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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga
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issionário, homem de grande espiritualidade e religioso empenhado
em obras que mesclaram educação,
amor à comunidade e atenção aos jovens,
idosos e necessitados. Assim foi a vida do
padre belga Júlio Maria de Lombaerde (1878-1944), que
viveu 32 anos no Brasil, metade dos quais em Minas, especialmente em Manhumirim, na Zona da Mata. Amanhã, na
Matriz do Bom Jesus, na cidade distante 325 quilômetros
de Belo Horizonte, a trajetória dele ganhará mais destaque
com o ato jurídico de abertura do processo de beatificação e
canonização. As atividades incluem quatro dias de conferências, oficinas e orações e terão a presença do postulador
ou advogado da causa, o italiano Paolo Vilotta, que virá de
Roma, Itália. As solenidades serão presididas pelo bispo de
Caratinga, dom Emanuel Messias de Oliveira.
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EDITORIAL

A água na terra
está se esgotando?

Em vista desta histeria coletiva que se alastra pela mídia mundial contaminando a todos os menos avisados nós resolvemos elucidar uma série de
pontos cuja divulgação está causando esta enorme celeuma, existe um pouco
de alarmismo em tudo isso. Dizem que no futuro próximo teremos uma
guerra pela água? O relatório anual das Nações Unidas faz terríveis projeções
para o futuro da humanidade. A ONU prevê que em 2050 mais de 45% da
população mundial não poderá contar com a porção mínima individual de
água para necessidades básicas. Segundo dados estatísticos existem hoje
1,1 bilhão de pessoas praticamente sem acesso à água doce. Estas mesmas
estatísticas projetam o caos em pouco mais de 40 anos, quando a população
atingir a cifra de 10 bilhões de indivíduos. A partir destes dados projeta-se
que a próxima guerra mundial será pela água e não pelo petróleo.
O que na realidade temos de volume de água potável disponível?
Os dados que são utilizados pela mídia mundial são: de toda a água
disponível na terra 97,6% está concentrada nos oceanos (tabela 1.1). A
água fresca corresponde aos 2,4% restantes. Você acha 2,4% pouco? Então
ouça isso: destes 2,4% somente 0,31% não estão concentrados nos pólos
na forma de gelo.
Resumindo: de toda a água na superfície da terra menos de 0,02% está
disponível em rios e lagos na forma de água fresca pronta para consumo.
Assustado? A realidade não é tão terrível quanto estes números parecem
apontar. Em sua grande maioria estes números estão sendo manipulados, por
alguns, de forma a criar uma verdadeira histeria coletiva em relação a água.
Em decorrência das notícias alarmistas, o que está sendo feito em relação
a isso? Vários países já começam a se preparar para a venda de grandes volumes de água, pensando em lucrar em cima da necessidade dos outros. No
Canadá, por exemplo, a preocupação já é com a legislação que não permite
a venda de grandes volumes como é feito com o petróleo.
A população se prepara para tempos ruins, onde o consumo de água deverá
ser significativamente reduzido. Existe uma tendência mundial de culpar e
perseguir aqueles que, mesmo pagando, consomem mais. Neste relatório
iremos fornecer alguns dados, cientificamente embasados, que irão adicionar
uma nova perspectiva àquela gerada pelas projeções catastróficas acima. Em
primeiro lugar é importante falar que nós Brasileiros, no que diz respeito a
água, estamos muito bem, obrigado. O Brasil, Rússia, China e Canadá são
os países que basicamente "controlam" as reservas de água fresca mundial.
A distribuição da água no Mundo é muito desigual e, uma grande parte do
planeta está situada em regiões com carência
Fale com a redação
de água. No momento cabe a estes países, em
contato@jm1.com.br caráter de urgência, desenvolver tecnologias
que permitam a captação, armazenamento
(33)3331-8409
e preservação da água e seus mananciais.
Conclusão 1: o gerenciamento da água é
que deve ser considerado o grande problema e não seu "desaparecimento".
Desta forma quando o Governo tenta culpar o usuário pelo consumo excessivo de água está, na realidade, confessando a sua incapacidade em suprir
este excesso de água no presente e, possivelmente, no futuro. O cidadão pode
e deve evitar perdas desnecessárias do produto, mas não deve, sob hipótese
nenhuma, ser responsabilizado pela falta de água. A única forma de inviabilizar a água para o consumo é a contaminação da mesma por poluentes.
Portanto cabe, mais uma vez as autoridades criar leis severas que punam
exemplarmente aqueles que poluem e contaminam as águas.
Conclusão 2: o Brasil tem, provavelmente, as maiores reservas de água
do mundo. Estas reservas estão distribuídas em todo o Território Nacional.
O mapeamento dos principais mananciais subterrâneos do Brasil deve ser
uma prioridade. Mais ainda é fundamental que seja monitorada a qualidade
da água que penetra nos aquíferos evitando, por intermédio de pesadas
multas, a poluição e contaminação desta água o que pode comprometer um
dos maiores bens do País.
Conclusão final: A água da terra não está acabando. Na realidade a água
da superfície terrestre pode estar aumentando pela adição de água vulcânica.
O valor da água deverá aumentar consideravelmente pois existem países
carentes que terão que utilizar tecnologias caras ou importar água de países
ricos. O Brasil não deverá ter problema de falta de água se os governantes
investirem adequadamente no gerenciamento, armazenagem, tratamento e
distribuição das águas. Evitar a poluição das águas deve ser considerada a
prioridade número um dos governantes.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

