declarou que
é possível através da transparência e união fazer algo
extraordinário. "Espero que
você surpreenda aquelas
que duvidam da sua capacidade. Sem dúvida esta é
a Câmara mais democrática
que já tivemos aqui. Esse é
o primeiro passo para o desenvolvimento e o progresso dessa cidade."
Ve r e a dor Celso
parabenizou o Ver.
Renato
pelo seu
ótimo trabalho nesses anos,
conduzindo
com
a maior
competên-

Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lajinha - Vice Presidente Celso - Presidente Flávio - Secretário Saulo

cia. Também a Vereadora
Neura que muito fez também por esta casa, sendo
ambos exemplos de administração e trabalho. E desejou Sucesso para o Flávio
juntamente com ele e Saulo
nesta nova etapa.
V e reador
Humberto destacou a integridade
e harmonia entre
funcionários e
Vereadores, juntamente
com Neura e Flávio. Democracia foi a palavra chave
nesses 2 anos, onde houve
discussões de trabalho, mas
que fora dali todos eles se
dão bem e se tratam bem.
Desejou também sucesso
ao Flávio e a nova Mesa, e
que tenha coerência em suas
ações, para que o sucesso
dele seja o de todos.
Vereadora Neura agradeceu ao Vereador Renato
por este apoio e trabalho
nesses dois anos, por ter
aprendido mais neste tem-

po. Felicitou o Vereador
Flávio
pela conquista da
Presidência, juntamente
com sua
chapa.
Espera
deles um
trabalho árduo, mas suave
e eficiente, com vontade
de realizar. Transferimos a
paz, alegria e harmonia que
conquistamos aqui, para
vocês continuarem e fazerem ainda melhor. "Estejam
confiante, que estaremos do
outro lado da mesa, trabalhando para que vocês efetuem um excelente trabalho
frente à Mesa Diretora."
Vereador Antônio desejou que
2015 seja
ano
de
sucesso e
trabalho
para esta
casa com
a
nova
Mesa Di-

retora. E parabenizou Renato pelo seu governo.
V e reador
Renato
a c o n selhou
Flávio
para que
sua
legislatura
seja um
exemplo,
que ele
trate a todos como igual, lembrando
que eles não são inimigos,
mas apenas adversário políticos e essas divergência
com respeito fazem bem à
cidade. Mas por trás do Vereador existe homem, e estes seres humanos são amigos. As ideais discutidas na
tribuna são política, apenas.
Existe as críticas mas elas
podem ser construtivas.
"O Flávio apesar das suas
molecagens é uma pessoa
integra, e eu confio que
ele fará um trabalho muito
bom."
O Vice Prefeito Sérgio
parabenizou aos eleitos e a
atual mesa diretora. Desejou
aos munícipes um feliz natal
e um ano novo de muitas re-

alizações. Que a esperança
não seja perdida pois é o que
nos move. Ele acredita muito nos próximos anos, com
novos Governos Federais e
Estaduais e que juntamente
com eles o sucesso de Lajinha. Espera que eles façam
de fato a fiscalização do
Executivo, com muita integridade. E que nas próximas
eleições o povo irá reconhecer quem de fato trabalhou
e o representou na Câmara.
Que nos próximos anos,
todos se unam em favor de
Lajinha, de 2 anos melhores
que estes que passaram.

Vice Prefeito Sérgio

Para finalizar o futuro Presidente, Flávio Elias, discursou;

A

Presidente Eleito Flávio Elias

gradeceu a Deus
por esta honra de
poder ser Presidente desta casa, disse
que irá honrar este voto
de confiança. Espera que
Paulo César o ajude nesta
caminhada, assim como
os seus companheiros que
são inteligentes e competentes. Agradeceu a Neura,
por não aceitar as propostas que lhe foram feitas e
manter sua palavra. Também aqueles que votaram
nele, e os que não votaram

e torceram contra, para
que Deus os abençoe. Disse ao Prefeito Lúcio que
pode contar com ele, desde
que a Assessoria não tente descer por goela abaixo
nenhum projeto, pois em
seu governo isso não será
feito. O que for certo, e
os vereadores e sindicatos
falarem isso será acatado.
Disse que não irá aceitar
ser amedrontado. Mais
uma vez disse estar à postos para fazer valer este
compromisso. Agradeceu

muito à sua esposa e família e encerrou.
E assim mais uma Sessão
foi concluída.
E com ela também as
Sessões Ordinárias, mas de
antemão os vereadores já
ficaram avisados pra aguardarem Sessões Extraordinárias, pois ainda não chegou
nesta casa o Projeto de Orçamento para o ano que vem,
e eles devem estar em alerta.
Ass. de Comunicação
da Câmara Municipal de
Lajinha
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2ª edição Café com Artes realizado em Manhuaçu

A

conteceu
sábado,
(13/12) das 08 às 17
horas a 2ª edição do
Café com Artes, desta vez
com a Edição de Natal na
Papelaria e Copiadora Grafite, com exposições dos
trabalhos dos ateliês Carolina Mayrinck, Pontinhos
de Minas e Artes da Maira,
as artesãs também estiveram dando dicas no local e
vendendo seus trabalhos, no
fim do café foram sorteados
brindes, cada artesã disponibilizou um de seus trabalhos, a Real Print, Papelaria
e Copiadora Grafite dispo-

nibilizaram um kit para o
sorteio.
Pontinhos de Minas (Renata Von Randow Abreu) –
Trabalha com sousplats, porta guardanapos, porta copos,
jogos americanos, dentre outros e tem a própria linha de
botões e outros artigos para
fazer artesanatos com um
preço mais acessível.
Renata conta que seus
produtos foram expostos na
Feira Nacional de Artesanatos em Belo Horizonte no
Expo Minas nos dias 2 a 7 de
dezembro de 2014, “foi uma
experiência marcante, já que

Maira, Renata, Caroline e Elaine marcaram presença
no 2ª edição do Café com Artes

a Feira é referência brasileira
e conta com stands de artesanato nos mais diferentes
segmentos, e de diferentes
lugares do Brasil e do mundo. É de encher os olhos com
tantas belezuras! Estivemos
lá com muitos lindos mimos
e muitos produtos para artesãos (botões, tecidinhos e fitinhas)” explica Renata
Carolina Mayrinck – Trabalha com caixas decorativas
feitas com papelão, capas
para agendas, artigos para
presentes dentre outros.
Artes da Maira (Maira Rezende Pereira Froede) – Trabalha com caixas para presentes de mdf, porta-retratos,
caixas personalizadas, porta
joias, todos personalizados e
decorativos.
Grafite – A papelaria cedeu
o local por agora estar integrando a sua loja artigos para
scrapbook e outros itens para
fazer artesanato e promovendo este Café com Artes.
Juntando o útil ao agradável,
divulgando os trabalhos das
artesãs e também seus produtos juntamente com o curso
que será oferecido no local,
para os interessados em participar.

Os trabalhos de Caroline Mayrinck, Maira e Renata abrilhantaram a 2ª Edição

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal – Criada pela Lei nº 505/1979
Av. Presidente Vargas-308- Centro- Lajinha/MG - CEP. 36.980.000
CNPJ: 21.073.101/0001-62 -- Inscrição Estadual: 377773613.00-00
saaelajinha@bol.com.br- Tel: (33) 3344-1100

O SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de LAJINHA–MG, através de seu diretor, torna público que realizará SELEÇÃO PÚBLICA de provas de conhecimentos
específicos e práticos para FUNÇÃO PÚBLICA de caráter exclusivamente temporário,
objetivando contratação e formação de cadastro de reserva para contratação de serviços essenciais de Aux. de Administração, Aux. de serviços gerais, Encanador e Técnico
em Química. O processo seletivo será regido pelo edital 001/2014 disponível no site
www.saaelajinha.com.br e executado pelo CISAB ZONA DA MATA, em conformidade
com o Contrato de Consórcio Público. As inscrições ocorrerão nos dias 17/12/2014 a
30/12/2014. A realização das provas ocorrerá no dia 11/01/2015, às 09:00 horas (1ª etapa) e 14:00 horas ( 2ª etapa), na Escola Municipal Comendador Leite – Rua Jose F. de
Abreu, 57, Sto. Anibal- Lajinha – MG, 12 de dezembro de 2014.Antonio Sathler Bretas.
Diretor do SAAE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
MUNICIPIO DE COCEIÇÃO DE IPANEMA – extrato de termo
aditivo
A contrato administrativo PA: 029-04-010/2012 PLTP:0010/2012
PAC 201789/2011 CONTRATANTE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
DE IPANEMA CNPJ 18.334.300/0001-72 CONTRATADA CTGA
CONSTRUTORA LTDA CNPJ 10656697/0001-07 objeto altera a
clausula 3.1 do contrato prorrogando o prazo de 09meses para
29/06/2015 dotação orçamentaria acordo com edital Conceição
de Ipanema WILLFRIED SAAR prefeito municipal 12/12/2014

MUNICIPIO DE COCEIÇÃO DE IPANEMA
– extrato de termo aditivo
A contrato administrativo PA: 0035-004-007/2013 CONTRATANTE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA CNPJ
18.334.300/0001-72 CONTRATADA CTRO CONSTRUÇOES
LTDA CNPJ 16518865/0001-84 objeto altera a clausula 2.3 do
contrato prorrogando o prazo de 180 dias para 23/03/2015 dotação orçamentaria 020401.27812.0051.1024.44905100 Conceição de Ipanema
WILLFRIED SAAR prefeito municipal 22/09/2014

Agora em Lajinha!

