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Distribuição gratuita

Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Mesa Diretora
de Santana do
Manhuaçu

João Magalhães
garante cinco
milhões de reais
para Manhuaçu

O
V

ereadores de Santana do Manhuaçu -MG
escolheram o novo presidente da Casa
Legislativa para o biênio (2015-2016)
numa votação por todos os presentes. O eleito
foi o Vereador Ivan Rodrigues de Souza (IVAN
PICADA) que faz parte da base de sustentação
do prefeito João Batista Vieira de Assis.

Deputado Estadual João Magalhães foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-MG) no dia, 19/12, em Belo Horizonte. Em entrevista, o parlamentar fala do compromisso com a região, comenta os desafios do novo
governo e anuncia que assegurou 5 milhões de reais
em recursos para Manhuaçu em 2015. Segundo João
Magalhães, com a aprovação do relatório final do
Orçamento da União para 2015 conseguiu destinar um terço de suas emendas
parlamentares para Manhuaçu. “Durante a campanha percorri muito a região.
Em Manhuaçu, por exemplo, estive nos
distritos e bairros e, nesse sentido, estou
honrando meu compromisso.
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EDITORIAL
É hora de refletir

Mais um ano está findando. É hora de fazer uma reflexão dos acertos
e erros de 2014, para melhorar nosso desempenho neste novo ano,
o que você espera de 2015, como foi para você o velhinho que está
passando, tem muitas coisas para agradecer? Onde você busca forças
para o seu dia a dia, tem aprendido com os erros e acertos, ou você é
daqueles desligados dos fatos? Tudo na vida serve de lição e muitas
das vezes os erros são nossa melhor escola, uma falha pode ser um
sinal para nos alertarmos para evitar males maiores. Cada dia e cada
ano, devemos agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas.
Hoje é tempo de agradecimento, afinal, apesar de todos os desencontros e das turbulências, a quantidade de bênçãos alcançadas
foram muito maiores, e porque não dizer, das alegrias, afinal, Jesus,
o Salvador, continua abençoando os seus e nos dando forças para não
sucumbirmos.
Como você está planejando sua vida para 2015? As coisas bem planejadas têm 90% para dar certo, se você chegou ao final de 2014 e viu
que quase tudo que havia planejado não aconteceu, por certo pode ter
faltado um pouquinho mais de empenho, é melhor dedicar com mais
atenção cada tarefa e levá-la até o fim, do que planejar muitas e não
concretizar nenhuma.
Vamos refletir nas boas coisas que aconteceram em 2014, reflita apenas por alguns minutos! É tempo e hora de estendermos as nossas mãos
e agradecer o ano que ora está se findando, agradecer pela conservação
da vida, pela infinita bondade e misericórdia do nosso Pai celestial.
O Natal é o dia de aniversário de Jesus, mas infelizmente costumamos
festejar os nossos aniversários, mas esquecemos de dar presente no
dia 24 de dezembro ao verdadeiro aniversariante que é Jesus. Como
dar presente a Jesus? Veja o que Ele disse: E, respondendo o Rei,
lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes
Meus pequeninos irmãos, a Mim o fizestes. Mateus 25:40. Cristo faz
das necessidades de Seus filhos o Seu interesse pessoal. Ele considera
qualquer deslize ou negligência de Seus irmãos como deslize cometido
contra Ele mesmo, e um benefício feito ao mais humilde deles como
se fosse feito a Si próprio. Diz Ele: “Tive fome, e destes-Me de comer;
tive sede, e destes-Me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-Me.
… Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes Meus
pequeninos irmãos, a Mim o fizestes.” Mateus 25:35, 40.
Aquele a quem a Providência abençoou com abastança, mas que fecha com cadeado a porta do coração, para
Fale com a redação
conter todos os impulsos generosos que
contato@jm1.com.br desejam encontrar expressão em atos de
caridade e bondade, ouvirá dos lábios do
(33)3331-8409
Mestre as solenes palavras: “… quando a
um destes pequeninos o não fizestes, não
o fizestes a Mim.” Mateus 25:45. O amor de Cristo não pode existir
no coração sem um correspondente amor aos nossos semelhantes. …
A saúde física e a espiritual sofrem com a inatividade. O ocioso na
vinha, aquele que vive tão-somente para si, está sempre descontente
consigo e com os outros; as sombras e a frieza do descontentamento
espelham-se em seu semblante. Mas aquele que se deixa atrair para
fora do próprio eu, e que, à semelhança de seu Senhor, se identifica
com a humanidade sofredora, será abrandado e aperfeiçoado pela
prática da simpatia para com os outros. A cortesia, a paciência e a
amabilidade caracterizarão essa pessoa, e tornarão sua presença uma
contínua alegria e bênção. Seu semblante resplandecerá com o brilho
da verdadeira beneficência.
Retire o cadeado de seu coração, não permita que deixemos de
agradecer mesmo, com singularidade, através do silêncio que reina em
nossos corações, agradecer pelo dom da vida, pela sapiência, humildade, etc. O ano de 2015 que se inicia, desejamos que o Senhor conceda
graças e bênçãos, extensivo à todos os nossos familiares, amigos e
até para com aqueles que nos repudiam, afinal, quando guardamos
ressentimentos contra alguém, também fechamos o coração à Cristo
e ao seu amor, então, hoje, agora e mais do que nunca, é tempo de
perdoar e de amar, cada vez mais. O momento é agora, que 2015 seja
um ano de vitórias.
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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”.
Todas as notícias dizem que o governo
bateu recorde de receita: R$ 2,19 trilhões
No ano do Petrolão a receita do governo federal em 2014,
foi a maior em toda a história do Brasil. Antes mesmo do
ano se encerrar, o governo Dilma já havia arrecadado mais
de R$ 2,19 trilhões, entre impostos e receitas não-tributárias. Coincidentemente, a economia brasileira apresentou
os piores resultados em mais de dez anos: estagnação do
Produto Interno Bruto (0,2%) e inflação acima do teto previsto: 6,5%, e veja que o governo da Presidenta Dilma só
arrecadou 91% do previsto para o ano e ainda tem que correr atrás de R$ 200 bilhões para fechar o ano com 100%.
Tudo isso explica o desepero do governo para mudar a meta
de superávit, pois a expectativa atualizada de receitas é R$
2,39 trilhões.

Wal-Mart e Mitsubishi
A primeira é a maior empresa dos Estados Unidos e a
segunda é a maior do Japão. Vamos pensar, imagina um
escândalo netas empresas como a que ocorreu aqui no
Brasil. Diz que se tivesse acontecido um escândalo nestas
empresas na proporção do Petrolão do Brasil, o resultado imediato seria a prisão de toda a diretoria da empresa
a deposição do governo e muito provavelmente estariam
também presos. Onde tem justiça ela é aplicada a todos,
mas infelizmente no Brasil justiça é feita só contra pobres e
pequenos empresários.

Ele defendia, hoje acusa o PT
Ex-advogado de Lula, nos tempos
de Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo (SP), Almir Pazzianotto Pinto assistiu a fundação do Partido dos
Trabalhadores e da CUT, mas hoje –
retirado da vida pública – enojado e
decepcionado, escreve artigos contra o
PT. “Que decepção! Ao tomar o Poder
[o PT] revelou ao País a face oculta,
e os resultados estão aí, na forma dos
maiores escândalos da história, jamais
imaginei a mudança de rumos do partido que se propunha
ser representante único da classe trabalhadora”, afirma Almir Pazzianotto.As principais bandeiras foram abandonadas diz Pazzianotto, lembra que o PT queria autonomia de
organização sindical, o fim da contribuição anual obrigatória, a moralização da vida pública. Triste realidade de hoje.

Mau exemplo vem de cima
Muitos municípios tem
copiado o mau exemplo das
esferas superiores e isso tem
penalizado os munícipes,
principalmente aqueles que
mais dependem do auxilio do
poder público. A Rede Globo
tem feito um bom trabalho
mostrando as roubalheiras
com o CADÊ O DINHEIRO
QUE ESTAVA AQUI? E aí cai naquela máxima a justiça é
tão lenta que muitos, mesmo sabendo fazem apostando na
impunidade, que em alguns casos o crime compensa.

Corrupção a desgraça brasileira
Para muitos brasileiros totalmente desmotivados e desesperançados, não acreditam na punição de todos os culpados
e principalmente dizem que os verdadeiros culpados estão
blindados, ficando de fora os tubarões, vão pegar apenas
peixes pequenos. Triste situação dos brasileiros com tantas
necessidades, como saúde, educação, transportes, saneamento básico e o dinheiro sendo desviado para os bolsos de
políticos e empresários corruptos.

Ano Novo com reajustes de preços
Em muitas cidades antes mesmo de chegar o Ano Novo,

já começaram os reajustes, várias tarifas já foram reajustadas, ônibus, metrô, os preços dos alimentos em muitos
supermercados já forma reajustados, “a carne, o panetone
subiram de preço” diz a dona de casa Silvinha.

Aumento no salário de deputados e
senadores pode prejudicar municípios
A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) está
preocupada com o efeito cascata que o aumento no salário
de deputados federais e senadores poderá causar nas contas
de estados e municípios.
De acordo com a entidade, os salários dos 57.441 vereadores são vinculados aos dos 1.060 deputados estaduais
que, por sua vez, estão fixados em, no máximo, 75% do
subsídio fixado para deputados federais.
A remuneração dos vereadores corresponde a 75% do valor recebido pelos deputados estaduais, mas, em algumas
situações, esses salários podem ser reajustados em função
da receita de impostos e transferências do ano anterior.
Como os deputados federais reajustaram, dia 18, seus vencimentos em 26%, elevando sua remuneração mensal para
mais de R$ 33,7 mil a partir de 2015, o teto remuneratório
dos deputados estaduais passará, dos atuais R$ 20 mil para
R$ 25,3 mil.
Caso o aumento de 26% seja aplicado também aos salários dos vereadores, a consequência será, segundo a CNM,
um aumento de R$ 666 milhões para os 5.568 municípios
do país. Atualmente, o gasto com salários de vereadores
está em R$ 2,56 bilhões. Segundo a CNM, essas despesas
poderão aumentar para mais de R$ 3,2 bilhões.
Ao analisar todas as 27 assembleias legislativas do país,
a CNM verificou que “o subsídio dos deputados estaduais
está no teto e que as novas leis que fixam o subsídio da
próxima legislatura, ou já foram aprovadas, ou estão em
processo de aprovação, e todas mantêm a remuneração no
limite do teto fixado pela Constituição Federal”, informou,
por meio de nota, a entidade.

Agora é a vez do Vale-Cultura
O Vale-Cultura é
um cartão, no valor
de R$ 50, que pode
ser oferecido a funcionários de várias
empresas. O cartão é
pré pago e pode ser
usado para comprar
ingressos para teatro, cinema, museus,
espetáculos, shows e
circo, pagar CDs, DVDs, livros, revistas, jornais, entre outros itens. De acordo com o Ministério da Cultura (Minc),
o valor de R$ 50 é pago pela empresa, que é isenta pelo
governo federal de encargos sobre o valor do benefício concedido. O desconto em folha de pagamento do trabalhador
é opcional e de, no máximo, 10% do valor do benefício,
ou seja, R$ 5. Vários estabelecimentos, como cinemas e
livrarias, aceitam o cartão. As empresas interessadas precisam aderir ao programa, e isso pode ser feito através do site
www.cultura.gov.br/valecultura.