Ao Jornal das Montanhas,
Esta semana li uma importante matéria opinativo, neste jornal.
A carta do coronel do Exército Gélio Fregapani a qual presta um
grande serviço aos brasileiros, são verdades que caberia a nós
fazer alguma coisa, para melhorar o nosso país, mas é como li
outro dia uma declaração de um americano que visita sempre
o Brasil, dizia ele que aqui fazem marchas diversas colocando
um milhão dois milhões de pessoas nas ruas, mas quando é
para o bem do país os brasileiros se fecham. Todos nós somos
corresponsáveis por tudo que está acontecendo com a Nação
Brasileira, principalmente as afrontas dos atuais governantes,
usurpando o patrimônio público e destruindo os nossos valores.
È preciso que o povo se manifeste mais através dos jornais a
imprensa está aí para fazer valer as nossas opiniões é preciso
registrar nossas insatisfações, caso contrário viveremos eternamente em um país sem qualidade de vida. Pense em seus filhos,
seus netos que Brasil você está ajudando construir para eles?
Observa-se o quanto é importante existir este gênero jornalístico opinativo nos jornais, para a manifestação do leitor dentro
da perspectiva temporal e espacial que dá sentido à sua opinião.
Precisa-se aumentar o espaço pessoal dos consumidores primários dos veículos impressos, para que desta forma, possam
denunciar ou criticar os erros da sociedade.
Daniel Júnior.
Aos leitores em geral,
Sempre estou escrevendo para os jornais e revistas, acho
importante este espaço.