Festas
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Em sessão solene, a Câmara Municipal de Manhuaçu entrego

a noite do dia
11/12/2014 o Poder Legislativo de
Manhuaçu, realizou sessão solene de entrega de
títulos de cidadão honorário e diploma de honra
ao mérito, os agraciados
forma empresários, religiosos, esportistas, militares, líderes comunitários
e personalidades que com
seu trabalho e seu exemplo prestaram bons serviços à comunidade.
A mesa foi composta pelos vereadores Maurício
de Oliveira Júnior Presidente da Câmara, Anízio
Gonçalves de Souza Vice-Presidente, Eli de Abreu
1º Secretário, Prefeito
Municipal Nailton Heringer, vice-prefeito Dr. Gulivert e demais vereadores
da casa que ajudaram na
entregas das homenagens.
Segundo o Presidente
Maurício Júnior o que se
pretende com a honraria,
não só prestar uma homenagem aos agraciados,
mas, torna-los seus feitos
uma referência para o bem
viver, em uma ótica de
responsabilidade social e
sustentabilidade humana.
O Presidente Maurício de Oliveira Júnior fez
um balanço de seus dois
anos à frente da câmara,
detalhou as conquistas, a
liberdade e a democracia
em que passou a reinar
nestes dois anos, sempre
dando voz aos munícipes
e se colocando sempre em
defesa do povo.
Júnior fez questão de
apresentar a nova Mesa
Diretora para os próximos
dois anos e concedeu palavra ao futuro presidente Jorge do Ibéria que na
oportunidade parabenizou
a todos os agraciados e desejou um Feliz Natal para
todos. Seguindo a reunião,
diante de documentação
de registro levantado pela
senhora Jary Coelho Sette,
(nora do capitão) foi entronizada a foto do então
capitão Antônio Miranda
Sette na galeria dos ex-presidente da Câmara de
Manhuaçu, a casa não possuía a foto e nem o registro de que ele havia sido
presidente.
PREMIAÇÕES
A honra ao mérito é
prestada em reconhecimento ao trabalho pessoal
e profissional ou mesmo
desenvolvido por empresas ou instituições que se

destacaram, além de suas
obrigações, no desempenho de ações sociais,
educativas, empresariais
e culturais, representando
e valorizando o nome de
Manhuaçu. Cidadão benemérito é aquele digno
de honras, que merece recompensas e aplausos por
serviços importantes ou
por procedimentos notáveis prestados à sociedade.
Medalha Mérito Legislativo destina-se a distinguir e condecorar autoridades, personalidades,
instituições ou entidades,
campanhas, programas ou
movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros,
que tenham prestado serviços relevantes ao Poder
Legislativo de Manhuaçu.
Para chegar até a escolha
e aprovação desses nomes,
os vereadores da Câmara
reuniram documentação,
currículos e vários outros
dados para elaborar o projeto e justificar a homenagem a ser concedida .
O Jornal das Montanhas atua em Manhuaçu
e região desde outubro
de 2003, mais de 11 anos
prestando serviços de utilidade pública inerente aos
serviços que prestam as
empresas de comunicação,
que as vezes não são reconhecidas. São através das
informações dos jornais
e das emissoras de rádios
que um município começa
a prosperar, todo empresário que deseja investir em
uma cidade, nas suas informações primeiras estão
voltadas para as empresas
de comunicação, e os jornais tem uma função espetacular de ser na maioria
das vezes o único arquivo
documental de fatos histórico de um município. Foi
graças ao registro de um
profissional de imprensa
que recorreram a Casa de
Cultura de Manhuaçu e em
um dos primeiros jornais
de Manhuaçu, lá estava o
registro em que o capitão
Antônio Miranda Sette,
fora presidente da Câmara
Municipal de Manhuaçu.
Portanto sendo eu Devair Guimarães de Oliveira Diretor do Jornal das
Montanhas, um dos homenageados, aproveito aqui a
oportunidade para deixar
registrado o nosso muito
obrigado aos vereadores,
especialmente ao Presidente da Câmara Maurício
Júnior.

Vereador Maurício Júnior, Eli e Chiquinho na entrega do Diploma de Honra ao Mérito a Devair G. Oliveira do
Jornal das Montanhas e sua esposa Silvia

Maurício Júnior, Juninho, homenageado Moacir Moreira de
Assis Júnior das Lojas Amarelinhas e o prefeito Nailton

Fernando, Juninho, homenageado Oficial de Justiça
Jackson de Souza Amaral e Maurício

Homenageado Daniel e
seu filho Isaac

Vereador Jânio, Presidente Maurício Júnior e Dona
Jary Coelho Sette, com a foto do ex-presidente da Câmara
Capitão Antônio Miranda Sette

Funcionário Osvaldo Anastácio Dias mais
antigo do HCL recebeu o Diploma

Vereadores de manhuaçu

Maria da Gloria, entre os vereadores
Maurício e Anízio

Maurício Júnior, Gulivert, Homenageada Adenilza Maria da Silva e o vereador Paulo Altino

homenageia munícipes
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ou títulos de cidadão honorário e diplomas de honra ao mérito

Maurício, homenageado pastor Jorge, Eli e Anízio

Dr Gulivert, Helio, homenageado José Antônio
e Maurício Júnior

Cap. Alex Lousada de Souza e sua esposa

Maurício, Anízio, Pastor Wanderley, Eli Fernando e Nailton

Zé Rulinha recebeu o diploma de Mérito
Legislativo

Maurício Júnior o homenageado Radialista Nascimento,
vereador Hélio e o prefeito Nailton Heinger

Carlos Daniel foi também homenageado

Homenageado Moises Engelmig

Cap. Aguinaldo de Souza Shuab e 11º BPM

Melissa, Maurício, Maurício Júnior, Neuza e Melina - pais e
irmãs de Júnior

Maurício, Rafael, Chiquinho e Fernando

Maurício, Juarez Pena, Juninho, Lúcio Pena e o prefeito
Nailton

Dr. Fabio Araujo pela Academia Manhuaçuense de Letras

Vereadores de Manhuaçu, juntamente com o prefeito Nailto Heringer e o vice Dr. Gulivert

Maurício Júnior, Homenageada Thaís Pimentel, vereador Paulo Altino e o Prefeito Nailton
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Chegou a Manhuaçu Lojas Americanas
Por Devair G. Oliveira

F

oi inaugurada na manhã
do dia 12 de dezembro
de 2014 a primeira lojas Americanas na região de
Manhuaçu. A unidade funciona na rua Amaral Franco,
no Centro.
Diferente das outras grandes lojas que se instalaram
na cidade com convidados
e fazendo da inauguração
um grande marketing. Sem
alarde e sem representantes
dos executivos e assessoria
de imprensa, somente quem
passou pela rua e perguntou
na loja soube o dia da inauguração, e assim as 9 horas um grupo de pessoas já
aguardava a abertura da loja.
Nós estávamos lá para registrar, pena que não vieram
para Manhuaçu nenhum representante da Assessoria de
Imprensa da Loja, e as duas
gerentes não quiseram falar,
e nem fornecer o nome do Sr.
Que desatou a fita inaugural,
apenas passaram o telefone
da assessoria no Rio de Janeiro.
ORIGEM: Há 85 anos foi
inaugurada sua primeira loja
em Niterói Rio de Janeiro,
por John Lee, Glen Matson,
James Marshall e Batson
Borger,
norte-americanos
de nascimento, sob o slogan “Nada além de dois mil