Taxi: Usuário deve exigir que
taxímetro seja ligado
O serviço de táxi, apesar
de ser uma profissão regulamentada, tem causado
uma série de questionamentos quanto a postura
de muitos profissionais, os
quais ignoram o taxímetro durante a corrida, vindo assim a cobrar preços
combinados ou até mesmo exorbitantes. Por causa disso,
o Ministério Público (MP) entrou com ação judicial contra
um desses profissionais, que, segundo o MP, não ligou o
taxímetro durante uma corrida.
A ação impetrada pelo MP aconteceu na última semana
(18). Contudo, o fato se deu no dia 25 de julho deste ano,
quando um taxista — que teve sua identidade preservada

— foi chamado para uma corrida e não ligou o aparelho,
cobrando o valor de R$ 10 pelo serviço. De acordo com o
promotor de Justiça do consumidor, Lélio Braga Calhau, as
fiscalizações têm se tornado regulares na cidade. “O Ministério Público tem realizado constantes fiscalizações em vários horários e utilizado agentes de outras cidades também
para fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade do uso do
taxímetro e as normas de defesa do consumidor”, afirmou.

Novo ministro da Educação,
Cid Gomes prevê reforma em
currículo do ensino médio
A reforma no currículo do ensino médio será a prioridade do
futuro ministro da Educação, Cid
Gomes. "Não será de um dia para
o outro, vamos negociar com todo
mundo antes", disse.
A proposta defendida por Cid é
a adequação do currículo à aptidão do aluno. Se ele tiver propensão à área de exatas, por exemplo,
poderá dar ênfase à matemática e à física no ensino médio.
Além da reforma, o novo ministro cita entre suas metas a
ampliação de vagas no ensino infantil e de escolas de tempo
integral, promessa de Dilma Rousseff na campanha.
Segundo Cid, no ensino integral, a ideia é focar as séries
finais do ensino médio e fundamental, priorizando as periferias das grandes cidades.
Governador do Ceará em fim de mandato, Cid Gomes
toma posse na pasta em 1º de janeiro. A melhora em alguns
indicadores educacionais no seu Estado foi o que motivou
o convite de Dilma.

Igreja cria amorprazol e promete
tratamento antidivórcio.
Pastor Josué Gonçalves de Bragança
Paulista, em São
Paulo, vende a R$
5 dinâmica familiar
"com princípios bíblicos ativos". Com
o rótulo de um remédio convencional, o amorprazol é
indicado para todas as famílias que buscam "uma revolução
de amor". O nome soa comum aos ouvidos. Isso porque
o produto gospel, espécie de jogo criado pelo Ministério
Família Debaixo da Graça, com sede em Bragança Paulista (SP), foi inspirado no medicamento omeoprazol, usado
para combater problemas gástricos. O poder antidivórcio,
segundo o líder evangélico Josué Gonçalves, está dentro de
cada uma das dez cápsulas, que guardam papéis com "princípios bíblicos ativos".
Apesar de carregar uma bula - com informações “aos pacientes”, composição em miligramas e posologia -, o produto não é um remédio que deve ser ingerido. A editora
Mensagem para Todos, que comercializa o amorprazol a
R$ 5 em sua loja virtual, o apresenta como uma dinâmica
inteligente com o poder antidivórcio, antiseparação e anticonflitos. “As pessoas sabem que não é para tomar porque
o pastor explica isso no vídeo. É uma dinâmica familiar”,
esclarece uma funcionária de televendas do grupo ao iG.
O pastor Josué foi procurado pela reportagem para dar
maiores informações sobre a criação do produto e o índice
de vendas. Aceitou responder por e-mail, mas apenas enviou sua trajetória ministerial e a dinâmica do amorprazol.
Não respondeu as perguntas do iG. Segundo o texto, o produto é feito por famílias carentes de Bragança Paulista, que
recebem parte do lucro das vendas.
Para participar do jogo, que leva o nome de Jesus Cristo como o responsável técnico, cada familiar deve retirar
um comprimido e ler seu conteúdo sem revelar aos outros.
As opções são: abraço, bíblia, beijo, diálogo, elogio, lazer,
oração, presente, serviço e surpresa. E durante a semana
cada um coloca em prática a sua tarefa. Ao final da primeira etapa, todos devem descobrir a atividade que cada um
realizou.
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"Cúria sofre de Alzheimer espiritual"
Em mensagem à administração da Igreja Católica, o papa Francisco

MANTEGA ESCAPA DE
FININHO DA OPERAÇÃO
LAVA JATO
Apesar de ser o presidente do
Conselho de Administração da
Petrobras desde abril de 2010,
quando substituiu a então ministra Dilma Rousseff, o ministro
pré-demitido da Fazenda, Guido
Mantega, foi esquecido na Operação Lava Jato. Todos contratos da Petrobras nos últimos quatro anos
passaram pela mesa de Mantega, que é membro do
Conselho desde 2006 e também é membro do Conselho da BR Distribuidora.
‘JETON’ DOBRA
Presidente do Conselho da BR e membro na BR Distribuidora, Guido recebe R$ 19,7 mil/mês para “compor” seu salário de R$ 26,7 mil.
CONSELHO DO GOVERNO
O Conselho de Administração da Petrobras tem dez
membros, sete dos quais são indicados pelo governo,
o acionista majoritário.

NA PISTA
Cotado no PT para substituir Izabella Teixeira no Ministério do Meio Ambiente, o deputado Alessandro
Molon (RJ) já se reuniu duas vezes neste mês com o
ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante.
ENGABELADOS
Deputados do PMDB reclamam que a indicação de
Edinho Araújo (SP) e Eliseu Padilha (RS) para Portos
e Aviação Civil foi colocada na conta da bancada, mas
os dois são fiéis escudeiros do vice Michel Temer.
PATINHO FEIO
O Ministério dos Transportes teve o orçamento 2015
reduzido em 10%, mas é um dos poucos que ajudam
na arrecadação do governo federal: em 2014 conseguiu arrecadar mais de 108% do previsto
GUERRA À VISTA
A bancada do PT está inconformada com a perda de
espaços no segundo governo de Dilma. Deputados
preveem fase difícil do governo com a militância, que
está bombardeando as redes sociais de críticas.

COUTINHO TAMBÉM

GERDAU NA BR

Outro esquecido no Petrolão é
Luciano Coutinho, presidente do
BNDES desde 2007 e membro
do Conselho da Petrobras desde
2008.

O empresário Jorge Gerdau Johannpeter representava os acionistas minoritários preferencialistas no Conselho de
Administração da Petrobras desde 2001.
Foi substituído em abril deste ano, pela
primeira vez, por João Guimarães Monforte, presidente do Conselho da Claro.

SEM SURPRESA
Em 2014, o Produto Interno Bruto congelado, inflação
acima da meta, crise na Petrobras, reeleição e “7×1”
resumem as retrospectivas do ano
AGU ‘ARRECADOU’ 3.500%
A MAIS QUE O PREVISTO

APROVADO EM COTA
O deputado Geraldo Resende (PMDB-MS) é alvo de
críticas nas redes sociais após divulgar que passou
na Universidade Federal da Grande Dourados. Ele foi
aprovado na cota destinada a alunos da rede pública.

Em meio a alegações de falta de dinheiro que fizeram
o governo rasgar a Lei de Responsabilidade Fiscal, a
Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu arrecadar mais de R$ 80 milhões pelas representações da
União, judicial e extrajudicialmente, em 2014. O valor
é 3.487% maior do que os R$ 2,3 milhões previstos
em operação de crédito externo após contrato com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

JOGANDO A TOALHA

FENÔMENO

… brasileiros já sabem o que desejar para 2015: 2014
nunca mais!

O desempenho financeiro da AGU é ainda mais expressivo: o contrato com o BID não foi assinado “devido às restrições orçamentárias”.
OH, COITADOS
A AGU explica que a grana é integralmente recolhida
ao Tesouro, pois como integrante do orçamento fiscal,
o órgão não possui receita própria
TROCADOS
De todo montante arrecadado, a AGU ficou com pouco mais de R$ 367 mil proveniente de taxas de inscrição de concurso realizado este ano.
QUEM MANDA
Sem moral com a presidenta Dilma, o ministro Luiz
Figueiredo (MRE) despacha mesmo é com Aloizio
Mercadante, com quem teve sete encontros em 2014,
conforme revela a agenda oficial da Casa Civil.

Amigos do presidente da Câmara Henrique Alves
(PMDB-RN) acham que ele declinará da humilhação
do “nada consta” da Operação Lava Jato para só então virar ministro do segundo mandato de Dilma.
PENSANDO BEM…

Poder sem Pudor
VELHO CONHECIDO
O então presidente do
Senado, José Sarney,
conversava com amigos,
dia antes de sua internação no Hospital Sírio
Libanês, quando alguém
mencionou a tese de que
a cirurgia bariátrica que
emagreceu Demóstenes
Torres mexeu com sua
cabeça, alterou o comportamento do senador goiano. Sarney discordou, lembrando que Demóstenes, antes da cirurgia, foi um opositor
duríssimo do líder do PMDB, Renan Calheiros, e, já magro,
também foi implacável contra ele próprio. Exibindo seu melhor sorriso mona lisa, Sarney sacramentou:
- Renan e eu conhecemos o Demóstenes gordo e o Demóstenes magro…