Estamos falando das cartas dos leitores, as quais mostram
opiniões e sugestões; debatem os argumentos levantados nos
artigos e fazem críticas a respeito; trazem perguntas, reflexões,
elogios, incentivos, etc.
Para o leitor é o meio de expor seu ponto de vista em relação
ao assunto lido, para o veículo de informação é uma arma
publicitária para saber o que está agradando a opinião pública.
Não há regras estabelecidas para se fazer uma carta no estilo
“carta do leitor”, a não ser as que já são preconizadas, ou seja,
recomendadas ao escrevermos a alguém: especifique o assunto e
seja breve; trace previamente o objetivo da carta (opinar, sugerir,
debater); escreva em uma linguagem clara, precisa e nunca faça
uso de palavras de baixo calão, pois sua carta não será publicada!
O objetivo do leitor ao escrever uma carta para um jornal da
cidade ou uma revista de circulação nacional é tornar pública
sua ideia e se sentir parte da informação. A carta do leitor é
tão importante que pode ser fonte para uma nova notícia, uma
vez que ao expor suas considerações a respeito de um assunto,
o destinatário pode acrescentar outros fatos igualmente interessantes que estejam acontecendo e possam ser abordados!
Deve-se ter muito cuidado ao redigir uma carta, pois será
lida por muitas pessoas. Por isso, revise o texto e observe com
atenção se há clareza nas frases, se os períodos não estão muito
longos e se não há repetições de ideias ou palavras, se há erros
de pontuação e grafia.
Importante: Não se preocupe apenas em dizer o que pensa,
o que acha, mas dê seu ponto de vista sempre explicando
com muita cautela, e se expuser fatos, tenha certeza que são
verdadeiros.
Por Sabrina Vilarinho
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Chaves ganha escultura
gigante em Valadares
Quem passar pela BR 381, saindo
da cidade no sentido Ipatinga (MG),
não pode deixar de conferir a escultura gigante do personagem Chaves.
Ela faz parte de uma churrascaria que
fica no km 159 e tem chamado à atenção dos turistas. A homenagem prestada ao ídolo da televisão mexicana
foi idealizada
Pelo proprietário do local Faisal
Homaidan. Chaves foi uma série de
televisão de comédia criada e protagonizada pelo ator mexicano Roberto
Gómez Bolaños. A última transmissão do seriado foi em 7 de janeiro de
1980, mas sua história, assim como
toda a turma do chaves nuca foi esquecida. “O Chaves foi um personagem que marcou e ainda marca várias gerações. Marcou a minha infância e se tornou um ídolo
para muitos brasileiros”, explicou o proprietário da churrascaria
onde fica a escultura, a Faisal Homaidan.
Segundo Faisal, foi com essa intenção que ele decidiu prestar
homenagem ao protagonista. “Eu queria que a churrascaria se
tornasse uma referência. Decidi colocar [a escultura] porque o
Chaves é um personagem muito amado por todos e seria a escultura ideal”, contou. A escultura do Chaves mostra o personagem
sentado em uma de suas poses mais clássicas: com os cotovelos
apoiados no joelho e as mãos no rosto, o garoto que mora em um
barril parece estar triste. De acordo com Homaidan, a obra foi produzida pelo artista plástico valadarense Evandro Di Caetano. “Ela
é a maior estátua do personagem do Brasil, medindo cinco metros
e pesando 2,5 toneladas”. Ainda de acordo com Faisal, a escultura
ficou pronta no dia 10 de janeiro e está aberta para visitação. Mas
sua inauguração oficial acontecerá no mês de março. “Enquanto
isso, pais podem trazer os filhos para tirar foto e turistas podem
visitar. Afirma o proprietário

Atenção prefeitura de Manhuaçu

Os moradores da Rua Manoel Pio
dos Santos e Rua Esperança situadas
no Bairro Santa Luzia, estão questionando um problema que há um bom
tempo vem trazendo desconforto, a
questão é que bem nessa esquina entre
as duas ruas as pessoas veem depositando lixo, entulhos, móveis velhos e
até mesmo animais mortos. Sem ter
consciência do perigo alguns desses
moradores estão ateando fogo no lixão e com isso os moradores mais próximos sofrem com a situação. Já foram feitas reclamações junto a Vigilância Sanitária, mas
até o momento nada foi resolvido. Também com informações que
foram dadas pelo vereador Paulo Altino que reside no bairro, ele
mesmo já solicitou duas vezes uma caçamba para o lugar citado.

Democracia não precisa de
políticos profissionais

Queremos discutir as vantagens
e
desvantagens
da inelegibilidade automática, ou
seja, no termo de
posse de todos os
políticos eleitos
estaria incluída a sua inelegibilidade por 10 anos. A impossibilidade de voltar as urnas faria com que tivéssemos sempre pessoas
diferentes nos representando, não teríamos mais a figura do político profissional. Será que isto seria bom? Essa é a nossa proposta,
queremos divulgar, debater, informar e no seu meio de comunicação seria perfeito. Conheça mais sobre o Instituto Res Novae no
site www.irn.org.br. Disse Gisah Pinheiro, do Departamento de
Comunicação do Instituto Res Novae - Telefone: (41) 3015 4716
https://www.facebook.com/iresnovae