réis”. Com o passar dos anos,
a Lojas Americanas S.A. se
consolidou como uma das
mais tradicionais redes de
varejo do país. Eles deixaram o Estados Unidos e foi
para Buenos Aires com o objetivo de abrir uma loja Five
and Dime. A idéia era lançar
uma loja com preços baixos,
modelado após lojas nos Estados Unidos e Europa, que
se tornou popular no início
do século 20. Enquanto em
sua viagem à América do
Sul, eles se encontraram com
os brasileiros Aquino Vendas e Max Landesman, que
os convenceu a mudar seus
planos para o Rio de Janeiro.
As Lojas Americanas tem
a sua sede no Rio de Janeiro e tem quatro centros de
distribuição, em Nova Iguaçu (Rio de Janeiro), Barueri
(São Paulo), Recife (Pernambuco) e Uberlândia (Minas Gerais).
O grupo é controlado por
três bilionários brasileiros:
Jorge Paulo Lemann , Marcel Herrmann Telles e Carlos
Alberto Sicupira, o mesmo
trio que comanda a Anheuser-Busch InBev, 3G Capital, São Carlos S/A e outros
grupos. A rede vende mais
de 80 mil itens de quatro mil
empresas diferentes.
Em janeiro de 2007 a Lojas Americanas adquiriu as

operações brasileiras da rede
de aluguel de vídeo Blockbuster por R $ 186,2 milhões
e adaptado para armazenar o
modelo Americana Expresso.
Compre por departamento: As Lojas Americanas são bem completas, tem
praticamente de tudo, seus
produtos, por certo cada loja
deve ser regulada pela oferta e procura, e ao longo do
tempo os clientes da praça
Manhuaçu vão dar o direcionamento dos departamentos.
Como de praxe, a nova
unidade da Americanas
em Manhuaçu tem uma
variedade de lojas de departamento. As principais
seções são: Brinquedos,
Acessórios de Vestuário,
Infantil, Vestuário, Lingerie, Áudio e Vídeo, Biscoitos, Cama, Mesa e Banho,
Bomboniere,
Utilidades
Domésticas Higiene e Beleza, Cosméticos, Tecnologia e
Grandes Marcas, mas muitos
produtos ainda não haviam
chegados. A rede comercializa mais de 80 mil itens de
4 mil empresas diferentes,
o que faz com que detenha
uma grande participação do
comércio brasileiro de brinquedos, bombonière, lingerie, CDs e DVDs.
Fonte Wikipédia, a
enciclopédia livre.

A primeira loja Americanas na região de Manhuaçu.
A unidade funciona na rua Amaral Franco, no Centro.

Sem muito alarde as Lojas Americanas foram inauguradas em Manhuaçu.
O comerciante Roosevelt foi o primeiro cliente
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Justiça obriga DNIT a restaurar trecho da Br-262,
de Realeza (Manhuaçu) ao município de Reduto.
As péssimas condições de manutenção, aliadas à falta de sinalização e a defeitos estruturais, resultam em alto número de acidentes no local
Manhuaçu. O Ministério Público Federal
(MPF) obteve uma decisão judicial que obriga
o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit) a restaurar trecho da BR-262
compreendido entre o distrito de Realeza (Manhuaçu) e o município de Reduto, no Sudeste de
Minas Gerais. As obras deverão efetuar o recapeamento de toda a pista de rolamento, além de
promover a revitalização da sinalização vertical
e horizontal, com instalação de radares e redutores de velocidade para garantir a segurança de
veículos e pedestres.
A sentença também determinou a criação de
trevos ou a modernização dos já existentes nos
quilômetros 35.5 (Posto Pipa’s), 37 (Supra Veículos), 38.5 (Ponte da Aldeia) e 50.8 (Realeza).
Todas as medidas visam garantir proteção
à vida e à integridade física dos cidadãos que
transitam por aquela rodovia e que, em virtude
da omissão do Poder Público, estão sujeitos a
toda sorte de acidentes e riscos de danos pessoais e materiais.

A

Durante inspeção realizada no local pelo
juiz federal responsável pelo julgamento da
ação, foram constatadas várias irregularidades, entre as quais deficiências na sinalização, inclusive com quebra-molas e lombadas
em desacordo com a legislação de trânsito.
Segundo o laudo de vistoria, “além de não estarem devidamente sinalizadas, sem qualquer
sinalização horizontal, não estão inseridas em
um planejamento de tráfego razoável, pois estão implantadas em locais em que se permite
o tráfego em uma velocidade de até 50 km/h,
o que é vedado pelo art. 9º da Resolução nº
39/98 do Denatran, e não há pinturas de linhas
de estímulo à redução de velocidade, conforme preceitua o art. 10 da referida Resolução
para estes casos”.
Para o juízo federal de Manhuaçu, “é notória
a negligência do DNIT com a boa manutenção
do trecho”, sendo que, após o ajuizamento da
ação, o órgão chegou a atender alguns dos pedidos feitos pelo Ministério Público, mas “apenas

90 dias, de projeto para a construção de duas
passarelas metálicas na BR-262, altura do KM
37 e 37,5, assim como a aprovação do referido
projeto nos órgão competentes".
A Prefeitura, no entanto, nunca cumpriu a liminar, o que acabou resultando no acúmulo de uma
multa considerável: a cominação foi de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento,
que, contada a partir de 17.05.2012, já ultrapassa
um milhão de reais. (ACP nº 2009.38.14.0013124)
Assessoria de Comunicação Social
Ministério Público Federal em M G
Contato: Maria Célia Neri / Frederico
Ferreira
Tel.: (31) 2123.9008 / 9010
Veja essa e outras notícias do MPF em Minas em www.prmg.mpf.mp.br
As notícias do MPF em Manhuaçu estão em
www.prmg.mpf.mp.br/manhuacu
No twitter: mpf_mg

Emissão de Carteiras de Trabalho está suspensa em Minas

emissão de Carteiras de Trabalho em
Minas Gerais está
suspensa até o dia 29 de
dezembro, segundo a Superintendência
Regional
do Trabalho e Emprego em
Minas Gerais (SRTE/MG).
A paralisação temporária se
dá em virtude da transição
do atual sistema de produção do documento para uma
versão mais avançada. A
mudança será realizada em
todo o âmbito de atuação
do Ministério do Trabalho
e Emprego. A previsão é
de que o novo sistema, denominado CTPSWeb 3.0,
comece a ser utilizado, em
todo o território nacional, a
partir do dia 2 de janeiro de
2015. Em Valadares a suspensão já começou.

Com a alteração, o documento será emitido com
mais agilidade, segundo a
chefe substituta do Setor
de Identificação e Registro
Profissional da SRTE/MG
(Seprof), Maria Auxiliadora
Ribeiro Perdigão. "Devido
a essa mudança, o documento, que atualmente é
entregue ao trabalhador no
prazo mínimo de dois e máximo de quinze dias úteis,
conforme estabelecido pela
Portaria 210/2008, poderá
ser emitido e entregue com
mais celeridade."
Outro benefício da CTPS
Digital, como será chamado
o documento emitido por
meio do novo sistema, é que
o trabalhador não precisará mais esperar o momento de entrega da Carteira,

dias após a solicitação, para
saber se tem alguma pendência que o impede de ter
acesso ao documento. "O
novo sistema será integrado
com os bancos de dados da
Caixa Econômica Federal
e da Receita Federal. Com
isso, o servidor ou agente conveniado terá acesso,
logo no atendimento inicial,
a todos os dados do trabalhador. Caso seja identificada uma eventual pendência,
o trabalhador será informado de imediato para que
regularize sua situação", esclarece Maria Auxiliadora.
O CTPSWeb 3.0 condensará em um único sistema os dois programas que
atualmente são utilizados
para emissão das Carteiras.
"Hoje usamos um sistema

Período de chuvas

Fique sempre atento: atitudes e cuidados
simples podem evitar prejuízos e acidentes.