O Coelhinho Joca

"Era uma vez quatro coelhinhos chamados: Bolinha,
Mimoso, Algodãozinho e Joca. Eles moravam com sua
mãezinha, embaixo de um grande pinheiro. Dona Coelha, precisando um dia sair para fazer compras, chamou-os e disse:
- Escutem, queridos, mamãe vai sair. Se vocês quiserem, podem dar uma voltinha, mas, por favor, não entrem na horta do Sr. Tinoco. Seu pai teve um acidente lá
e nunca mais voltou para casa. Tenham juízo, filhotes,
eu não me demoro.
Dona Coelha apanhou a sombrinha, a cesta de compra e foi à padaria. Comprou cinco bolinhos com passas
e um pão de forma. Bolinha, Mimoso e Algodãozinho,
que eram muito ajuizados, foram colher amoras. Joca,
porém, que era muito desobediente, passou por debaixo da cerca e foi à horta do Sr. Tinoco. Lá chegando, comeu alfaces, cenouras e rabanetes, até não poder
mais. Sentou-se para descansar um pouco. Exatamente
ali, perto do canteiro dos repolhos, estava o Sr. Tinoco.
Assim que avistou o coelhinho, correu ao seu encalço,
de ancinho na mão.
Joca ficou muito assustado; corria para todos os lados
e não conseguia acertar a saída. Perdeu um dos sapatos
no meio dos repolhos, e o outro, perto das batatas. Cada
vez ele corria mais. De repente, ficou preso, pelo botão
do casaco, numa rede que protegia as uvas. Começou a
chorar alto. Uns pardais muito bonzinhos, que voavam
por ali, vieram consolá-lo.
Entretanto, o Sr. Tinoco não tinha desistido de pegá-lo. Ali veio ter, com uma enorme peneira na mão,
pretendendo com ela prender o pobre bichinho. Nesse
instante, porém, Joca deu um arranco e conseguiu desprender-se. No entanto, ficou sem o casaco e caiu em
cima da caixa de ferramentas. Levantou-se depressa, e
escondeu-se dentro de uma lata grande que viu à sua
frente. A lata estava cheia de água e Joca estava muito suado; por isso, começou a sentir arrepios de frio e
pôs-se a espirrar. O Sr. Tinoco, que o havia perdido de
vista, descobriu o seu esconderijo e correu para a lata.
O coelhinho, porém, foi mais ligeiro; pulou fora da lata
e ocultou-se atrás de uns vasos de plantas.
O Sr. Tinoco já estava cansado de tanto correr à procura do coelhinho, de maneira que resolveu voltar para
casa. Joca, quando percebeu que o seu perseguidor o
deixara em paz, sentou-se para descansar. Estava quase
sem respiração e tremia da cabeça aos pés. Além disso,
não tinha a menor idéia de como sair dali.
Enquanto pensava na situação, apareceu um rato que
carregava, na boca, alimento para os seus filhinhos.
Joca perguntou-lhe onde ficava a saída, mas ele não lhe
respondeu, apenas sacudiu a cabeça. Então o coitadinho resolveu ir andando para ver se descobria alguma
coisa.
Atravessou o jardim e chegou a um tanque onde o Sr.
Tinoco costumava encher as latas de água. Ali estava
sentado um gatinho, apreciando os peixinhos dourados
que havia no tanque. Joca, a princípio, teve vontade de
dirigir-lhe a palavra, mas pensou melhor e foi andando.
Seu primo, o coelhinho Benjamim, sempre lhe contava
histórias perigosas sobre gatos...
Um pouco adiante encontrou uma carrocinha. Subiu
nela e olhou à volta. Lá adiante estava o seu inimigo, o
Sr. Tinoco, cuidando de um canteiro. Do lado oposto,
ficava o portão. Que alívio! Muito de mansinho, sem
fazer barulho, foi ele se arrastando, até que se viu, são
e salvo, perto do pinheiro onde ficava sua casa. Estava
tão cansado que se deitou ali mesmo e fechou os olhos.
Dona Coelha estava preparando o jantar. Quando o
viu ali fora, assim, abatido, ficou imaginando o que lhe
teria acontecido. Ficou, porém, muito zangada quando
viu que ele havia perdido os sapatos e o casaco. Levou-o, no colo, para a cama e notou que ele estava febril.
À hora do jantar, Bolinha, Mimoso e Algodãozinho
foram para a mesa, comeram bolinhos com morangos
e tomaram leite quentinho. Joca ficou na cama e tomou
chá de limão.
No dia seguinte, ainda se sentia mal. Estava tão arrependido, que prometeu à mamãe nunca mais desobedecer-lhe e ser tão comportado quanto seus outros
irmãos."
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João Magalhães garante cinco
milhões de reais para Manhuaçu

O

Deputado Estadual
João Magalhães foi
diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-MG) no dia, 19/12,
em Belo Horizonte. Em
entrevista, o parlamentar
fala do compromisso com
a região, comenta os desafios do novo governo
e anuncia que assegurou
5 milhões de reais em recursos para Manhuaçu em
2015.
Segundo João Magalhães, com a aprovação
do relatório final do Orçamento da União para
2015 conseguiu destinar
um terço de suas emendas parlamentares para
Manhuaçu. “Durante a
campanha percorri muito
a região. Em Manhuaçu,
por exemplo, estive nos
distritos e bairros e, nesse
sentido, estou honrando
meu compromisso. A pedido da diretoria do Hospital César Leite apresentei
emenda ao Orçamento da
União para liberação de 1
milhão de reais para aquisição de equipamentos em
2015; coloquei recursos já
carimbados para construção de uma creche em São
Sebastião do Sacramento;
a construção de uma Unidade Básica de Saúde para
o distrito de Vilanova;
quadras e academias em
Realeza e Ponte do Silva;

e recursos genéricos que
poderão ser alocados para
outras localidades do município, por exemplo, no
término do estádio de Santo Amaro. Estive com os
vereadores da minha base
e já comuniquei também
esses recursos”, garantiu.
O deputado João Magalhães se reuniu com os
vereadores Jorge do Ibéria, Juarez Eloi, Fernando Lacerda, Paulo Altino,
Hélio Ferreira, Jânio Garcia Mendes, Rogério Filgueiras e Juninho Linhares
para anunciar os recursos.
Ainda de acordo com o
deputado João Magalhães
isso é um agradecimento ao
carinho que Manhuaçu teve
com ele na última eleição.
“Podem ter certeza de que,
ao longo desse novo mandato, vamos continuar esse
trabalho capitalizando para
a região o que o Estado deixou de fazer durante muitos anos”, afirmou.
O deputado João Magalhães disse também que
está participando da articulação na Assembleia,
acompanhando a eleição da
Mesa Diretora da ALMG
e também a composição
das comissões. “Como
deputado mais votado do
PMDB de Minas Gerais já
demonstrei ao partido que
estou pronto para ajudar e
também ao vice-governa-

Deputado Estadual João Magalhães
com o vereador Rogerinho Filgueiras

Deputado Estadual João Magalhães
com o vereador Fernando do Fórum

dor Antônio Andrade para
tentar, na medida do possível, buscar espaços para
que a nossa região esteja
presente com força no Governo de Minas”.

Segundo ele, a região de
Manhuaçu e do Leste de
Minas ficou em segundo
plano nas últimas gestões
estaduais. “Eu sinto que,
nos últimos anos, os es-

Deputado Estadual João Magalhães com
os vereadores Jorge do Ibéria e Juarez

paços reservados ao Leste Mineiro foram poucos
no Governo de Minas. Já
apresentei essa demanda
ao vice-governador Antônio Andrade para que

possamos ter maior representação da região, especialmente no núcleo da
cafeicultura e do desenvolvimento e geração de empregos”.

Deputado Estadual João Magalhães
com o vereador Hélio Ferreira

Deputado Estadual João Magalhães
com o vereador Juninho Linhares

Deputado Estadual João Magalhães
com o vereador Jânio

Deputado Estadual João Magalhães
com o vereador Paulo Altino
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Mesa Diretora de Santana do Manhuaçu

E

m cumprimento ao
regimento interno da
Câmara
Municipal
de Santana do Manhuaçu,
foi realizada no dia 20 de
Janeiro de 2014 a reunião
para a eleição da nova mesa
diretora para o biênio de
2015/2016. Vereadores de
Santana do Manhuaçu -MG
escolheram o novo presidente da Casa Legislativa
para o biênio (2015-2016)
numa votação por todos os
presentes. O eleito foi o Vereador Ivan Rodrigues de
Souza (IVAN PICADA) que
faz parte da base de sustentação do prefeito João Batista Vieira de Assis. A chapa
foi composta pelos vereadores que compõe a mesa diretora atual. A reeleição para
o mesmo cargo na eleição
imediatamente subsequente
é prevista no regimento interno da Casa.
O vereador Sebastião Alves Sobrinho (Bastião Pedro) compõe a mesa como
vice-presidente e vereador
Emaic Barbosa Pereira
(Emaic da ambulância )

como Secretário. A votação foi oito votos, todos os
vereadores presente, por
motivo da ausência de um
vereador.
Todo processo de escolha, que ocorreu com chapa
única, foi conduzido pelo
atual presidente da Casa,
Ivan Rodrigues de Souza,
(Ivan Picada) que já ocupava o cargo há vários mandatos.
Durante todo o período
que antecederam a votação
foram momentos de calma
e bem amistoso. Vereadores como Wilson Pereira de
Souza e os demais, justificaram o porquê de votar no
atual Presidente, expondo
que está dando certo não se
muda. Ivan Rodrigues de
Souza conduziu a Presidência nos últimos dois anos
sem macula, sempre com
legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e
eficiência.
Ivan Rodrigues de Souza
(Ivan Picada) está no seu
terceiro mandato de vereador e já assumiu a Presidên-

cia da Casa por três vezes
e assume a presidência pela
quarta vez no início de janeiro de 2015, tornando
assim o vereador que mais
comandou a Presidência da
Câmara de Santana do Manhuaçu-MG. Em seu pronunciamento já como Presidente da Câmara reeleito
Ivan Rodrigues de Souza
(Ivan Picada) agradeceu a
todos pela presença e aos
vereadores pelo apoio. E
disse : “É com muita satisfação e responsabilidade
que agradeço aos pares que
agora me elegeram presidente. Meu compromisso
aumentou, minha responsabilidade não somente
como vereador, mas como
presidente e representante
do poder legislativo. Meu
lema é continua trabalhando juntos em harmonia com
o Executivo em prol do
progresso do nosso município”.
A posse esta marcada
para o no dia 05 de Janeiro
de 2015 e toda população
está convidada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças)
Decreto Municipal nº 356, de 22.12.2014. Cede servidor que menciona e dá outras providências. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições
legais, etc., e considerando os termos da Lei nº 664, de 28 de abril de
2009, etc., decreta: Art. 1o Fica o servidor Eduardo da Silva Matos,
CPF 030.730.786.73, cedido à Câmara Municipal de Conceição de
Ipanema, Minas Gerais, pelo prazo de dois anos, com sem ônus para
a Prefeitura Municipal. Art. 2º A cessão de que trata este decreto será
operacionalizado assegurando a Câmara Municipal de Conceição de
Ipanema ao servidor cedido todos os direitos, adicionais e vantagens
eventualmente pertencentes ao cargo e também pessoais. Art. 3º
A cessão de que trata este decreto terá vigência a partir de 1º de
janeiro de 2015, devendo o servidor cedido manifestar formalmente à Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema a sua anuência
com a cessão. Art. 4º Cabe à SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) adotar as medidas necessárias à consecução
dos objetos constantes deste decreto. Art. 5º Este decreto entra em
vigor na data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se disposições em
contrário. Gabinete do Prefeito, 22.42.2014. Wilfried Saar, Prefeito
do Município de Conceição de Ipanema. Cinthia de Carvalho Saar,
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).

MUNICIPIO DE COCEIÇÃO DE IPANEMA – extrato de contrato
contrato administrativo PA: 0054-004-0011/2014 PDL:0011/2014
CONTRATANTE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
CNPJ 18.334.300/0001-72 CONTRATADA MEDICO DENNER
P. GOBBO PIRES CPF: 068.463.756-19 CRM- MG 63776, valor 7.950,00 prazo de 10/12/2014 a 31/12/2014 dotação orçamentaria de acordo com edital Conceição de Ipanema WILLFRIED SAAR prefeito municipal 10/12/2014

Vereadores de Santana do Manhuaçu -MG escolheram o novo presidente da Casa
Legislativa para o biênio (2015-2016) numa votação por todos os presentes. O eleito foi o
Vereador Ivan Rodrigues de Souza (IVAN PICADA) que faz parte da base de sustentação
do prefeito João Batista Vieira de Assis.

Agora em Lajinha!