Boletim de ocorrência agora poderá
ser feito pelo celular
Delegacia Virtual da Polícia Civil de Minas Gerais lança aplicativo para registro de crimes, a Polícia Civil de Minas Gerais criou
um aplicativo da Delegacia Virtual para celulares e dispositivos
móveis que utilizam o sistema operacional Android. Agora o cidadão pode contar com a facilidade do registro de ocorrências de

acidente de trânsito sem vítimas pelo celular.
O novo recurso permitirá também que o usuário obtenha informações de localização por meio do Sistema de Posicionamento
Global (GPS) e que possa acionar a câmera de seu aparelho para
anexar imagens e filmes em uma ocorrência. Os outros serviços
da Delegacia Virtual serão inseridos gradativamente no aplicativo.
De acordo com a superintendente-adjunta de Informações e Inteligência Policial, delegada Yukari Miyata, esta é uma maneira de
melhorar o atendimento. “A expectativa é que a nova ferramenta
possibilite a redução no fluxo nas delegacias”, afirma. O documento pode ser usado também para fins de acionamento da seguradora, comprovação de extravio de documentos e outros fins.

O governo esbanja e o povo paga

Aécio Neves: A candidata Dilma mentiu
aos brasileiros, porque disse inúmeras vezes
- na campanha, nos debates eleitorais - que
sob hipótese alguma haveria aumento da
carga tributária. Essas medidas agora anunciadas significam um aumento de mais de R$
20 bilhões de reais na arrecadação do governo. A responsabilidade sobre essas medidas
não pode ser terceirizada como quer a presidente da República. A responsabilidade pelo
que acontece, hoje, no Brasil é exclusiva da
presidente Dilma Rousseff e do seu governo.
– “Diz Aécio Neves em redes sociais “
Alteração entrou em vigor quinta-feira (22), publicado no Diário Oficial. Alíquota passou de 1,5% para 3% ao ano.
Todo o dinheiro que falta para o governo vai sair dos bolsos
do contribuinte, na campanha eleitoral tudo que está acontecendo
Dilma disse que Aécio iria fazer. O governo administra mal e nós
pagamos a conta. O crédito ficou mais caro a partir de agora, além
dos 3%, será mais 0,38% que incidem na abertura das operações
de crédito. Com essa medida, o governo espera arrecadar R$ 7,38
bilhões neste ano.

Falta água e consciência
A região sudeste
sofre com a falta de
água, e, no entanto
muitas pessoas não
tomaram consciência que estamos
com abastecimento
comprometido. São
várias reclamações
ao longo da cidade,
pessoas lavando calçadas, carros e garagens, ou seja, esbanjando o
que não pode. Segundo pesquisas senão chover nos próximos dias
o mês de Março será o pior, pois nascentes estão secando, e com
isso se não chover o rio não enche. Conclui que mesmo as pessoas
vendo o que está acontecendo não demonstra qualquer interesse em economizar. Muitos estão pedindo para que o Sr. Prefeito
Nailton Heringer, estabeleça sobre a cidade uma lei que já existe,
“só mexendo no bolso é que estas pessoas vão tomar consciência,
multa na fatura de água, talvez assim diminua um pouco o desperdício de água”. Diz uma moradora.

Homem troca a
mulher pelo sogro
em Vila Velha
Oswaldo Nunes Bissoli, 37 anos, comerciante e persona non
grata na Família Oliveira Lafaiette. O estopim para o ódio se deu a
partir da revelação que genro e sogro mantinham relações íntimas
em segredo e desejam tornar público o amor que compartilhavam.
Antonio Novaes Lafaiette, 60 anos, bancário e pai de três filhas
surpreendeu amigos e familiares ao abandonar o lar onde viveu
por 32 anos para viver com Oswaldo este amor ‘proibido’. Natália
Oliveira Lafaiette, 59 anos, aposentada e abandonada está à base
de ansiolíticos desde que soube do fato. As famílias que moram
no município de Vila Velha no Espírito Santo nunca suspeitaram
que a amizade entre genro e sogro transcendesse os limites fraternais. Ambos durante anos cultuavam o hábito de pescar e por isso
viajavam pelos recantos mais belos do Brasil em busca de rios
em que pudessem colocar suas varas. A impactante descoberta se
deu quando Oswaldo pediu para seu cunhado A.O.L. 17 anos formatasse seu computador. Curioso o jovem decidiu “conhecer melhor” o computador antes de realizar o serviço. Neste momento ele
se depara com uma pasta repleta de fotos íntimas do sigiloso casal.
Karina Oliveira Lafaiette 35 anos, professora e esposa traída,
num momento de fúria decidiu enviar as fotos íntimas deles para
amigos e familiares do casal e hoje responde a um processo por
violação de privacidade. Quem viu as fotos diz que o comerciante
possuía uma ‘pequena empresa’ enquanto o seu sogro era detentor
de um ‘grande negócio’. Fonte: Rondônia Infoco