N

para se tentar por fim ao processo”, sem oferecer, entretanto, solução definitiva e completa
para o problema que levou ao ajuizamento da
demanda.
"As soluções até então implementadas foram
superficiais, ineficientes e de pouca duração, necessitando a rodovia de intervenções maiores e
mais profundas, além de permanente manutenção”, afirma o magistrado.
A sentença determinou ainda que a União inclua no orçamento os valores necessários à realização das obras, que deverão ser concluídas
em até 12 meses.
Multa milionária - A Prefeitura de Manhuaçu/
MG também foi condenada a instalar, no prazo
de 180 dias, duas passarelas metálicas nos kms
37 e 37.5 da BR-262.
Essa determinação já havia sido objeto de
uma liminar concedida no início do trâmite da
ação. Naquela ocasião, o juiz determinou "em
razão de acordo celebrado entre a Municipalidade e o DNIT, a apresentação, no prazo de

ossa região passa pelo período de
chuvas, que vai até março. Por conta
dos riscos existentes em uma tempestade com raios e ventos, a Energisa realiza campanhas alertando seus clientes sobre
atitudes e cuidados simples para evitar prejuízos e acidentes.
É fundamental que cada um faça a sua
parte. Preste atenção às dicas da Energisa
de como se proteger durante as tempestades:
• Evite tomar banho durante as tempestades, pois existe o risco de choque elétrico
em caso de descargas atmosféricas na rede
de energia.
• Retire todos os aparelhos eletrônicos e
eletrodomésticos das tomadas.
• Evite contato com objetos de estrutura
metálica, como fogões, geladeiras e torneiras que estejam ligados à eletricidade.
• Se você estiver dentro do carro durante
uma tempestade, permaneça no veículo. Os

carros oferecem excelente proteção contra
os raios.
• Enquanto você fala, durante uma tempestade, ao telefone fixo ou celular, se estiver carregando, um raio pode atingir as
linhas de energia e de telefonia na rua e provocar sobrecarga na rede. Desligue o aparelho e evite o choque.
• Evite locais abertos e superfícies planas
como campo de futebol, piscinas, rios ou
mares. Se o seu corpo for o ponto mais alto
da superfície, ele pode atrair um raio e sofrer uma descarga. Procure um local seguro
para se abrigar, mas não se esconda debaixo
da árvore.
• Desligue os fios de antena dos aparelhos.
• Não manusear equipamentos que estejam ligados na tomada, antena ou rede telefônica.
• Se perceber algum problema na rede
elétrica, entre em contato com a Energisa
pelo telefone 0800 032 0196.

para coletar a impressão digital, foto e assinatura digital do cidadão e outro que
recebe esses dados e confecciona o documento. Com a
versão 3.0, esses dados serão coletados e disponibilizados para produção dentro
do mesmo programa. Inclusive, os postos conveniados
[Unidades de Atendimento
Integrado - UAIs], terão
acesso à mesma página que
os servidores do MTE para
solicitação da Carteira. Assim, todos seguirão o mesmo procedimento dentro do
sistema, o que agilizará a
produção e entrega do documento para o cidadão."

Com o novo sistema, a carteira deverá ficar pronta e ser
entregue com mais celeridade

Samal prossegue com
limpeza do rio Manhuaçu

O

Serviço Autônomo
Municipal de Limpeza Urbana (SAMAL)
continua promovendo a limpeza das margens dos rios
em Manhuaçu. Nesta terça-feira (09), o trabalho se estendeu até as proximidades
da ponte de cimento.
O diretor da autarquia, Kilder Perigolo, acompanhou
todo o trabalho que vem
sendo realizado e destacou
os locais que receberam os
serviços. “A limpeza do rio
começou nas proximidades
do bairro Ponte da Aldeia,
próxima à antiga Parmalat. A
partir desta iniciativa, estamos descendo o leito do rio,
passando pela vila Deolinda,
bairro Bela Vista e chegando
às proximidades da ponte de
cimento”.
Kilder Perigolo aproveitou para falar à população
que os serviços prestados
pela autarquia estão em

pleno funcionamento. “A
população pode ficar tranquila, pois o SAMAL continua com a limpeza do rio.
Alguns locais das margens
estão muito sujos, por isso
estamos indo com mais cautela, para realizar um serviço
de qualidade. Ficamos cerca
de cinco dias próximo ao

Bela Vista, para retirar moitas de bambus que caíram
no rio. Reforço que a autarquia está trabalhando e produzindo da mesma forma.
Nosso compromisso é com
o bem estar da população de
Manhuaçu”,finalizou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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Bíblia: Passe Adiante

"A inimizade pode ser
tão cordial quanto a
amizade."
Sérgio Buarque de
Holanda
"O que se opõe ao
descuido e ao descaso
é o cuidado. Cuidar
é mais que um ato; é
uma atitude. Portanto,
abrange mais que um
momento de atenção. Representa uma
atitude de ocupação,
preocupação, de
responsabilização e de
envolvimento afetivo
com o outro."
Leonardo Boff
“Você não é derrotado
quando perde.
Você é derrotado
quando desiste.”
Bob Marley
"Durma pra sonhar.....
mas é necessário que
você acorde e vá atrás
para seus sonhos se
tornarem realidade."
William Silva
"Se não puder voar,
corra. Se não puder
correr, ande. Se não
puder andar, rasteje, mas continue em
frente de qualquer
jeito."
Martin Luther King Jr.
"Mesmo com dentes
amarelos o Amanhã
Sorrirá... e por dias
mais belos o sol
brilhará" Jackson da
Glória
"Seja passivo quando
o radicalismo é
desnecessário. Mas
seja radical
quando a passividade
for um entrave
ao progresso."
Jonas Savimbi
"Se um homem não
descobriu nada pelo
qual morreria, não
está pronto para
viver."
Martin Luther King
“Nunca chore por passado e sim
viva o presente de
olho aberto
para o futuro”
Tupac

Alzheimer
O que é
Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro. Áreas específicas, como as responsáveis
pela memória, linguagem, cálculo, comportamento e demais funções cerebrais começam a
parar o seu funcionamento e posteriormente a
morrer.
É um processo diferente do envelhecimento
cerebral, pois ocorrem ações biológicas irregulares (com deposição de proteínas anormais).
Incidência
No Brasil estima-se que cerca de um milhão
de pessoas sofram de Alzheimer. A doença acomete principalmente pessoas entre 60 e 90 anos,
podendo aparecer antes e também depois desta
faixa de idade, porém com menor frequência.
É uma doença lenta e progressiva, que compromete as funções cerebrais e piora o funcionamento do cérebro do indivíduo.
Desde o início dos sintomas, como o esquecimento, até um comprometimento mais grave,
com limitação de marcha e da capacidade de
engolir, podem se passar de dez a 15 anos. A
doença em si não leva à morte, mas sim a complicações decorrentes do comprometimento de
diversas funções.
Causas
A medicina ainda não sabe a causa do Alzheimer, embora seja conhecido o processo de perda
de células cerebrais. O que se sabe é que existe
uma forte relação com a idade, ou seja, quanto mais idoso, maior a chance de desenvolver
a doença.
O Alzheimer não tem um caráter nitidamente genético, com transmissão direta de geração
a geração. O que se estima é que haja a transmissão da predisposição para desenvolvê-la, o
que, junto a fatores ambientais, pode ou não
desencadeá-la.
Sinais e Sintomas
Os primeiros sinais são a perda de memória e
o comportamento alterado do indivíduo. Não é
qualquer perda de memória que devemos ficar

alertas, mas àquela que se repete e começa a
comprometer o dia a dia da pessoa, interferindo
no funcionamento das atividades pessoais.
Estas perdas são cada vez mais progressivas e
comprometem até memórias autobiográficas do
paciente (como nome dos filhos e netos).
As alterações comportamentais podem ocorrer desde o início e são muito frequentes no
decorrer da doença. Indivíduos com Alzheimer
podem ter características depressivas, de agitação e de agressividade, ou até mesmo delírios e
alucinações.
Diagnóstico
O diagnóstico atualmente se dá com a entrevista médica e a exclusão de outras doenças por
meio de exames de sangue e de imagem (tomografia ou ressonância magnética). Não existe
ainda um marcador biológico da doença, ou
seja, um exame único que o médico possa pedir
e ter a segurança total do diagnóstico.
Tratamento
Existem medicações atualmente que estabilizam a doença ou diminuem a velocidade de
perda funcional em cerca de cinco anos ou mais,
podendo oferecer mais tempo com qualidade de
vida ao paciente e aos familiares. Apesar do Alzheimer não ter cura, estas medicações, desde
que bem otimizadas, podem oferecer conforto
e alívio.
Prevenção
A alimentação bem balanceada, associada à
prevenção de fatores de riscos vasculares (hipertensão, diabetes, obesidade) e à realização
de atividade física adequada (aeróbica, no mínimo, três vezes por semana), é a melhor forma
de se tentar prevenir a doença.
Ainda não existem remédios milagrosos ou
procedimentos definitivos, porém a medicina
tem evoluído rapidamente na busca dos melhores recursos para tratar e prevenir o Alzheimer.