Festas
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Minas divulga na internet gastos com publicidade oficial

O

governo de Minas
Gerais
divulgou
nesta terça (23) na
internet os gastos realizados pelo Estado com
publicidade desde 2003,
quando o senador Aécio
Neves (PSDB) assumiu
seu primeiro mandato
como governador do Estado.
De acordo com o governo, só agora foi concluído
levantamento
realizado
com mais de 500 mil documentos referentes às
despesas com a veiculação
de publicidade oficial em
televisão, rádio, jornais,
revistas, internet e cinema.
Nos 12 anos em que foi
comandado pelos tucanos,
o Estado gastou mais de
R$ 547 milhões com publicidade, em valores corrigidos pela inflação (veja
quadro abaixo).
Segundo cálculos do
PSDB, que divulgou nota
sobre o assunto nesta terça, empresas de comunicação controladas pela
família de Aécio que vei-

cularam publicidade oficial durante seu governo
receberam menos do que
seus concorrentes.
Aécio e sua família controlam a rádio Arco Íris,
retransmissora da Jovem
Pan em Belo Horizonte, e
as rádios São João e Colonial, de São João del Rei,
além do semanário "Gazeta de São João del Rei".
Em 2012, de acordo com
o governo, as empresas da
família de Aécio pediram
para não receber mais publicidade. O PSDB diz
que a medida foi tomada
para evitar que os repasses
fossem explorados politicamente.
Da posse de Aécio, em
2003, até este mês, quando
termina o governo tucano
em Minas, os gastos do
Estado com publicidade
oficial aumentaram mais
de 900%, já descontada a
inflação do período.
Emissoras de TV ficaram com a maior fatia (R$
290 milhões), com a Rede
Globo em primeiro lugar.

Um presente do céu

O

câncer não é solidário. Tem uma estranha
missão de devastar vidas, separar amores, corroer
homens e mulheres, meninos
e meninas, por dentro. Em sua
sanha, não conhece fronteiras,
não respeita sonhos, ignora o
belo. Segue, impávido e colossal, rasgando a vida, de um
extremo a outro.
Na ala de tratamento do câncer da Santa Casa de Belo Horizonte, uma paciente admirava
o ir e vir das belas e inocentes
crianças pelos corredores do
hospital, com uma indignação
silenciosa e doída. Perguntava a
Deus, ao nada, ao além, o porquê de tão triste sorte. Falava
sozinha, sabendo ser mais uma
entre tantos. Pedia por um momento de paz, um sinal de vida,
um sopro de esperança, quando
a chuva caía lá fora, molhando
os sonhos que ela não nutria
mais. Era final de ano, véspera
de Natal, e ela pedia por um
presente que sabia não ganhar.
Chorou por ela, pelas crianças
que, aleias a tudo, brincavam a
sua volta.
Obstinada, começou a cultivar dentro de si o espírito do
verdadeiro Natal, a celebração da vida, o acolhimento ao
sagrado, a comemoração do
sonho que virá. Saía, em seus
intervalos do tratamento, a
coletar presentes pela cidade.
Depois de muito colhido, pensou no sonho repartido, quando ganhou uma roupa de Papai Noel bem menor que sua
grande estatura. Se pôs a vestir, a amarrar aqui, ali, e saiu
pelos corredores do hospital
distribuído carinho, abraços,
esperança, alegrias e presentes. Ao encontrar um menino
pelo corredor, recebeu dele
um abraço apertado, demorador, sereno e quente. Se pôs a
chorar, quando o menino lhe
puxou a barba revelando o
rosto de mulher. O meninozi-

nho sorriu, abraçou de novo o
Papai Noel, e chorou a dor que
não era só dele. O Papai Noel
perguntou para o menino de
cabeça raspada e corpo franzino se ele havia gostado do
presente: um caminhãozinho
usado e arranhado pelo tempo. Ela passou o carrinho por
sobre a cabeça do Papai Noel
e falou: Gostei sim, mas gostei
mais foi do abraço... O Papai
Noel caiu em choro compulsivo, quando voltou a abraçar o
meninozinho que se transformou em um destemido guerreiro. Ao tocar o braço do Papai Noel, o menino descobriu
o cateter escondido. Levantou
o braço e puxou o Papai Noel
pelos corredores do hospital
até chegar a um altar de orações. Ele se ajoelhou, puxou
o Papai Noel pela mão, que se
ajoelhou, e começou a dialogar com Deus: Papai do Céu,
como o Senhor pode fazer
isso com o Papai Noel?! Ele
não pode ficar doente não,
ele tem muita coisa para fazer
no mundo. Por favor Papai do
Céu, cura o Papai Noel para
mim, porque o mundo precisa muito dele e ele não pode
ficar assim não, ele é muito
bonzinho para sofrer... O Papai Noel abraçou o meninozinho mirando o Papai do Céu,
pedindo, em silêncio, um presente de Deus para ele e para
todas as crianças do mundo.
Foi um momento da mais profunda e verdadeira paz.
No ano seguinte o Papai
Noel fez o mesmo ritual, agora com a ajuda de muitos. Ao
chegar à porta do quarto do
menino, percebeu o que não
foi preciso perguntar: o Papai
do Céu havia levado para seu
lado um valente guerreiro que
se tornou um anjo, e todas as
noites ele vaga pelo céu das
grandes esperanças.
Petrônio Souza Gonçalves
é jornalista e escritor

Entre os jornais (R$ 138
milhões), o maior beneficiado foi o "Estado de
Minas", que apoiou editorialmente o governo de
Aécio e sua candidatura
presidencial.
O jornal é o maior do
Estado e teve um aumento expressivo (1.428%) no
valor recebido nos últimos
12 anos. Para o governo,
no entanto, houve acréscimo na publicidade para
"todos os veículos".
Só foram divulgados
gastos efetuados pela administração direta, sem
incluir despesas feitas por
empresas estatais.
Em outubro, durante a
campanha eleitoral, reportagem da Folha mostrou
que o governo de Minas
se recusava a divulgar informações sobre despesas
que realizou para veicular
publicidade em três rádios
e um jornal controlados
pela família de Aécio, que
governou o Estado de 2003
a 2010 e disputou a eleição

A

presidencial deste ano.
Na época, a Folha não
conseguiu obter essas informações. O jornal apresentou requerimentos baseados na Lei de Acesso
à Informação. O governo
alegava que o levantamento concluído agora estava
incompleto.
Os gastos foram divulgados em documentos no
formato PDF, que podem
dificultar sua análise. Os
valores nas tabelas só podem ser processados após
a conversão dos documentos em planilhas de cálculo, com o uso de ferramentas especiais.
A divulgação dos dados foi coordenada com
o PSDB, que minutos depois distribuiu nota para
rebater acusações feitas
pelo PT, de que as empresas da família de Aécio
foram privilegiadas na
distribuição das verbas de
publicidade.
Alex Argozino/Editoria de Arte/Folhapress

PÃO E CIRCO

situação social em
Roma durante o período da República era
tensa. Uma pequena parcela
da população detinha muita
riqueza, em consequência das
guerras de expansão territorial
e da exploração do trabalho
escravo. Porém, uma grande
maioria de romanos vivia na
pobreza, em péssimas condições de vida nas cidades. Para
conter distúrbios sociais, o Estado romano criou a política
do Pão e Circo.
Como o próprio nome diz,
o Pão estava relacionado à distribuição gratuita de trigo ou a
preços baixos para a população
pobre. Mas não eram todos
os pobres que tinham acesso
a essa fonte de alimentação.
Apenas as pessoas inscritas nas
listas frumentárias (palavra
que está relacionada à natureza do cereal, ao que dá farinha)
recebiam o trigo ou pagavam
um preço baixo por ele.
As condições de alimentação
da população pobre de Roma
eram péssimas. A base alimentar era constituída por pão de
péssima qualidade e azeite.
Mesmo assim eram difíceis de
serem adquiridos. Com a distribuição gratuita ou a preço
baixo, o Estado romano pretendia conter revoltas populares
que ocorriam por acesso a alimentos. Quando a distribuição
de trigo atrasava, era comum a
população se rebelar.
Por outro lado, as classes
ricas da sociedade realizavam
grandes banquetes. Alguns
podiam durar até dez horas,
sendo compostos por vários tipos de pratos. As pessoas chegavam a vomitar para poder se
aliviarem e, assim, conseguirem continuar comendo. Não
é de se admirar que os pobres
se revoltassem.
Outra medida utilizada pelos governantes romanos para
evitar as rebeliões populares

era o oferecimento de atividades de lazer gratuitas, referente
à palavra Circo da política que
está sendo apresentada neste
texto.
Um dos principais locais de
apresentação era o Circo Máximo. Nele eram realizadas
uma das diversões mais adoradas pelos romanos: as corridas
de carros puxados por cavalos.
Esses carros podiam ser as bigas, puxadas por dois cavalos,
ou as quadrigas, puxadas por
quatro cavalos. Era também
comum nessas corridas a ocorrência de acidentes.
Outros eventos prestigiados
pela população romana eram
as manobras militares, corridas de pedestres e as lutas
dos gladiadores. Estas últimas
ocorriam geralmente em anfiteatros, como o famoso Coliseu
de Roma, que está de pé ainda
hoje. Os gladiadores eram escravos, prisioneiros de guerra
ou mesmo voluntários, treinados em escolas especiais, que
deveriam lutar entre si. Enfrentavam em muitos casos animais
ferozes como leões, leopardos e
tigres provenientes de diferentes locais dos territórios controlados pelos romanos.
Esses eventos eram marcados pela extrema violência,
acarretando inúmeras mortes
durante sua realização. Mesmo assim eram extremamente
populares, o que levava os políticos a financiá-los para conseguirem apoio da população a
seus projetos.
O Pão e Circo foi de extrema importância para se buscar
uma estabilidade social na sociedade romana. Com ele, as
classes dominantes buscavam
controlar e conter os ânimos
da população pobre, evitando,
dessa forma, que as rebeliões
se tornassem cada vez mais
constantes
Gilberto Musto
Consultor Político

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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UMA OPINIÃO SOBRE AS
SUPERSTIÇÕES NO FIM DE ANO

Bens materiais existem
para seduzir os desprovidos de bens intelectuais'
Thiago O. Rodrigues
A imaginação é a
ignorância dos idiotas e
a sabedoria dos intelectuais.
Loyhan F. Torres
Pseudo intelectuais são,
invariavelmente, politicamente corretos
Ulisses Formiga
O ceticismo excessivo é o correspondente
intelectual ao fanatismo
religioso.
Paiva Netto
A escrita é a arte de
escrever e ler é a arte da
intelectualidade.
Clenir Terezinha Corá
A capacidade intelectual
humana é ilimitada
Messias Daniel
Fingem-se intelectuais
expondo ideias já apresentadas por outrem.
Daniel Melgaço
Intelectuais tendem a
criar frases para justificar
seus defeitos.
Drakon Elemiah
Me sinto
Pessoa,pensamento de
encontro com meu intelecto antes de o conhecer
Aracy Ferreira
Dói mais ao invejoso a
humildade do sábio que
à arrogância do intelectual.
Vilmar Milagre