Após aumento de imposto, preço
médio da gasolina vai ficar entre
R$ 2,90 e R$ 3,49 no Brasil

Após o governo anunciar aumento de R$ 0,22 da Cide (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico), o preço médio
da gasolina no Brasil vai ficar entre R$ 2,90 e R$ 3,49 de acordo
com o Estado, segundo um ato publicado pelo Confaz (Conselho
Nacional de Política Fazendária) nesta sexta-feira (23) no Diário
Oficial da União. Os novos preços passam a vigorar a partir de 1º
de fevereiro. O valor mais baixo da gasolina será o de São Paulo,
onde o litro vai custar, em média, R$ 2,90 (veja o quadro abaixo).
Por outro lado, o Acre terá o maior valor: R$ 3,49. No Rio de Janeiro, o litro deverá custar, em média, R$ 3,26. Em Minas Gerais,
o combustível vai custar uma média de R$ 3,09.

11º Batalhão Capacita Militares
para uso de Instrumentos de Menor
Potencial Ofensivo
11º Batalhão Capacita Militares para uso de Instrumentos de
Menor Potencial Ofensivo. Curso de Operador de Pistola de Impulso Elétrico. O 11º Batalhão de Policia Militar, com o intuito
de estabelecer princípios norteadores para o treinamento e, consequentemente, para manejo, manuseio e emprego na PMMG, das
armas de impulso elétrico, de munições de impactos controlados e
spray de pimenta estará realizando no período de 26 a 28 de janeiro de 2015 Curso de Operador de Pistola de Impulso Elétrico na
sede do 11º Batalhão. CAPACITAÇÃO: Os policiais militares,
por meio de uma metodologia própria e sistemática de treinamento, para atuação direta na prevenção de crimes, controle, pronta
resposta e situações diversas que requeiram intervenções específicas com os Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo otimizando
a ação policial militar e restabelecendo a paz social PARTICIPAÇÃO: O curso terá a participação de 30(trinta) policiais militares
do 11º Batalhão (Manhuaçu/MG), 21ª Cia PM Ind, Ponte Nova/
MG e 12ª Cia PM Ind Meio Ambiente e Trânsito.