Em janeiro de 1960, o jovem Hermes ingressou no
Curso Técnico em Pintura, no Senai do Rio de Janeiro.
Um dos professores do curso, o senhor Francisco, tinha
um hábito curioso: toda vez que entrava em sala, antes
de iniciar a aula propriamente, dizia: “Eis que estou à
porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo”.
Noutros dias, dizia: “O Senhor é o meu pastor, e nada
me faltará”.
Tais palavras foram intrigando a mente de Hermes.
Um ano e meio depois, o jovem tomou coragem e abordou o mestre: “Professor, o que é isso que o senhor fala
todas as vezes que começa a aula? Essas palavras são
de onde?”.
O professor respondeu que pertenciam a um “livro de
capa preta, o livro sagrado”. E em seguida lhe mostrou a
Bíblia que tinha nas mãos. A resposta do professor, que
era presbiteriano, plantou no coração de Hermes viva
curiosidade em relação à Bíblia. Precisava conhecê-la
então.
Alguns meses depois, passando pelo Campo de Santana, Hermes viu ali um cego que estava vendendo exemplares da Bíblia. Não teve dúvida: comprou um e começou a estudá-lo vorazmente. Logo Hermes percebeu
que alguma coisa precisava ser feita. O livro pedia uma
decisão. Hermes comunicou à mãe que não iria mais à
Igreja Católica. Sua mente, conta ele hoje, “estava sendo
esclarecida pela leitura da Palavra de Deus”.
Menos de um ano depois, Hermes era batizado na Igreja Batista da Fundação, em Guadalupe, Rio de Janeiro,
confessando publicamente assim a sua fé em Jesus como
Suficiente Salvador. Hoje, o irmão Hermes Magalhães
Cruz serve a Cristo como diácono na Igreja Batista Memorial em Pavuna, também aqui no Rio. É um dos “regenerados não de semente perecível, mas imperecível,
pela palavra de Deus, que vive e permanece” (1Pe 1.23).
Com sua esposa Ione, é nosso ouvinte do rádio, e seu
coração continua vibrando com a Palavra de Deus.

Fonte: Dr. Ivan Hideyo Okamoto, neurologista do Einstein

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Receita de Pudim de leite
condensado alaranjado
Ingredientes
1 xícara (chá) de açúcar
1 lata de leite condensado
2 latas de suco de laranja (use a lata
de leite condensado vazia para medir)
4 ovos
1 colher (chá) de maisena
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o açúcar e
leve ao fogo médio até derreter e virar
caramelo.
Espalhe por uma fôrma de buraco no
meio de 22cm de diâmetro e reserve.
No liquidificador, bata os demais ingredientes, coloque na fôrma e leve ao forno
médio, preaquecido, em banho maria, por
45 minutos.

Retire do forno, deixe esfriar e leve à
geladeira por 4 horas.
Desenforme e sirva decorado a gosto.
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 90 minutos
Tempo de descanso: 4 horas

16 de dezembro / 2014

acesse: www.jm1.com.br

13

POLÍCIA

POLÍCIA

Adolescente de 17 anos morre após bater em automóvel

Na tarde desta segunda-feira, 08, um adolescente de 17 anos, morreu após um acidente no
km 58 da rodovia BR-262, em Santo Amaro de
Minas, distrito de Manhuaçu, enquanto andava
de bicicleta pelo acostamento da rodovia.
O Corpo de Bombeiros e a PRF atenderam a

ocorrência. Diversas pessoas estavam no acostamento acompanhando os trabalhos e chocados
com o atropelamento. De acordo com o condutor
do veículo, uma picape Strada, a bicicleta invadiu a pista, não tendo como evitar o acidente. O
jovem morreu no local. A perícia esteve no local

e constatou que a colisão foi dentro da faixa, indicando que a vítima tinha adentrado a pista. A
marca de frenagem também indicou um sinal de
reflexo do motorista para tentar evitar a colisão.
O Corpo de Bombeiros foi, juntamente com
um familiar da vítima, buscar o documento para

O mistério do baú - Quinhentos mil reais sumiram

O desaparecimento da
grande quantia de dinheiro, de um baú deixado por
Davi Paulino de Amorim
(Zim Barba), 91 anos, recentemente, pode ter um
desfecho policial. A família
registrou BO - Boletim de
Ocorrência após descoberto
o sumiço do dinheiro e está
cobrando providência dos
policiais.
A motivação para as apurações aumentou, segundo
uma das netas do falecido,
porque agora descobriram
que ao longo dos anos, junto com a aposentadoria do
avô, também eram guardado no mesmo baú os benefícios recebidos pelo filho
deficiente do Senhor Zim,
além do dinheiro da venda
de uma propriedade.
As aposentadorias de

falecido e do filho eram
guardadas neste baú desde
o plano Collor, há 20 anos.
Já o dinheiro da venda da
propriedade foi posterior a
essa data.
Zim Barba faleceu dia
16 de setembro deste ano.
Após o sepultamento, a família se reuniu para abrir
o baú, na expectativa de
dividir o dinheiro que ali
foi depositado por muitos
anos. Quando abriram a
caixa, só havia pouco mais
de trezentos reais. Segundo familiares, só da aposentadoria dele eram R$
1.000,00 mensais, mais R$
700 do filho.
O baú ficava dentro do
quarto do dono, trancado
por um cadeado do qual só
ele possuía a chave. Entre
as portas e portões eram

mais quarto chaves
para chegar ao seu
quarto. Do
período da
sua morte
até a abertura
do
baú, duas
semanas
depois,
nenhum
sinal de arrombamento foi
encontrado na casa. Os familiares estão pasmados
com o fato.
Morador do bairro Nossa Senhora das Graças em
Iúna, Sr. Zim Barba era pai
de doze filhos e conhecido
de toda sociedade iunense
pela sua simplicidade. Seguro, gastava muito pouco do que ele e seu filho,

companheiro permanente,
recebiam da previdência. O
dinheiro era todo guardado
com segurança. Familiares,
acreditam que o valor retirado do baú seja superior
a R$ 500 mil, uma fortuna
que era esperada por todos
os filhos para ser dividida.
Até agora permanece o
mistério do sumiço do dinheiro do baú.
Portal Leste

Policiais Militares do 14º
Batalhão juntamente com o
Corpo de Bombeiros resgataram sete jovens mineiros
que estavam acampados em
uma cachoeira no município
de Iúna na madrugada deste
domingo.
Por volta das 01h02min
da madrugada deste domingo (14), o COPOM do
14º BPM (190) recebeu
uma ligação de um jovem
relatando que ele e um grupo de amigos da cidade de
Manhuaçu-MG
estavam
acampados na Cachoeira
do Chiador, município de
Iúna-ES, quando fortes

chuvas atingiram a região,
elevando rapidamente o nível do rio, deixando-os impossibilitados de saírem da
área de risco. Policiais Militares e o Corpo de Bom-

beiros se deslocaram para
a localidade e por volta
das 04h50min foi possível
realizar o resgate, sendo
os jovens conduzidos para
o Pronto Atendimento de

Ibatiba-ES onde receberam
os cuidados médicos, . Por
volta das 10h20min os jovens embarcaram em um
ônibus com destino a cidade de Manhuaçu-MG.

O lavrador Adriano Fernandes Alvarenga, 24 anos,
foi morto com dois tiros e
enterrado num lote vago no
bairro Santa Filomena, em
Santa Margarida. O corpo
foi encontrado por acaso na
tarde de domingo, 07/12.

Um rapaz foi quem
acionou a Polícia Militar.
Ele disse que estava passando no trecho da rua que esta
cheio de erosões e muito entulho, quando deparou com
um pé de uma pessoa, com
meia branca, que estava em

uma valeta coberto por entulhos.
Os militares foram para
o local. O corpo foi desenterrado e reconhecido por
familiares. Eles haviam
registrado ocorrência do
desaparecimento na sexta-

feira(05/12)
Segundo a perícia, Adriano foi morto com um tiro
na cabeça e outro no tórax.
A autoria e motivação estão
sendo investigadas. A Polícia Militar levantou algumas
suspeitas.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros resgatam
jovens em uma Cachoeira na cidade de Iúna.