Enxaqueca
O que é
Muitas vezes confundida com outras cefaleias, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça
que costuma provocar dores unilaterais e latejantes, acompanhadas na maioria das vezes de
náuseas, vômitos e intolerância a sons, luz e
cheiros fortes.
As crises tendem a aparecer ocasionalmente,
com duração de quatro até 72 horas. Em casos
extremos, a frequência pode ser diária.
Causas
A enxaqueca é uma doença multifatorial.
Além do fator genético, o consumo de alimentos como queijos, embutidos, chocolate, café
e adoçantes com aspartame, sono prolongado
ou falta de sono, excesso de exposição ao sol,
alterações de hormônios, tabagismo, odores
fortes e a ingestão de bebida alcoólica podem
desencadear uma crise. Transtornos de humor,
como ansiedade e depressão, também podem
frequentemente estar associados a um episódio
de enxaqueca.
Incidência
A enxaqueca acomete 15% da população brasileira. Mais frequente no público feminino – só
na região sudeste 30% das mulheres sofrem
com as crises -, a doença é uma das principais
causas de falta ao trabalho. A média é de quatro
dias perdidos de trabalho por ano. Nos Estados
Unidos, o custo estimado indireto por ano é de
13 bilhões de dólares. Por ser incapacitante –
algumas pessoas não conseguem ficar em locais
com luz ou barulho –, a enxaqueca influencia
também as atividades familiares, sociais e escolares.
Sintomas
A crise de enxaqueca pode ser dividida em
quatro etapas com sintomas distintos.
Na premonitória, o período anterior à dor de
cabeça, é comum o desejo por determinados alimentos, como chocolate, alterações de humor,
cansaço, bocejos e retenção de líquidos.
Depois vem a aura, que normalmente precede
a crise, mas também pode ocorrer simultanea-

mente. Ela ocorre em 15 a 25% das enxaquecas,
e se manifesta com alterações na vista como
embaçamento, pontos ou manchas escuras na
visão, linhas em “zig zag” e pontos luminosos
que duram de cinco minutos a uma hora. Em
casos raros podem acontecer auras sem dor de
cabeça.
A etapa da cefaleia é o período mais incapacitante e incômodo da enxaqueca. A sensação é de
dor de um lado da cabeça e latejamento que pioram com qualquer esforço físico. Além disso,
náuseas, vômitos e sensibilidade a barulhos, luz
e cheiros podem acompanhar a dor.
Por último vem a fase de resolução, que é a
recuperação do organismo após a dor intensa de
cabeça e se caracteriza por intolerância a alimentos, dificuldade de concentração, dor muscular e fadiga.
Diagnóstico
Não existem exames específicos para diagnosticar a enxaqueca. O diagnóstico é clínico,
por meio da avaliação médica dos sintomas relatados pelo paciente.
Em alguns casos podem ser feitos exames
para identificar se existem outros fatores interferindo na dor de cabeça e confirmar a suspeita
de enxaqueca.
Tratamento e prevenção
O principal tratamento é a prevenção, com a
adoção de medidas para evitar a manifestação
das crises. Ele pode ser feito com medicamentos ou métodos não medicamentosos. As crises
também podem ser combatidas com analgésicos
de efeito rápido, reduzindo a dor.
Nos Estados Unidos já está sendo feito o
tratamento com injeções de toxina botulínica,
proporcionando o relaxamento dos músculos da
cabeça e reduzindo a frequência dos episódios
de enxaqueca.
Também é fundamental a adoção de hábitos
saudáveis, como relaxamento, atividades físicas
regulares, alimentação equilibrada e sono regular.
Fonte: Dr. Mario Peres,
neurologista do Einstein

Nosso ser não necessita apenas de
intelecto,precisa do
progresso do saber.
Suzana Rodrigues
Ângulos atraem o intelecto. Curvas falam ao
coração.
Eva Zeisel
A pior abstinência que
podemos ter é a intelectual!
Alan Faria
É... nego que faz jornalismo e le Crepúsculo.
Abstinência intelectual.
Marina
Eu fico com dor de cabeça só de tentar
rebaixar meu intelecto ao
seu nível.
Marvin

Brigadeirão de forno
Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1/2 xícara (de chá) de açúcar
1 xícara (de chá) de chocolate em pó
3 ovos
1 colher (de sopa) de margarina
Margarina para untar
Chocolate granulado(para cobrir)
Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque a mistura em
forma de pudim untada com margarina

Leve ao forno médio por 40 minutos
Por fim, desenforme e cubra o pudim
com chocolate granulado

Deliberadamente, o cristão comprometido com as
Escrituras se vê diante de muitos dilemas culturais que
almeja ler à luz de sua fé. As superstições no fim de ano
são um bom exemplo desta realidade, pois, aparentemente, são muitos que estabelecem um apego e crença
exagerados (até infundados) em coisas – roupas, alimentos, pessoas, atitudes, simpatias – puramente casuais.
Muito ligado à religiosidade ou à “sabedoria popular”,
o conceito de superstição aborda as atitudes recorrentes
que induzem ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas e à confiança em coisas ineficazes, seja pelo temor ou pela ignorância, que também
pode ser chamado de crendice. Por isso, trago aqui uma
singela opinião sobre o assunto, a fim de ajudar cristãos
que necessitem de mais esclarecimentos e ainda não
souberam como lidar com as superstições “obrigatórias”
para o êxito na vida. Observe algumas delas:
1. AS CORES OBRIGATÓRIAS. É sabido que o
branco é a cor mais popular no Réveillon, mas as superstições quanto às cores são inúmeras. Muitos julgam que
o branco trará paz, o vermelho/rosa guiará a um novo
amor ou paixão, o verde/amarelo/laranja atrairá dinheiro e o violeta proporcionará estabilidade, etc.. Todavia,
o tom que confere sucesso na vida envolve a matiz do
trabalho, caráter e sabedoria, crendo que Deus opera em
cada um das nuances.
2. AS COMIDAS OBRIGATÓRIAS. Assim como o
peru está para o Natal, vários alimentos aparecem na lista de superstições para o novo ano. Na crendice popular,
entre animais e frutos, o porco ajudará na prosperidade,
o peixe fisgará fertilidade, o carneiro trará vitalidade,
as sementes de romã, uvas (comer doze à meia-noite)
e maçãs plantarão abundância que, ao lado das lentilhas
(também devem ser consumidas à meia-noite), atrairão
riquezas. É assim que a ilusão se torna um doce alimento
para a alma faminta e ávida por refrigério.
3. OS GESTOS OBRIGATÓRIOS. Há uma série de
gestos supersticiosos que remontam ao novo ano que se
inicia. Muitos acreditam que bolsos vazios, guardar uma
rolha da garrafa de champanhe ou três sementes de romã
na carteira (esse último no dia seis de janeiro, principalmente, jogando em água corrente no final do ano),
trarão o tão sonhado e desejado dinheiro. Li que dar três
pulinhos com a referida garrafa na mão sem derramar
nenhuma gota e, depois, jogar o resto para trás, sem
olhar, de uma vez só, é bom para deixar para trás tudo
de ruim. Usar roupas novas, jogar moedas da rua para
dentro de casa, beber três goles de vinho, acender velas
na praia, abraçar alguém do sexo oposto à meia-noite,
jogar rosas na água, fazer barulho à meia-noite, enfim,
ter pensamento positivo... Inutilmente, todos esses gestos prometem afugentar o mau das pessoas.
Biblicamente, o cristão é impelido a evitar superstições, simpatias e crendices mediante a atitude de Deus
em relação aos adivinhadores, prognosticadores e agoureiros (Dt 18.9-14; Ez 13.23; Mq 5.12), que praticavam
abominação ao observar sinais para predizer o futuro e
aconselharem os israelitas. Estas “mágicas” devem ser
abandonadas por amor a Cristo (At 19.19). Além disso,
confiar em superstições é envolver-se com um engano
cultural em detrimento a fé real pela qual nos movemos
e vivemos (Hc 2.4; Rm 1.17; Gl 3.11).
O mundo é mais carente a cada dia. Promessas para
conquistar um novo amor, prosperidade, fortuna e felicidade a partir de superstições são um convite ao engano.
O cristão comprometido com a Palavra de Deus sabe
que é o Senhor que poderá suprir cada uma de suas necessidades (Fp 4.9-20). Deus pode fazer-te abundar em
toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla
suficiência, superabunde em toda boa obra (2 Co 9.8).
Entregue e confie sua vida a Ele, Jesus; não às superstições. Deus é quem te guarda (1 Tm 1.12). Coma e beba
para a glória de Deus (1 Co 10.31; Cl 3.17), não por
causa das superstições.
Feliz ano novo!
Rev. Ângelo Vieira da Silva
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Homem de 78 anos é assassinado a tiros na Comunidade Santa Isabel
Durante a noite do dia 22
de dezembro, a Polícia Militar
registrou o terceiro homicídio
em pouco mais de uma semana
na Comunidade Santa Isabel. A
vítima, Nelson Teodoro da Silva, de 78 anos, foi assassinada
a tiros. O assassinato ocorreu
na Rua Coronel Chiquinho. A
vítima morreu a poucos metros
da porta de sua casa. Ao que
tudo indica, Nelson foi morto
inocentemente.
Segundo informações de familiares da vítima repassadas
à PM, Nelson se encontrava
na casa de uma neta, na Rua
Doutor Didico, e voltava para
casa, quando foi baleado. O
Grupamento de Bombeiros Civil (GBC) foi ao local e constatou a morte da vítima. A área

foi isolada pelos militares até
a chegada da perícia da Polícia Civil. O perito constatou
a princípio, que Nelson tinha
quatro perfurações no corpo,
sendo duas na região do abdômen, uma perto de um dos ombros e outra próxima a uma das
nádegas.
Após os trabalhos da perícia,
o corpo de Nelson foi liberado
e levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal
(IML). De acordo com a PM, o
suspeito de matar Nelson é um
homem conhecido pelo apelido
de “Marquinhos Gogó”. A polícia continua em intenso rastreamento para tentar localizá-lo e
prendê-lo. A família da vítima
informou aos policiais que Nelson não tinha qualquer relação

de proximidade com o suspeito
e que desconhece qualquer tipo
de ameaça.
“Marquinhos Gogó” também
é apontado como suspeito de
assassinar Diego Batista Dias,
de 24 anos, que era conhecido
pelo apelido de “Dieguinho”,
e morreu após levar um tiro
na cabeça e outro no peito no
último dia 13. Além do mais,
“Marquinhos Gogó”, pode ainda ter participação no assassinato de Wilson Felipe Alves,
de 42 anos, que era conhecido
pelo apelido de “Migão”, e foi
morto com um tiro no peito, no
dia 11 de dezembro. O suspeito
pode ter emprestado a arma de
fogo para que a vítima fosse assassinada.
TV Super Canal

Oito pessoas morrem em acidente com
ônibus da São Geraldo no Espírito Santo
Um ônibus da empresa
São Geraldo, com 31 passageiros e um motorista,
que seguia da Bahia para
o Rio de Janeiro capotou
no Km 249 da BR 101, no
início da manhã de sábado
(27), por volta das 5h20. A
região é conhecida como
Boqueirão e fica próximo
ao bairro Belvedere, na
Serra.
Segundo
informações
da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos
oito pessoas morreram no
acidente, sendo 7 mulheres
e um homem. Outras 21
pessoas foram socorridas
para o Hospital Jayme dos
Santos Neves, na Serra, e
para o Hospital São Lucas,
em Vitória.
Por volta das 19h deste sábado, a empresa São
Geraldo manteve o número de óbitos e informou
que aguarda identificação
do Instituto Médico Legal
(IML) para divulgar os nomes. De acordo com a empresa, outras duas pessoas
ainda estão em estado grave, enquanto seis passageiros continuam em observação e outros nove já foram
liberados e passam bem.
Das 21 pessoas feridas,
13 apresentavam ferimentos mais graves, como traumatismo craniano e fratura
de fêmur. Oito passageiros
conseguiram sair sozinhos
do ônibus.
Segundo a assessoria de
imprensa da Viação São
Geraldo, o ônibus saiu de
Porto Seguro, na Bahia,
às 17h de sexta-feira (26),
com destino ao Rio de Janeiro.
O motorista do coletivo contou que, ao fazer
uma curva, encontrou um
caminhão fazendo uma
ultrapassagem indevida.
Para não bater, ele jogou o

A vítima, Nelson Teodoro da Silva, de 78 anos, foi assassinada a tiros.
O assassinato ocorreu na Rua Coronel Chiquinho.