Prefeito Nailton demiti Dr° Alex Barbosa da Sec. de Comunicação e mais três.
Dizem que as demissões foram para satisfazer a nova conjuntura
eleitoral que está apenas começando, visando as eleições de 2016,
os atos do prefeito sempre tem torcidas contrárias, quando ele acerta
e também quando não acerta, existem um grupo em Manhuaçu que
torce para tudo dar errado. Se o prefeito acerta eles acham ruim, se
erram eles vibram. A verdade é que as coisas em Manhuaçu tem
confundido a cabeça de alguns formadores de opinião. Alguma coisa está aparecendo, e como o prefeito até hoje não entrou na guerra
das palavras continua navegando em águas limpas.
As Demissões foram publicada no dia 21 de janeiro no Diário
oficial da prefeitura o primeiro da lista foi o advogado Alex Barbosa que começou como Subprocurador Jurídico da prefeitura depois passou para a Secretaria de Comunicação no lugar de Senisi
Rocha que foi para chefia de gabinete e retornou para o lugar de
Alex Barbosa que foi exonerado.
Acreditamos que as pessoas mudam, é o que todos esperam
do jornalista Senise Rocha, é bom profissional, mas lhe falta humildade e relacionamento humano não é muito com ele, as vezes
esquece que em alguns momentos deve-se relevar algumas coisas, ou seja, em alguns momentos ser um pouco político, deveria
aprender um pouco com João Amanso. Esperamos que ele possa
mudar sua maneira de se relacionar com as pessoas e com os profissionais de imprensa, coisa que ele não fez na primeira oportunidade, por isso foi para seu lugar o advogado Alex.
Uma ótima escolha do prefeito foi a do repórter Ueziler Nacari Ferreira para a chefia de gabinete, um ótimo profissional, repórter
que levantou a TV Carangola e tem
um amor enorme pela comunicação. Prefeito Nailton ainda exonerou mais três de cargo de comissão
foram eles: SILVIO EDIMILSON
FERREIRA JÚNIOR, do cargo em
comissão de ASSESSOR II ele era
braço direito de Alex dentro da Comunicação e ainda assessor na OAB,
ALETHÉIA MENKS SPERBER foi
demitida, ela fazia parte da Comuni- Repórter Ueziler Nacari
cação e por último JOSUÉ MIRAN- Ferreira e o prefeito de
DA DOS REIS SANTOS, ASSES- Carangola Cézar Ricardo
SOR JURÍDICO. Nas demissões
alguns apontam o dedo do deputado federal eleito Mario Heringer.
Mais demissões virão por ai, estão na lista do prefeito Sec. De Obras
João Amâncio, e João Batista Hott da Administração, muitas mexidas estão por vir visando as eleições municipais de 2016.
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"[Estava] totalmente errado. Eu errei e vou lutar para que isso nunca mais aconteça na minha vida"
cantor Renner, de 43 anos, falou pela primeira vez sobre o acidente que provocou no dia 26 de dezembro,
sem feridos, na zona sul de São Paulo

FARRA DE ‘ANISTIADOS’
JÁ BENEFICIA 9.714 PESSOAS
Já totaliza 9.714 pessoas a farra de “anistiados políticos” recebendo pensões vitalícias, pagas pelo contribuinte, desde que entrou em vigor a lei 10.559, do ano
de 2002. Agora, o Portal da Transparência já permite
a consulta à lista, por nome, incluindo o valor da reparação. Em alguns casos, essa mesada espanta pelos
valores envolvidos, que superam os R$ 100 mil reais
em “pagamentos mensais continuados”.
RECUSA DIGNA
Perseguido, preso e censurado, Millôr Fernandes
recusou a boquinha de
“anistiado”. Dizia que não
enfrentou a ditadura como
“investimento”.

MELHOR EXTINGUIR
O ministro Manoel Dias deveria propor a extinção do
seu ministério, até para ajudar a reduzir despesas inúteis. Suas atribuições mais importantes já foram assumidas pela Secretaria-Geral da Presidência.
CÁLCULO DIFÍCIL
Mal começou o ano e o governo federal liberou R$ 5
bilhões na primeira quinzena, por meio de convênios,
mas, em compensação, faturou mais de R$ 140 bilhões em impostos, até 22 de janeiro.
APOSTA MACABRA
Após a morte do rei da Arábia Saudita Abdullah Bin Abdul Aziz, circula na internet aposta sobre quanto tempo
ainda resta à rainha Elizabeth II, Reino Unido, 88. Há
quem aposte que Charles jamais será rei.

RICA BOQUINHA

RARO PRIVILÉGIO

A lei prevê “reparação financeira” a quem alega ter
sido prejudicado em suas funções profissionais por
motivos políticos, entre 1946 e 1988.

Apenas 15 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal estão vivos. O mais antigo é Xavier de Albuquerque, 88, advogado atuante em Brasília que presidiu a
Corte entre 1981 e 1983. O mais recente é Joaquim
Barbosa, primeiro na História a renunciar à presidência, em 2014.