Lavrador é executado com dois tiros em Santa Margarida

identificação. Ao saber da notícia, a mãe do jovem passou mal e foi levado a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Manhuaçu, com uma crise nervosa. O corpo da vítima foi removido pelo
serviço funerário.
Portal Leste

Outro homem é assassinado
em casa em Mutum
Sidinei Pereira da Fonseca, conhecido como Taquara, 27 anos, foi morto em
uma casa no distrito de Humaitá, em Mutum, na noite
de domingo, 07/12. A mulher dele, grávida, também
foi baleada.
Segundo a Polícia Militar, o corpo de Sidinei foi
encontrado dentro de casa
com treze ferimentos provocados por disparos de
arma de fogo.
O sogro contou que estava em casa com Sidinei,
a esposa Silvana Ferreira
Luiz, 25 anos, e duas crianças do casal.
Dois homens com roupas escuras e capacetes

bateram a porta. Ao atender, os autores foram direto até Sidinei e começaram a atirar.
Silvana, que está no oitavo mês de gestação, foi
atingida numa das pernas.
Ela foi socorrida e está internada sem risco de morte
ou de aborto.
Após o crime, os dois autores fugiram numa motocicleta. Os moradores não
viram características dos
autores e nem da moto.
Policiais levantaram algumas informações sobre
a motivação do crime e até
sobre suspeitos com moradores da região.
Polícia e Cia

Vítima de acidente,
professor Pedro Griffo faleceu
Faleceu nesta quarta-feira, 10/12, o professor
universitário Pedro Griffo
Perciano. Ele sofreu um
acidente no dia 02, no km
38 da BR-262, na Ponte da
Aldeia, em Manhuaçu.
Segundo o registro da
Polícia Rodoviária Federal,
a motorista de um Toyota/
Corolla, placa HMR-0867/
MG, ao fazer uma manobra para cruzar a pista não
observou a aproximação da
moto Yamaha, placa MSN6492/ES, conduzida pelo
professor.
Na colisão, Pedro Griffo
e a motocicleta foram lançados no asfalto. Ele foi
socorrido em estado grave
para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e depois encaminhado para o
Hospital César Leite.

A notícia repercutiu muito em redes sociais. Pedro
Griffo era professor na Faculdade Univértix, em Matipó. A instituição suspendeu as atividades na quarta.
Polícia e Cia
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ENTRETENIMENTO
Esposas na pescaria
Um grupo de empresários, todo ano, religiosamente, se reunia para uma pescaria
no Pantanal do Mato Grosso, e sempre
passavam antes em um bordel, e escolhiam as mulheres que iriam acompanhá-los e diverti-los.
E sempre que chegavam, eram recebidos pelos piloteiros.
Em uma dessas pescarias, resolveram
levar as esposas para que as mesmas conhecessem o Pantanal. Logo na chegada
os mesmos piloteiros de sempre, já os estavam aguardando, e assim que desceram
dos carros e os índios viram as esposas
dos pescadores, comentaram:
- Mulherada feia este ano, doutor??

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Você tem insights e a criatividade na mão para
fazer as alterações que precisa em aspectos básicos da vida. Aja com prudência e bom senso para não passar por cima dos outros. Há procura por
maior sentido a sua vida, e isso é bom, porque a inquietação reina na mente
a procura de oportunidades.
BENS E FINANÇAS: uma boa ideia para investimentos seria encontrar
algum curso para aprimoramento da técnica ou de cultura geral. Há inquietação no ar e necessidade de melhorar determinados aspectos, pois no fundo
precisa de liberdade intelectual para alçar outros voos.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: Quem não tem lá suas dúvidas, caros taurinos.
As dúvidas são naturais, porém deve saber lidar com elas de maneira firme
e tranquila. É possível que conversinhas e fofocas possam provocar inseguranças, por isso deixe que entre por um ouvido e saia pelo outro e espere o
que de fato acontecerá.
BENS E FINANÇAS: é verdade que no campo financeiro algumas inseguranças podem fazer parte deste momento porque ultimamente o esforço
pode ter sido grande e o reconhecimento até certo ponto nem tanto. Mas
saiba que ninguém passa despercebido por alguns olhos e aprenda a esperar
a hora certa.

Buzina
O bêbado estava voltando na madrugada quando passa um fusca e buzina:
- Bibiiiii.
Então o bêbado grita de volta:
- E daí? Eu também “bibi”.

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: As oportunidades podem aparecer de maneira
sutil, mas você precisa saber entender tais momentos e refletir sobre cada
situação. Ao mesmo tempo, a autoconfiança pode trazer bons resultados
para situações de pendências no trabalho. Cuidado com questões do ego,
arrogância e dominação.
BENS E FINANÇAS: o momento é de paciência para enfrentar situações
de ordem burocrática e de sanar os fatídicos pagamentos de tributos. Calma,
é bom evitar perrengues no início do ano que vem, principalmente nas missões
e planos até abril de 2015.

sete erros

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Pode até ser difícil empreender mudanças
na vida rotineira, mas saiba que os cancerianos têm tudo para unir o útil ao
agradável, com o Sol em Sagitário, pois será possível transformar para melhor
o cotidiano, com ideias diferentes, até certo ponto. Há otimismo e vontade de
mudar o dia a dia.
BENS E FINANÇAS: é preciso fazer ajustes na área financeira para não
poder perder o crédito ou fazer dívidas que possam prejudicar planos futuros.
Se resolver investir em casa, numa reforma, por exemplo, é bom saber de
onde vai tirar esse investimento antes de contrair dívidas.

Traição à mineira
O amigo chega pro Carzeduardo e fala:
- Carzeduardo, sua muié tá te traino co
Arcide.
- Magina!! Ela num trai eu não. Cê tá
inganado, sô.
- Carzeduardo! Toda veiz qui ocê sai pra
trabaiá, o Arcide vai pra sua casa e prega
ferro nela.
- Duvido! Ele não teria corage….
- Mais teve! Pode confiri.
Indignado com o que o amigo diz, o
Carzeduardo finge que sai de casa, sesconde dentro do guarda-roupa e fica olhando pela fresta da porta. Logo vê sua
mulher levando o Arcide para dentro do
quarto pra começar a sacanagem.
Mais tarde, ele encontra com o amigo,
que lhe pergunta o que houve. E então, o
Carzeduardo relata cabisbaixo:
- Foi terrive di vê!!!…. ele jogou ela na
cama, tirou a brusa…. e os peito caiu…
tirou a carcinha… e a barriga e a bunda
dispencô… tirou as meia… e apariceu
aquelas varizaiada toda, as perna tudo
cabiluda. E eu dentro do guarda roupa,
cas mãos no rosto, pensava: “Ai…qui vergonha que tô do compadi Arcide!!!”

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Dúvidas naturais diante dos planos que tem para
os próximos meses. Há sentimento de fechamento de um ciclo e início de
outro promissor. É bom sempre manter o equilíbrio antes de qualquer decisão
e procure se livrar da ansiedade para não gerar tensões e, de repente, sobrar
para quem estiver ao seu lado.
BENS E FINANÇAS: tendência natural a fomentar o lado de persuasão e,
por conseguinte, o lado político ganha pontos ao perceber que é preciso falar
somente o necessário para conseguir objetivos futuros. Bons negócios à vista
e procure equacionar os anseios de todos para se sair bem nas situações.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Alguns pensamentos a respeito do mundo e a
vontade de fazer sua parte podem trazer momentos de maior reflexão e, talvez,
não ter tanta vontade de estar em badalações e grandes encontros. Quem sabe
ajudar alguma causa nobre dentro das possibilidades de tempo e recursos?
BENS E FINANÇAS: e o momento está excelente para a questão profissional, mesmo que sejam necessários ajustes que podem trazer inseguranças, até certo ponto, mas que não prejudicarão o que for melhor para você.
Oportunidades podem surgir, porém é preciso entender a ocasião e o contexto
antes de escolher.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Maior otimismo para encontrar soluções para
probleminhas corriqueiros. Agora há novos interesses para acrescentar no
lado mais intelectualizado da vida. É preciso saber o momento certo para dar
a opinião e saber ouvir mais. Lembre-se que muitas vezes o corpo fala mais
que mil palavras. Bom para estudar e complementações técnicas.
BENS E FINANÇAS: aparecerão oportunidades para realizar investimentos
em novas frentes financeiras. É preciso saber o que priorizar mesmo que a
oferta seja das melhores, pois é bom não se descuidar muito da base arduamente montada e arquitetada.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Algumas situações cotidianas podem até
provocar insatisfações e pensamentos do tipo: “Bem que poderia ser melhor,
mas tem gente que pode prejudicar...”. Acontece que a criatividade está tinindo
e será possível politicamente contornar situações se souber se expressar na
hora certa, argumentar e contra argumentar de forma consistente.
BENS E FINANÇAS: serão inevitáveis algumas tensões, sobretudo para
quem tem dívidas a sanar e a contrair. Calma que nesta semana iniciará o
momento para tentar equilibrar de uma forma ou de outra tal situação. Nunca
esqueça que insights e criatividade podem equilibrar o pensamento nesse
processo.