Jovem é esfaqueada após desentendimento
com irmão no bairro Matinha

Dois irmãos, de 21 e 24
anos, moradores da rua
Nove de Julho, na Matinha,
em Manhuaçu, se desentenderam por motivos familiares na quinta-feira, 25/12, e
acabaram em luta corporal.

Durante a briga, o rapaz
disse que para se defender
da irmã, sacou de uma faca
que estava na cintura e desferiu dois golpes contra o
braço direito da jovem que
foi levada até a Unidade de

Pronto Atendimento (UPA),
sendo atendida e liberada.
O autor foi conduzido
para a Delegacia de Polícia.
Após ser ouvido ele foi liberado.
Portal do Leste

te no trecho da rodovia. Após
a colisão os dois veículos saíram da pista descendo por
uma pequena ribanceira. No
Uno estavam três pessoas, o
condutor e uma mulher que
estava no banco de trás, não
resistiram ao impacto da colisão. O que mais comoveu,
a mulher ficou parcialmente
abraçada ao motorista, sendo

detalhado pela vítima que
sobreviveu que os dois formavam um casal.No Corsa,
outro casal e a sogra tiveram
ferimentos e fraturas. Eles
foram encaminhados para o
hospital pela equipe do Corpo de Bombeiros.A perícia
esteve no local e realizou os
demais trabalhos.
Portal do Leste

Casal morre abraçado e mais quatro ficam
feridos após grave acidente na BR-116

ônibus para o acostamento.
Ele não conseguiu parar e
o veículo caiu em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura.
O ônibus capotou e parou com as rodas para
cima. A PRF informou que
foram para o local equipes
da Eco 101, concessionária
que administra a rodovia,
Samu e sete viaturas do
Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu
nas proximidades do posto
da PRF, na Serra, sentido
Vitória. Às 9h a pista foi
totalmente interditada para
a retirada do ônibus da ribanceira.
Vendedores ambulantes iriam trabalhar no
RJ: Segundo o passageiro
Balbino Bispo dos Santos,
35 anos, os passageiros,
em sua maioria vendedores ambulantes, iriam trabalhar nas festas de final
de ano no Rio de Janeiro.
Balbino, que é de Porto
Seguro, iria para a cidade
de Cabo Frio, no Rio de
Janeiro. Ele conseguiu sair
caminhando do ônibus e
não se feriu.
O vendedor viajava com
a irmã e o cunhado, que
também são vendedores
ambulantes. O cunhado
dele foi socorrido, mas

ainda não há informações
sobre a irmã dele.
Feridos em hospitais:
Nos hospitais Jayme dos
Santos Neves, na Serra, e
São Lucas, em Vitória, para
onde as vítimas foram encaminhadas, alguns parentes
compareceram pela manhã
na busca por informações. A
expectativa é de que outros
familiares compareçam às
unidades nesta tarde.
Com três familiares feridos, Gisele Elias dos Santos
foi para o São Lucas assim
que soube do acidente. Os
dois primos dela e uma tia
estavam vindo da cidade
de Guaratimba, na Bahia,
e iam para o Rio de Janeiro, onde pretendiam passar
o réveillon. “Foi um susto, estão todos da família
desesperados. Agradeço a
Deus pelo livramento. Meus
familiares acordaram com o
ônibus capotado”, disse.
Segundo Gisele, um dos
parentes foi liberado, outro
está estável, e um está com
amnésia.
Internados em estado
grave: Iolanda de Oliveira
Queiroz (Hospital Jayme
Santos Neves)
Roberto Souza Vasconcelos (Hospital Jayme
Santos Neves)
Aconteceu no Vale

U

m grave acidente tirou a vida de duas
pessoas nesta quinta-feira, 25, feriado de Natal,
na rodovia BR-116, nas proximidades de Muriaé.
De acordo as informações,
um Chevrolet Corsa, com
placas de São Paulo e um Fiat
Uno, do Rio de Janeiro acabaram colidindo frontalmen-

Agente penitenciário é morto com quatro
tiros em Ponte Nova

O agente penitenciário Anderson Fialho
Batista, 39 anos, foi assassinado por volta
de 19 horas de sábado, 20, no trecho que
liga a cidade de Ponte Nova ao trevo de
acesso ao presídio.
O corpo foi encontrado caído numa canaleta com a moto tombada do lado. Inicialmente, pensaram que fosse um acidente.
Quando se aproximaram, dois colegas
de trabalho e um médico que passava pelo
local, confirmaram que ele foi morto com
quatro tiros no tórax.
Duas motocicletas foram vistas passando
no trecho um pouco antes do corpo ser localizado. Agentes penitenciários confirmaram
que fazem o mesmo trajeto constantemente e que detentos haviam feito ameaças de

morte a eles e a Anderson.
Apesar do registro, não há detalhes e informações sobre a autoria.
Portal do Leste
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ENTRETENIMENTO

ÁRIES - O ano será regido por Marte, regente de Áries, e isso já
favorece este signo guerreiro com mais audácia e vontade de vencer
as dificuldades. Os projetos e ações serão acentuados a partir do momento em que conseguir acreditar em valores pessoais, e olha que a
autoestima também pode crescer a partir de março. O melhor, também,
é procurar entender e refletir sobre os projetos que realmente valham
a pena investir e gastar seu precioso tempo. Aí você pode até se perguntar: E aquilo que não
estiver bem, emperrado etc? A resposta para uma pessoa do primeiro signo de fogo do zodíaco
é óbvia, pois será difícil permanecer com algo que não se tenha convicção. Outra coisa inevitável:
as oportunidades (no plural) aparecerão e difícil será concluir por qual caminho prosseguir, mas
nesse meio termo, lembre-se das lições do passado. Inevitável será o crescimento a partir da
vontade de vencer e lutar pelo que acredita. Aperfeiçoar-se é uma das palavras em 2015. O resto
é vencer os obstáculos com maestria.

Comprando passagem
No guichê da Rodoviária de São
Paulo, o português presta atenção na
forma como o brasileiro que está na
sua frente pede uma passagem ao vendedor:
- Aparecida, ida.
Finalmente, chega a vez de o português pedir a sua passagem.
Resoluto, certo de que aprendeu
como deve proceder, ele se dirige ao
vendedor:
- Ubatuba, uba.

TOURO - Muita calma nessa hora, taurinos. Algumas coisas como finanças, reflexos de tensões
ou marasmo no trabalho e ainda projetos que ainda precisam ser tocados, parece que entraram
numa de estacionar ou pelo menos, é essa a impressão que se tem. Tudo bem, diante do quadro
astrológico a situação tende a ser um pouco morna em 2015, mas não é por isso que a peteca
vai cair, pois é preciso reconhecer a boa força de sua autoestima para conseguir a consolidação
em trabalhos e ações que já iniciaram no ano de 2014. Entender melhor as mudanças e buscar
a sabedoria divina para conseguir ser mais flexível diante das ideias dos outros, principalmente
na hora de arrumar as gavetas para seguir em frente, será bem legal. Acontece que o subconsciente dos taurinos está fervilhando e traz, até certo ponto, inseguranças quase inexplicáveis,
por isso deve saber a hora de ouvir mais e falar menos. O melhor é que alternativas aparecerão
e surpreenderão na hora certa, porém se ficar parado as cobranças serão enormes. Enfim, a
energia pode ser bem canalizada se resolver ajudar quem precisa.
GÊMEOS - Prepare-se para encarar um ano em que a experiência do passado, mais precisamente, do ano que passou pode ser bastante exigida durante 2015. Nem adianta querer tentar
controlar tudo que não dá, pois o estresse pode refletir na saúde. Oportunidades poderão surgir
de seu círculo social e daqueles que conseguiu conquistar no ano de 2014, inclusive você poderá
unir o útil ao agradável, e quem sabe poderá surgir uma boa ideia de alguma nova amizade mais
experiente. Aproveite o que tem aprendido, por mais que as exigências tenham sido muitas,
para ajustar rotinas, criar novas perspectivas no trabalho e, também, participar de algum curso
de aperfeiçoamento. O novo pode trazer estímulo e coragem para desenvolver um trabalho, por
mais que existam dificuldades naturais. Procure ter uma dimensão maior de sua própria vida
para saber lidar com os limites, inclusive físicos, e, quem sabe, antecipar possíveis problemas.

Roubo no carro da loira
Uma loira ligou para a polícia para
avisar que ladrões tinham entrado em
seu carro:
- Eles levaram o painel do carro, o
volante, o pedal do freio, do acelerador e até a alavanca do câmbio! – reclamou ela, irada.
Antes que a viatura saísse para atender o chamado, o telefone tocou de
novo e a mesma loira explicou:
- Desculpa aí… sou eu de novo! É
que sem querer eu entrei pela porta
errada e sentei no banco de trás… dá
para retirar a queixa?

CÂNCER - A ambição dos cancerianos está mais intensa em 2015. Marte influenciará até a
maneira como as pessoas ao seu redor o veem. Ao mesmo há mais disposição para lutar por
interesses e isso se refletirá na imagem que deseja passar às pessoas. É provável, em alguns
momentos, que sua popularidade não seja das melhores, sobretudo se for obrigado a remar contra
a maré, entrar em conflito com colegas, apesar dos esforços profissionais para acertar numa ou
noutra ação. Outro detalhe importante é que deverá saber otimizar o tempo para poder dar conta
de inúmeras ações, principalmente nos períodos em que poderá perder o controle. Não perca o
foco, pois o ano será muito importante para esse novo momento. É bom saber dividir tarefas com
colegas para deixar as coisas fluírem com mais naturalidade para manter a tranquilidade. Será
preciso paciência e uma dose de altruísmo para conseguir conduzir planos importantes. A intuição
poderá ser usada e os verbos a serem conjugados são aprender para crescer.

sete erros

LEÃO - E então leoninos, muitas lições em 2014, não foi? Acontece que em 2015 as realizações, os projetos que não são poucos e o crescimento intelectual têm tudo para se efetivar, pois
agora não há como deixar escapar. A começar da vitalidade e vontade para fazer e mostrar para
o que veio. Se o sentimento for do tipo: “Fazer de novo?”, saiba fazer outra indagação: “Por que
não?”. O ano é de realização de planos, devidamente pensados e arquitetados para prosperar.
As metas, nesse sentido, serão fundamentais, mas é preciso da base sólida e para isso, terá
de organizar, além de coragem e convicção. As conquistas podem até vir ao longo prazo, mas
virão. Aproveite o ano para conseguir fomentar estudos, a parte intelectual e até aumentar a fé.
Nem se queixe tanto de muito trabalho, pois a influência do “senhor do tempo”, Saturno, dará
uma forcinha extra. Se acontecerem derrotas pelo caminho, não se condene. Aprenda a refletir
e encarar com naturalidade. Só erra quem trabalha.