QUEM PAGOU A CONTA
Usando critérios duvidosos, a Comissão de Anistia já
transferiu até agora mais de R$ 3 bilhões do bolso do
contribuinte para “anistiados”.
LOTERIA
Cada anistiado recebeu, à vista, até R$ 3 milhões,
além de mesadas para repor supostos salários que os
beneficiados deixaram de receber.
PM LIVROU DILMA DE INVASOR
PERIGOSO: UMA CORUJA
Enquanto a população do Distrito Federal sofre com a
precariedade da segurança pública, com o crescimentos dos índices de criminalidade, esta semana a Polícia Militar foi acionada para cumprir uma missão de
emergência: capturar uma coruja que estava à espreita, nos jardins do Palácio da Alvorada, residência oficial de Dilma. Alguém, no Alvorada, considerou ameaçadora a presença do animal-símbolo da sabedoria.

CRUELDADE SEM LIMITES
Como nenhum terrorista fez contato, o governo japonês provou que o resgate pedido pelos terroristas jihadistas para libertar prisioneiros é só um blefe para causar comoção mundial, e executá-los mesmo assim.
FRANCIS AVISOU
Paulo Francis foi o primeiro jornalista importante a advertir há quase trinta anos que a Guerra Fria, em declínio, seria substituída por outra Guerra, baseada na
barbárie, entre o Ocidente e o islamismo.
LEMBRANCINHA DA HISTÓRIA
Jornalistas do mundo inteiro que cobriram a coletiva
confirmando o restabelecimento das relações entre
Estados Unidos e Cuba fizeram questão de tirar selfies
com o púlpito e bandeiras dos países ao fundo.

TRUPE

PERGUNTA NO VATICANO

O sargento Silvio Amado e dois soldados foram os
PMs que recolheram aos costumes a coruja invasora
do Palácio Alvorada.

Que tipo de milagre espera a ateia Dilma, ao se inscrever entre os seguidores do papa Francisco no Twitter?

Poder sem Pudor

MISSÃO VAPT-VUPT
A ligação nervosa à PM foi feita às 15h02 de quinta
(22). Às 15h13 a coitada da coruja já havia sido capturada. A gerentona estava a salvo.
IMORTAL
O ex-senador Albano Franco, que presidiu a CNI, será
imortal da Academia Sergipana de Letras. Tomará posse
no dia 5, em Aracaju.
GESTO NOBRE
Com a habitual expressão de enfado, própria de quem
enfrenta uma rotina sonolenta em sua repartição, o
ministro Manoel Dias (Trabalho) admitiu que haverá
crescimento do desemprego, em 2015.

PRINCESA OFEGANTE
Durante
uma
sabatina do ministro Cesar Asfor
Rocha, do Superior Tribunal de
Justiça,
promovida no Senado,
o líder tucano Arthur Virgílio (AM)
achou que era
hora, local e momento para pedir
licença ao presidente da sessão a fim de contar uma piada.
Ele contou que a professora passou uma tarefa a Joãozinho,
estudante inteligente e serelepe: construir uma frase com os elementos Religião, Sexo e Realeza. A frase de Joãozinho não poderia ter sido mais concisa e lapidar: “Ai, meu Deus, que delícia!
– disse a princesa ainda ofegante!”…