Indo para a pescaria
Os dois mineiros se encontram no
ponto de ônibus em Varginha para uma
pescaria.
- Então cumpadi, tá animado? – pergunta o primeiro.
- Eu tô, home!
- Ô cumpadi, pro mode quê tá levano
esses dois embornal?
- É que tô levano uma pingazinha, cumpadi.
- Pinga, cumpadi? Nóis num tinha acertado que num ia bebê mais?!
- Cumpadi, é que pode aparece uma cobra e pica a gente. Aí nóis desinfeta com
a pinga e toma uns gole que é pra mode
num sinti a dô.
- É… e na outra sacola, o que qui tá
levano?
- É a cobra, cumpadi. Pode num tê lá…

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12: É preciso saber lidar
com esse período de revisão de planos, tanto no campo
profissional como no pessoal. Não dá para resolver tudo
e simplesmente lavar as mãos depois e pronto. Tome
cuidado com o excesso de autoconfiança que pode atrair
acidentes, apesar de o momento ser de sorte. Bem-estar
e vontade de fazer e acontecer.
BENS E FINANÇAS: o momento é bastante oportuno para procurar equilibrar as finanças e corrigir distorções onde for necessário. Não entre no ano
novo com pendências sérias, pois isso poderá prejudicar o crédito e os planos
até meados de abril. Você tem a segurança para fazer tudo isso, se quiser.

CURIOSIDADES

A Invenção da Televisão
Quando o americano G. R. Carey construiu,
em 1875, o primeiro aparelho para transmissão de imagens por ondas eletromagnéticas,
não imaginou que seu invento fosse causar
tanta discussão. Era um dispositivo muito
simples, composto de um núcleo de células
sensíveis à luz, ligadas por fios a um conjunto
de lâmpadas elétricas. Focalizando a imagem
de um objeto sobre o conjunto das fotocélulas,
o inventor fazia com que cada uma delas regulasse a quantidade de corrente elétrica que enviava à lâmpada correspondente e a variação
de luminosidade das várias lâmpadas.
Do momento em que a imagem é captada
pela câmara até o momento em que ela aparece no vídeo de um televisor, a quilômetros

de distância, decorre apenas uma fração de
segundo. Mas neste prazo reduzido acontece
muita coisa, que pode ser resumida da seguinte maneira: primeiro, a câmara de TV recolhe
as imagens, decompondo-as em sinais elétricos que são mandados para um centro eletrônico – o modulador.
Ali os sinais são “embalados para viagem”
sob a forma de ondas, e despachados por via
aérea de uma grande antena transmissora.
Uma outra antena recebe essa “encomenda” e
a encaminha ao aparelho receptor. Esse desfaz a “embalagem”, recompõe os sinais em sua
disposição original e finalmente projeta numa
tela a reprodução exata da imagem transmitida.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Há forte sensação de poder para resolver situações que antes tinham tudo para perder as esperanças. O melhor
é que agora a capacidade de um olhar mais estratégico em relação a planos
claros e precisos podem surtir efeitos positivos. Nem precisa dizer, mas é bom
lembrar: nada vem de graça!
BENS E FINANÇAS: cuidado com gastos acima do limite e principalmente
aqueles relacionados à boa dose de sentimentalismo, pois é bom controlar
bem as finanças neste período. Outro detalhe é quanto ao pagamento de
tributos, não os perca de vista. Ou então faça um planejamento adequado
para equilibrar o crédito.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Objetividade e vontade de acertar são apenas
alguns dos benefícios do trânsito de Marte em Aquário. Aproveite para corrigir
pendências e finalmente realizar um trabalho engavetado, se for o caso. Para
isso deverá colocar em ordem o lado mais burocrático da vida e, sobretudo,
equilibrar responsabilidades e lazer.
BENS E FINANÇAS: neste período é bom redobrar a atenção com relação
às finanças e possíveis aquisições de investimentos de grande porte, por
exemplo. O trabalho de formiguinha executado até pouco tempo poderá trazer
ganhos extras e até ascensão política dentro do ambiente de trabalho. Controle
as estripulias na hora de consumir.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Neste período é bom tomar cuidado com a
expressão, sobretudo se tiver de contornar interesses antagônicos tanto
na vida pessoal como no trabalho. Mesmo assim, os piscianos estão mais
focados e determinados a atingirem objetivos, pois estão mais apaixonados
e focados em ideais.
BENS E FINANÇAS: talvez, diante do quadro financeiro, seja necessário
“apertar os cintos” a partir deste momento em razão do desequilíbrio que se
arrasta há algum tempo. O melhor é que as opções de soluções podem surgir
a partir de sua intuição ou a partir de uma leitura especializada, quiçá de uma
conversa com alguém experiente da área.
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Padre Marcelo Rossi confessa à Marília
Gabriela: 'Cheguei a pensar em suicídio'
Padre Marcelo Rossi, 47, abriu o
jogo durante uma gravação para o
programa "De Frente com Gabi", do
SBT, e falou sobre a depressão que
viveu no passado.
"Eu achava que depressão era
frescura. Até que Deus permitiu que
eu caísse. Não tomei nenhum antidepressivo. Eu quis fazer uma experiência e provar à uma amigo
meu, psiquiatra, que era possível sair da depressão (sem remédios). Eu pensei ‘Vou sair sozinho’", desabafou.
O sacerdote confessou que chegou até mesmo a pensar em acabar com a própria vida na época em que esteve doente. "O pior
são os pensamentos autodestrutivos. Tenho um caso de suicídio na
família, meu avô tirou a própria vida. E eu cheguei a pensar nisso.
Pensei ‘Meu Deus, será que ‘herdei’ alguma coisa?!’", disse ele.
Padre Marcelo também comentou com Marília Gabriela, 66, sobre o receio que tem de deixar os seus seguidores fanáticos. "Meu
maior medo é fanatizar as pessoas. Há uma linha tênue entre o
fanatismo e a loucura", afirmou.
Sobre ter sido investigado por quase 10 anos pelo Vaticano, o
sacerdote mostrou que lidou bem com tudo isso. "Eu vejo como
positivo, porque não tem problema me analisar, tanto a parte financeira quanto os meus objetivos", disse ele na entrevista que foi
exibida no domingo (14).

Thor Batista não paga licenciamento
e tem carro apreendido em blitz
Thor Batista, 23, teve o carro apreendido no
último sábado (6) em uma blitz da Lei Seca na
Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.
De acordo com a coluna “Retratos da Vida”,
do jornal “Extra”, o filho de Eike Batista, 58,
e Luma de Oliveira, 50, perdeu o veículo por
conta do atraso no licenciamento anual.
Apesar de ter passado no teste do bafômetro,
o empresário não foi liberado por conta do carro, Range Rover, que foi rebocado devido aos
problemas com a documentação, segundo informações da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro.
Procurado pelo jornal, Thor informou que já recuperou o veículo e justificou que a documentação estava em dia, mas em casa.
”O veículo já foi retirado e está na minha casa. A documentação
estava em dia, só não estava dentro do veículo o documento de
2014”, explicou ele.
O herdeiro de Eike já teve o carro apreendido em 2012. Na época, a sua Ferrari vermelha estava sem a placa dianteira. No mesmo
ano, o rapaz se envolveu em um acidente grave ao atropelar um
ciclista.

Luís Ricardo sofre acidente e se queima
no 'Programa do Ratinho'
Luís Ricardo, 51, passou por um
sufoco e se queimou ao vivo durante
a sua participação no“Programa do
Ratinho” de terça-feira (9). Na atração comandada por Carlos Massa,
58, o apresentador do SBT se aventurou em um número de pirofagia e
acabou se dando mal com as chamas
que atingiram o seu rosto.
De acordo com informações do “Jornal do SBT”, assim que deixou o palco, o artista recebeu osprimeiros socorros no ambulatório
da emissora de Silvio Santos, 83. Em seguida, ele foi levado para o
Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para cuidar das queimaduras superficiais. Ele segue internado em observação e passa bem.
Luís Ricardo ficou famoso no Brasil ao interpretar o personagem
Bozo na década de 1980. Atualmente, ele faz ações de merchandising no SBT e participa esporadicamente do sorteio da Tele Sena.

Pedro Leonardo relembra acidente: 'Mudaram
os meus valores'
Pedro Leonardo, 27, relembrou durante o programa “Encontro com Fátima Bernardes” sobre ograve acidente que sofreu em 2012.
"Mudaram os valores. Antes dizia ‘ah, deixa para depois’. Agora
não. Faço questão de ir lá e fazer. Fazer o que é certo. A fé, acima
de tudo, foi o que me trouxe de volta. Eu sempre tinha muita fé em
Deus. Sabia que ele que não iria me deixar ‘capengando’", disse
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o cantor.
Para o filho de Leonardo, 51, o grande pilar que estimulou todo
seu “renascimento” foi sua herdeira,Maria Sophia, de 3 anos. “Na
época do acidente, minha filha ia fazer um ano. Eu queria vê-la
crescer. Gosto dela demais”, desabafou o músico.
“Deus foi muito bom comigo”, disse Pedro que sofreu um acidente de carro no interior de Goiás e ficou durante vários dias internado entre a vida e a morte.