Durante o voo

VIRGEM - Os desafios ainda continuarão em 2015, e isso será muito bom se souber tirar
proveito das experiências para poder quebrar alguns tabus e barreiras de ordem pessoal, se
quiser. As pressões sobre seus comportamentos, inclusive de familiares podem ser relevantes,
mas a decisão será sempre sua, e não esqueça que há consequências em tudo. Ao mesmo
tempo, há sensação de poder para transformar seu olhar crítico sobre as coisas e as pessoas.
Dependendo do ponto de vista, isso poderá aliviar as tensões naturais da convivência. Outro
detalhe é que as oportunidades continuarão a aparecer e sua vontade é de ferro para perseguir
objetivos. As novidades chamarão atenção, mas é bom saber que pode acontecer de em alguns
períodos a partir da segunda quinzena de maio não fluírem como planejado e desencadear crises.
Entrar em crise é virtude, por isso serão necessários bons planos e análises para saber mudar e
conduzir a bom tempo a vida. Escolhas serão necessárias, mas nada que faça perder a cabeça.

Num voo comercial, o piloto liga o
microfone e começa a falar aos passageiros:
- Bom dia senhores passageiros,
neste exato momento estamos a 9
mil metros de altitude, velocidade de
cruzeiro de 860 Km/hora e estamos
sobrevoando a cidade de… OHHHHHHH, MEU DEUS!!!
E os passageiros escutam um grito
pavoroso, seguido de um barulho infernal…
- NÃÃÃÃOOOOOOO!!!
Segundos depois, ele pega o microfone e rindo sem graça, se desculpa:
- Desculpem-me, esbarrei na bandeja e minha xícara de café caiu em cima
de mim. Vocês precisam ver como ficou a parte da frente da minha calça!!!
E um dos passageiros grita:
- Filho da Mãeeeeeeeeeeeee!!! Você
precisa ver como ficou a parte de trás
da minha!!!

LIBRA - A primeira metade do ano de 2015 está excelente para colher os frutos de seus
trabalhos nos últimos anos. O crescimento pessoal e a sensação de que ainda dá para melhorar
estarão presentes. Tudo bem que decidir pode ser um pouco difícil, mas a determinação e a
vontade de agir falarão mais alto e as escolhas serão definitivas. Os librianos, na maioria, vêm
de mudanças. Algumas mais claras e outras íntimas. O que importa é que se algo incomodar,
os librianos terão a oportunidade de mudar e subir mais um degrau da evolução da vida. Há um
cheiro gostoso de mudança no ar e você deseja um novo momento na vida. O diferencial agora é
buscar de forma independente o novo, porém prepare-se para não gastar tanto e nem se perder
em dívidas, sobretudo em junho. Outro detalhe que estará tinindo são as redes sociais e grupos
de amigos. Nem se espante se novas parcerias e identificação com sua forma de pensar sejam
acolhidas de forma surpreendente por amigos. A imagem e o carisma estão em alta em 2015.
Aproveite para abrir as portas e entrar de vez onde quer.
ESCORPIÃO - O ano de 2015 traz certa ansiedade para se atingir resultados antes da hora,
sobretudo nos primeiros meses. Não dá para abraçar tantas causas e missões de uma vez. É bom
saber o momento certo para dizer sim e a sabedoria para dizer não. Concessões todos devem
fazer. E fazer concessões é abrir mão de situações que podem ser importantes, mas experiência
nesses momentos terá um peso maior na condução de planos e projetos futuros. Ao mesmo tempo,
vontade de brigar pelo que acha certo e se autoafirmar continua a ser estimulado pela ambição. Há
uma aura de competição e determinação para atingir metas e coitado quem se meter no caminho.
Por isso é bom manter a calma e procurar o caminho da razão para não extrapolar. No fundo
as mudanças em sua maneira de ver e entender a vida estão mudando e transformando-o em
uma nova pessoa. Até as questões materiais passam a ocupar outro patamar diante dessa nova
forma de pensar. Em momentos tensos do cotidiano há tendência a aparecer uma mão amiga.
SAGITÁRIO - Parte da energia do ano de 2014 continua em 2015, por isso é bom continuar
com pensamento positivo e de que tudo dará certo. No primeiro semestre essa energia de
vibração continuará firme e forte, e em especial, aos nascidos no primeiro decanato (de 22/11 a
04/12) poderão sentir restrições no campo das responsabilidades, pois cobranças serão fortes e
haverá necessidade de dar um novo significado a suas bases. Já no segundo semestre, isso para
todos, será preciso sabedoria e bons pensamentos para equilibrar interesses e contratempos no
âmbito do trabalho. E observe como isso pode ser bem satisfatório: poderá equilibrar as contas e
equacionar pendências, sobretudo a partir de acordos. O ano será de perseverança, sem dúvida,
mas poderá tirar proveito da boa experiência que ficará mesmo com restrições naturais. Não se
deixe levar pelo discurso da zona de conforto e da conformação, tente ver longe e saiba que
poderá construir e redirecionar planos se quiser. Ano para buscar maior autonomia.

Sapo encantado
Uma loira passeava às margens de
um lago quando, de repente, apareceu
um sapo dizendo:
-Eu sou um professor e fui transformado em um sapo por uma bruxa
malvada. Se você me beijar eu me
transformo, caso com você e seremos
felizes para sempre!
A mocinha toda contente pegou o
sapo, mas apenas o colocou no bolso
da jaqueta…
Enquanto ela ia caminhando para
casa, o sapo começou a ficar impaciente e perguntou:
- Ei, você não vai me beijar?
Ela respondeu:
- De jeito nenhum! Terei mais dinheiro com um sapo falante do que
com um marido professor.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CURIOSIDADES

Curiosidades sobre o Chaves

Em 2014, o mundo perdeu um grande ícone
da infância, da alegria e da inocência. O ator e
humorista Roberto Gómez Bolaños, criador e
intérprete do Chaves, morreu aos 85 anos de
idade. Bolaños deixou uma obra de muito sucesso na tv e no cinema mexicano.
Durante quatro décadas, os programas
Chaves e Chapolin foram exibidos em diversos países e conquistaram muitos fãs. O seriado Chaves é repleto de curiosidades. Confira
algumas das histórias curiosas deste marco da
tv brasileira.
1 – O primeiro episódio do Chaves foi ar
em 20 de junho de 1971.
2 – O famoso episódio de Chaves em Acapulco foi dividido em três partes. No Brasil, os
episódios foram dublados como se os personagens estivessem em Acapulco e no Guarujá.
A versão do Guarujá foi adotada para aproxi-

mar o seriado da realidade do Brasil.
3 – Roberto Gómez Bolaños estudou engenharia, mas nunca trabalhou na área.
4 – O personagem Seu Madruga trabalhou
como vendedor de churros, barbeiro, mecânico, sapateiro, pintor, leiteiro e carpinteiro.
5 – O personagem Quico saiu da série em
1978, depois das gravações em Acapulco.
6 – A cidade do carteiro Jaiminho, Tangamandápio, fica no estado de Michoacán, no
México.
7 – O último capítulo de Chaves foi gravado
em 1995.
8 – Chaves foi dublado para mais de 50
idiomas.
9 – O seriado foi exibido até na China, no
Japão e no Marrocos.
10 – Nas dublagens antigas, Chiquinha era
chamada de Francisquinha.

CAPRICÓRNIO - E em 2015 a transformação promissora aos capricornianos continuará. E
as questões emocionais tendem a refletir nas ações e na forma de pensar a vida. Isso tudo tem
a ver com a evolução natural por que passam as pessoas deste signo, isto é, se quiserem ser
transformadas, pois se forem cabeçudas e voltadas somente para o “me, mim, comigo”, tem tudo
para acentuar as dificuldades. Nem adianta tentar revestir com uma couraça o coração, porque
isso somente adiaria o inevitável. É preciso aprender, sobretudo com a base familiar para deixar a
vida mais serena e leve. Para isso é preciso compreender-se mais, inclusive colocando na balança
virtudes e defeitos. E Marte em 2015 estimulará a ambição, algo que os capricornianos conhecem bem, e tornará possível construir planos e projetos. Até mesmo porque estão influenciando
positivamente: a intuição, a humildade e maior compreensão de si. Tudo isso poderá contribuir
decisivamente nos momentos certos e oportunos.
AQUÁRIO - Buscar o equilíbrio entre o querer e o poder será uma das missões dos aquarianos
em 2015. Mesmo assim, a energia de 2014 ainda continua deixando margem para conseguir o
que deseja e agora com o plus para conduzir cada situação, difícil ou não, com o forte poder de
comunicação. Seu poder de crítica com o que lhe cerca também estará forte, porém tem de tomar
cuidado para não se tornar tolo diante do óbvio. Os limites existem, mas neste ano terão uma
função especial, porque se entender até onde pode chegar, sobretudo em seus propósitos, terá
bons proveitos. Exigir o melhor não significa perfeição, mas sim sabedoria para saber entender
que tal situação só pode chegar até aquela instância e pronto. E as boas ideias estimulando o
espírito empreendedor e se souber executar algo nesse sentido, poderá obter bons lucros. Outra
situação interessante é quanto às finanças que podem ser ajudadas por Netuno, inspirando e
trazendo alternativas para contornar situações complicadas.
PEIXES - A afirmação no âmbito do trabalho e do ponto de vista material será um dos
caminhos traçados pelos astros para 2015. Há um reforço inevitável da ambição, mas é bom
procurar amenizar os excessos nos momentos de tensão. No primeiro semestre o período é de
ajustar as energias para suplantar os obstáculos naturais. Nem adianta reclamar ou ser radical
que há alternativas para solucionar problemas. Para isso, nada melhor do que boa dose de
realismo até meados de junho para não se iludir diante de promessas e grandes expectativas. O
melhor será adquirir a dimensão de seus limites, mesmo com certa dificuldade. Cuidado para não
assumir nada que não consiga cumprir posteriormente, pois as cobranças poderão embaraçar e
as consequências virão. Os piscianos terão destaque se souberem conduzir seus esforços em
ações comuns em que se valorize o coletivo. Sempre a força coletiva e os resultados disso tudo
chamam atenção àqueles que trabalham com afinco e determinação.
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Guilherme Leicam apronta no condomínio
em que mora e revolta vizinhos
Parece que grande parte das pessoas que
moram próximas do ator Guilherme Leicam,
24, não gostam muito de ter o global como
vizinho.
Segundo informações do colunista Leo
Dias, do jornal “O Dia”, o famoso se envolveu recentemente em um escândalo no condomínio em que vive na Barra da Tijuca, no
Rio de Janeiro.
O síndico do local afirmou que o artista
chegou por lá totalmente embriagado e que
também costuma fazer festas no seu apartamento até altas horas da madrugada. Além de irritar a todos, uma
vizinha dele está desesperada com a confusão pois teria uma filha
doente.
E como se não bastasse tudo isso, o intérprete do Gustavo na
novela "Alto Astral", da Globo, ainda conta com várias multas em
seu nome por ultrapassar a velocidade permitida no condomínio

Anitta dança com cobra e leva público
carioca ao delírio
A funkeira Anitta, 21, provou que é
uma mulher corajosa ao se apresentar
nesta sexta-feira (26) no Rio e Janeiro
com uma cobra gigante.
Durante a performance de “I’m a
Slave 4 You”, sucesso da americana
Britney Spears, 33, a morena se enrolou no animal e dançou no palco sem
muita preocupação com o réptil.
Vale lembrar que Britney também encarou o desafio de cantar
com uma cobra no pescoço na época do lançamento deste single
que é do ano de 2001.
O momento inusitado levou a plateia presente na casa de shows
carioca ao delírio. Anitta também cantou os seus maiores hits, caso
de “Show das Poderosas”, “Zen” e "Na Batida".