Thammy Miranda passou por
mastectomia, segundo Gretchen
Thammy Miranda fez uma cirurgia de retirada
dos seios nesta terça-feira (09), no hospital São
Luiz em São Paulo. Segundo sua mãe, a cantora
Gretchen, a cirurgia correu bem e a atriz já está em
casa, se recuperando.
"Sim, é verdade. Ela está bem, sim. A operação foi um sucesso
e nesse momento ela está de repouso", contou Gretchen à revista
‘Caras’. A mastectomia de Thammy faz parte de um processo de
transsexualização ao qual ela vem se submetendo.
No mês passado, Thammy já havia revelado que estava fazendo
um tratamento para mudar de sexo, tomando injeções de hormônios masculinos. Por conta disso, alguns pelos já haviam surgido
no rosto da atriz. “Tomei a decisão de ser quem realmente quero
ser”, disse ela ao jornal ‘Extra’.

Ex-namorada de Pelé perdeu
tudo e mora em carro
Oneida Teixeira, 55, que foi
namorada de Pelé, 74, na década de 1980, está morando em um
carro após perder o imóvel onde
residia no bairro de Pinheiros,
em São Paulo. A informação é
do “IG”.
Há oito meses, a ex-modelo
transformou o seu veículo próprio em uma casa. Ela contou
que teve um forte desentendimento com a irmã e perdeu tudo o
que tinha em uma longa briga judicial. “Meu carro é minha cozinha, farmácia e sala”, disse. “Nasci com uma casa. Nunca me vi
nessa situação!”
Além disso, ela reclamou que todos se afastaram desde que os
problemas financeiros pioraram ao longo do ano. “Percebi que
meus amigos milionários se foram. Não sobrou nenhum. Só recebo ajuda de pessoas humildes, como porteiros e faxineiras. Ajuda
quem menos tem para compartilhar”, afirmou.
Sobre o relacionamento com Pelé, ela é discreta. “Eu considero
que tivemos um namoro, mas ele deve considerar apenas como
uma ‘ficada’”, comentou. Oneida foi capa da revista“Playboy” na
edição de junho de 1980 e a frase ‘A morena que endoidou Pelé’
foi estampada na publicação. A mudança no estilo de vida mexeu
bastante com a ex-modelo, que vive em frente ao seu antigo endereço. “Acho que essa situação me abalou muito porque já esqueci
muita coisa. Não sou louca, mas posso ficar daqui uns dias vivendo
desse jeito”, contou. Mesmo com dois filhos, Vivien, que trabalha
como modelo em Londres, e Marco Antônio, que atua como gerente de loja, ela disse que não possui contato frequente com eles.
No final de novembro,
Oneida recebeu o convite de
Vivien para viver no exterior
e, dessa forma, deixar a vida
precária no Brasil. “Tentamos ajudá-la. Mandamos dinheiro. Mas, às vezes, parece
que ela não quer. Só quero
que a minha tia sofra as consequências do que fez com a
minha mãe”, disse a filha da
ex-namorada do Rei do futebol para o “IG”.

Anitta confessa que era
pegadora na adolescência:
“Eu passava o rodo!”
Mesmo com os boatos frequentes, Anitta, 21, afirma que continua solteira e não está vivendo nenhum
affair. Porém, a cantora revelou em entrevista ao “GShow” que
‘fazia a fila andar’quando ainda não era famosa no Brasil inteiro.
“Eu tinha fama de louca, porque eu era, né? Até hoje eu sou.
Era a Larissa maluquinha do colégio. E pegadora também, porque
eu passava o rodo na galera”, declarou. A funkeira participa da
edição de quinta-feira (11) do “Amor & Sexo”, que aborda a fama
e o sucesso.
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No entanto, a artista sabe que a grande exposição na mídia prejudica a sua vida pessoal. “[A fama] atrapalha o relacionamento
com certeza. Até mesmo a de quem não é famoso. Você fica exposto ao que a galera comenta e nem sempre é verdade”, explicou.
Aliás, Anitta promete mostrar muita ousadia durante a sua participação no programa de Fernanda Lima, 37. “Vou entrar com chave de ouro e me despindo inteira!”

Suprema amizade: Joaquim
Barbosa é visto com Capa
da Playboy
Antonia Fontenelle, 41, aproveitou a noite de domingo (7) para ir ao teatro, no bairro
do Leblon, na zona Sul do Rio. O espetáculo escolhido foi "Elis, a
Musical". Em sua companhia estava o ex-presidente do Supremo
Tribunal Federal Joaquim Barbosa, 60, com quem deixou o local.
No mesmo dia, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram
uma foto com Joaquim Barbosa e outro amigo, mas com modelitos
diferentes. Ou tiveram dois encontros no mesmo dia ou a imagem
é de outra noite. Na legenda, escreveu: "Nem se eu quisesse conseguiria descrever.... Joaquim e Paulinho. Obrigada pela noite" (não
identificamos ainda quem é o Paulinho). Recentemente Fontenelle
foi fotografada aos beijos com Jonathan Costa, 21, conhecido pelo
hit "Jonathan da Nova Geração". F5

Escândalo sexual abala a
carreira do
lutador Anderson Silva
A vida do lutador Anderson Silva passa por
um turbilhão digno de uma final de UFC. Sua mulher, Dayane Silva, com quem é casado há mais de 20 anos, descobriu mais uma
recente traição do marido. Desta vez com uma moça chamada Taiz
Souza Lelis. O romance extraconjugal estaria se solidificando e
fazendo com que Anderson viesse com frequência ao Brasil para
ver a amante, abandonando dessa forma os treinos nos Estados
Unidos. Dayane parece ter cansado de tantas traições e, desta vez,
exigiu o fim do romance e ameaçou fazer um grande escândalo.
Em contrapartida, os patrocinadores estão insatisfeitos com o lutador, que chegou a ser campeão mundial dos pesos médios do UFC,
mas não tem mais perspectiva de ascensão. Aos 39 anos, Anderson
reluta em se aposentar e tenta investir, sem sucesso, na carreira artística. Ele mora em Las Vegas, nos Estados Unidos, mas sua família
(Dayane e seus 5 filhos: Kaory Silva, 15, Gabriel Silva, 14, Kalyl Silva, 12, Kauana Silva, 10, e João Vitor Silva, 6 ) vivem em Curitiba, no
Paraná. A vida sexual de Anderson sempre foi bastante movimentada:
muitas amantes fizeram parte de sua vida. Tanto que seus filhos, por
exemplo, são de mulheres diferentes, mas a informação sempre foi
blindada pela equipe de marketing do ex-campeão. A imagem de bom
pai, bom marido e campeão, enfim, está prestes a cair por terra.

Leonardo DiCaprio
começa namoro
com modelo brasileira
Leonardo DiCaprio, 40, realmente
gosta das modelos brasileiras. O astro de Hollywood está namorando a top internacional Eliza Joenck.
A assessoria da moça já confirmou a informação ao “UOL”. “Eles
estão se conhecendo, mas cada um tem a sua vida. Ele sai, ela sai”.
De acordo com a imprensa americana, o relacionamento já dura
três meses. Os dois se conheceram em uma festa e o ator convidou
Eliza para jantar e depois saíram em outras oportunidades.
A modelo mora em Nova York, nos Estados Unidos, mas está no
Brasil para passar o Natal junto com a família em Santa Catarina.
Porém, o casal vai comemorar o Ano Novo em uma festa fechada
na praia de Jurerê Internacional, também em Florianópolis.
Recentemente, Leonardo terminou o namoro de um ano e meio
com a modelo Toni Garrn, 22. Eles moravam juntos no apartamento do ator. Entre 2001 e 2005, ele teve um romance com a top
Gisele Bündchen, 34.

Luciano Huck se irrita com fãs de Luan
Santana durante a gravação do
"Caldeirão de Ouro"
Luciano Huck gravou na quarta-feira o especial “Caldeirão de
Ouro” e acabou se estressando com as fãs de Luan Santana, um
dos convidados da atração. As meninas não paravam de gritar.
Irritado com o ataque de histeria, o apresentador disse que, se as
fãs subissem no palco, ele cancelaria as gravações e as colocaria para
fora do estúdio. Bravo, né? Até quem estava ali apenas para conferir o
andamento da gravação achou que as meninas passaram do ponto…
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