“Sou muito fraca para bebida”, afirma
Letícia Sabatella após foto polêmica
Letícia Sabatella, 42, se envolveu em uma grande polêmica no
início de novembro quando uma
foto da atriz alcoolizada foi divulgada na imprensa. Na época, a
global fez um desabafo na internet,
mas se divertiu com a situação.
Na manhã de sexta-feira (26),
ela participou do “Encontro com
Fátima Bernardes” e falou sobre o episódio. “Foi muito engraçado
porque saímos e eu gosto muito do ceviche e da bebida chamada
Pisco Sour. O Pisco tem um teor alcoólico alto e eu sou muito fraca
para bebida”, explica.
Na conversa, Letícia diz que as imagens estavam com uma colega, que também participou da festa em Brasília. “Uma amiga
enviou a foto para um jornalista sensacionalista e ele transformou
isso em estado de coma alcoólico. Uma leviandade”, afirma no
programa matinal da Globo.
Sobre a repercussão, a atriz diz que os seus parentes estavam
bastante nervosos com as notícias. “Quando eu cheguei em Brasília, estava um ‘auê’ e a minha família preocupada. Eu perguntei:
‘Vocês nunca beberam?’”, relata para Fátima Bernardes, 52. No
entanto, a global comemora que o assunto tenha virado piada, já
que os internautas promoveram o ‘deitaço’ como forma de apoio
à Letícia.

Florinda Meza revela que vai vender
imóveis de Roberto Bolaños
Viúva há quase um mês, Florinda Meza, 65, a Dona Florinda do
seriado “Chaves”, usou o perfil de
Roberto Bolaños no Twitter, na
tarde desta quinta-feira (25), para
agradecer os fãs pelas mensagens
carinhosas neste fim de ano.
“Obrigada por todo amor ao
meu ‘Rober’. Feliz Natal a todos
que nos deram tanto e seguem preenchendo este espaço com belas
palavras. Fazem este momento doloroso mais suportável”, escreveu a atriz.
Durante o desabafo, Florinda também revelou que pretende
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vender os imóveis que tinha com o marido. “Eu decidi vender as
casas onde compartilhamos tantos anos de felicidade, e também as
que desfrutamos, com cada móvel e cada espaço, em Cancún e na
Cidade do México. É muito grande para mim”. Ainda na mesma
rede social, Florinda Meza agradeceu novamente a solidariedade
dos fãs. “Mais uma vez, obrigada por tanto amor e por lembrarem do meu marido Roberto como o grande homem que foi. Amo
vocês. Florinda Meza De Gomez Bolaños”, finalizou a viúva do
maior comediante da televisão mexicana. Roberto Bolaños morreu
aos 85 anos no dia 28 de novembro após uma parada cardíaca, de
acordo com a imprensa do México. O velório foi transmitido e
acompanhado por fãs em diversos locais do mundo, inclusive no
Brasil. Na ocasião, o SBT fez uma longa cobertura do falecimento
do humorista e mostrou detalhes da despedida.

Tom Cavalcante começa a gravar novo programa em janeiro
Contratado há alguns meses pelo Multishow,
Tom Cavalcante, 52, começará a gravar o seu
novo programa, “Shopping Brasil”, em janeiro.
A informação é da colunista Keila Jimenez, do
jornal “Folha de S. Paulo”.
Na atração, o humorista interpreta um dos seguranças de um shopping, que é administrado pela bizarra família
Queiroz, proprietária do local.
A primeira temporada do programa terá 30 episódios. Outros
detalhes ainda não foram divulgados, inclusive a previsão de estreia. Um segundo projeto também pode ser comandado por Tom
Cavalcante em 2015 e ele já acertou a sua participação na série
“Vai que Cola”.
Durante os seus três anos de afastamento da TV, período que
usou para estudar cinema nos Estados Unidos, o humorista negociou com o SBT e a Band, mas não chegou a um acordo com nenhuma destas emissoras abertas.

Embriagado, cantor
Renner bate o carro e é
detido em São Paulo
Ivair dos Reis Gonçalves, mais conhecido
como Renner, 43, que forma dupla com Rick,
48, foi detido por embriaguez ao volante e
tentativa de fuga após um acidente na manhã de sexta-feira (26),
em Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. As informações são
do “G1”.
De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. Por volta
das 08h10, o carro do cantor bateu em dois postes e, em seguida,
em um veículo que estava estacionado, segundo o “Balanço Geral
SP”. O caso foi levado para o 27° Distrito Policial.
Logo depois do acidente, ele tentou fugir, mas não conseguiu
por causa dos pneus vazios. De acordo com as testemunhas, foi necessário tirar a chave do contato. Até às 13h15, Renner prossegue
detido na delegacia, ainda não pagou a fiança de R$ 10 mil e deve
responder ao processo em liberdade.
O teste do bafômetro constatou uma quantidade de álcool no
sangue acima da permitida, conforme informou o delegado Antônio Augusto Rodrigues Silva ao “G1”. A assessoria de imprensa
da dupla não foi localizada, porém o último show dos cantores
aconteceu em 21 de dezembro, no Paraná.
Ainda segundo informações do programa da Record, antes do
acidente, o artista foi parado por um morador de rua, que pediu dinheiro e confirmou que é viciado em drogas. O cantor, então, pediu
para o rapaz entrar no veículo e disse que compraria roupas a ele.
Os dois estavam juntos no momento do acidente. Renner negou
que tenha usado substâncias ilícitas e afirmou que estava voltando
de uma festa no Guarujá, no litoral de São Paulo.

Tatá Werneck revela que
já sofreu preconceito
Considerada a mulher do ano pela revista
“GQ”, Tatá Werneck, 31, explicou ao site do
“Altas Horas” o motivo para o título ter sido tão
especial na sua carreira.
“A vida inteira fui discriminada por ser mulher e fazer coisas que não eram consideradas
femininas, como ser bagunceira e ter um humor
um pouco ácido, por isso foi muito especial para mim”, esclarece
a humorista, que está escalada para “Lady Marizete”, a próxima
novela das 19 horas. No entanto, Tatá não poderia deixar de fazer
uma piada com o ensaio sensual que protagonizou para a mesma
revista. “Foi a primeira vez que eu usei biquíni desde 94! Foi legal.
Rolou obviamente um Photoshop também”, brinca. Aliás, a atriz
também fez um balanço de 2014 durante a participação no “Altas
Horas”, que foi exibido sábado (27).
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Após trocar silicone, Carla Perez mostra
novo visual para os fãs
Depois de se submeter a uma
cirurgia para trocar as próteses de silicone dos seios, Carla
Perez, 37, exibiu o novo visual
em uma foto publicada em seu
perfil no Instagram, na última
quarta-feira (24).
A apresentadora usou a rede
social para desejar boas festas
aos fãs. “Celebrando com a família. Fé! Paz! Amor!”, escreveu ela na legenda da imagem, onde
a loira aparece com o marido, Xanddy, 35, e os filhos, Camilly
Victoria, 12, e Victor Alexandre, 10.
No clique, é possível notar que o corpo de Carla está diferente.
De acordo com o jornal “Extra”, do Rio de Janeiro, ela substituiu
as próteses com 340 ml por 295 ml cada uma.
Em seu perfil no Instagram, a apresentadora e ex-dançarina explicou que trocou o silicone por ordem médica, já que fez a primeira cirurgia há dez anos. Dessa forma, ela precisava mudar as
próteses por causa da saúde.

Luxo! Justin Bieber compra jatinho como
presente de Natal
Mesmo com as confusões que se
envolveu neste ano, Justin Bieber,
20, resolveu comprar um jatinho
como presente de Natal.
Na tarde de quinta-feira (25), o
astro teen publicou duas fotos do interior do avião em seu perfil no Instagram. “Meu novo jatinho de Natal!
E ele é muito bonito”, escreveu o
cantor na legenda de um dos cliques. De acordo com o “TMZ”,
site especializado em celebridades internacionais, o jatinho de
Bieber custa cerca de US$ 60 milhões, cerca de R$ 162 milhões.
A reportagem afirma que o artista canadense pode adquirir este
presentinho de fim de ano, apesar do alto valor da máquina. Aliás,
conforme destaca a publicação, o avião possui oito poltronas de
couro, sofá grande e longe. Recentemente, Justin Bieber confirmou que vai se mudar de mansão, localizada em um condomínio
em Beverly Hills, nos Estados Unidos. A notícia foi comemorada
pelos vizinhos do astro, que já provocou diversos problemas no
local por causa de suas festas.

Separados, Carol Celico e Kaká curtem
festa de Natal juntos
Apesar do recente divórcio, Carol Celico, 27, e Kaká,
32, passaram a noite de Natal
juntos em São Paulo. Enrico
Celico, irmão de Carol, publicou a foto da família na
noite de quarta-feira (24) em
seu perfil no Instagram. “Começando cedo pelos pequenos”, escreveu o rapaz, que
já foi apontado como o affair
de Grazi Massafera, 32. No clique, os parentes demonstram estar
bastante contentes com a festa especial. Carol e Kaká são pais de
Luca, 6, e Isabella, 3. Há pouco mais de um mês, eles anunciaram
oficialmente a separação depois de uma crise no casamento. Atualmente, os dois tentam fazer um acordo em relação aos bens e,
dessa forma, evitar qualquer disputa judicial.

Andressa Urach recebe alta e vai passar
Natal em casa
Depois de quase um mês internada, Andressa Urach, 27, recebeu
alta do Hospital Conceição, em Porto Alegre, capital do Rio Grande
do Sul, quarta-feira (24), véspera de Natal. Dessa forma, Andressa
vai passar as Festas de fim de ano em casa, junto com a família e
o filho, na cidade gaúcha. No mesmo comunicado, a modelo falou
sobre este momento de superação. “Quero agradecer, em primeiro
lugar, a Deus e ao Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto
Alegre por salvarem a minha vida, principalmente a toda a equipe da
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e a todos os profissionais que ali
trabalham, sem exceções, e que me receberam com muito carinho e
dedicação. Ali pude perceber quer todos os pacientes são tratados
da mesma maneira”. Nas próximas semanas, a integrante do “Muito
Show”, da RedeTV!, vai passar por consultas periódicas, trocas de
curativos e fará sessões de fisioterapia.

12

acesse: www.jm1.com.br

30 de dezembro / 2014