A Festa no Céu

Entre os bichos da floresta, espalhou-se a notícia de que
haveria uma festa no Céu.
Porém, só foram convidados os animais que voam.
As aves ficaram animadíssimas com a notícia, começaram
a falar da festa por todos os cantos da floresta. Aproveitavam
para provocar inveja nos outros animais, que não podiam voar.
Um sapo muito malandro, que vivia no brejo,lá no meio
da floresta, ficou com muita vontade de participar do evento.
Resolveu que iria de qualquer jeito, e saiu espalhando para todos,
que também fora convidado.
Os animais que ouviam o sapo contar vantagem, que
também havia sido convidado para a festa no céu, riam dele.
Imaginem o sapo, pesadão, não agüentava nem correr, que diria
voar até a tal festa!
Durante muitos dias, o pobre sapinho, virou motivo de
gozação de toda a floresta.
_ Tira essa idéia da cabeça, amigo sapo. – dizia o esquilo,
descendo da árvore.- Bichos como nós, que não voam, não têm
chances de aparecer na Festa no Céu.
_ Eu vou sim.- dizia o sapo muito esperançoso. - Ainda
não sei como, mas irei. Não é justo fazerem uma festa dessas e
excluírem a maioria dos amimais.
Depois de muito pensar, o sapo formulou um plano.
Horas antes da festa, procurou o urubu. Conversaram muito,
e se divertiram com as piadas que o sapo contava. Já quase de
noite, o sapo se despediu do amigo: _ Bom, meu caro urubu,
vou indo para o meu descanso, afinal, mais tarde preciso estar
bem disposto e animado para curtir a festa.
_Você vai mesmo, amigo sapo? - perguntou o urubu, meio
desconfiado.
_ Claro, não perderia essa festa por nada. - disse o sapo já
em retirada.- Até amanhã!
Porém, em vez de sair, o sapo deu uma volta, pulou a janela
da casa do urubu e vendo a viola dele em cima da cama, resolveu
esconder-se dentro dela.
Chegada a hora da festa,o urubu pegou a sua viola, amarrou-a em seu pescoço e vôou em direção ao céu.
Ao chegar ao céu, o urubu deixou sua viola num canto e foi
procurar as outras aves. O sapo aproveitou para espiar e, vendo
que estava sozinho, deu um pulo e saltou da viola, todo contente.
As aves ficaram muito surpresas ao verem o sapo dançando
e pulando no céu. Todos queriam saber como ele havia chegado
lá, mas o sapo esquivando-se mudava de conversa e ia se divertir.
Estava quase amanhecendo, quando o sapo resolveu que
era hora de se preparar para a "carona" com o urubu. Saiu sem
que ninguém percebesse, e entrou na viola do urubu, que estava
encostada num cantinho do salão. O sol já estava surgindo,
quando a festa acabou e os convidados foram voando, cada
um para o seu destino. O urubu pegou a sua viola e vôou
em direção à floresta. Voava tranqüilo, quando no meio do
caminho sentiu algo se mexer dentro da viola. Espiou dentro
do instrumento e avistou o sapo dormindo , todo encolhido,
parecia uma bola.
- Ah! Que sapo folgado! Foi assim que você foi à festa no
Céu? Sem pedir, sem avisar e ainda me fez de bobo! E lá do alto,
ele virou sua viola até que o sapo despencou direto para o chão.
A queda foi impressionante. O sapo caiu em cima das
pedras do leito de um rio, e mais impressionante ainda foi que
ele não morreu.
Nossa Senhora, viu o que aconteceu e salvou o bichinho.
Mas nas suas costas ficou a marca da queda; uma porção de
remendos. É por isso que os sapos possuem uns desenhos estranhos nas costas, é uma homenagem de Deus a este sapinho
atrevido, mas de bom coração.

27 de janeiro / 2015

acesse: www.jm1.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DE IPANEMA - mg
Avenida Geraldo de Barros, 192 - Conceição de Ipanema
Minas Gerais - Cep: 36.947-000 - Tel:(33) 3317 1211
Email: fale@conceiçãodeipanema.mg.gog.br

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0006/2015.PROCESSO ADMINISTRATIVO:
0008-04-PLPP-006-2015.
Objeto: Aquisição de Material Didático e Material de Escritório para Secretaria
Municipal de Educação do Município de Conceição de Ipanema – MG. Data e horário de apresentação e abertura dos envelopes: até a instalação da audiência às
8:00horas do 20/02/2015, no local definido em Edital. Contato para obtenção do
edital: Departamento de Materiais e Serviços, com Vinicius Roberto Souza Carvalho
ou Mislainy de Faria Silva Oliveira, no horário de expediente, no telefone (33) 33171211, email: licitacaopmci@gmail.com.Conceição de Ipanema, em 23 de Janeiro de
2015.
Mislainy de Faria Silva Oliveira/Pregoeira extraordinária – Decreto 328/2015 e
334/2014
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0005/2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO:
0007-04-PLPP-005-2015.
Objeto: Aquisição de Pneus Novos e Contratação de uma empresa para Recapagem dos pneus dos veículos e máquinas pesada da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – MG. Data e horário de apresentação e abertura dos envelopes:
até a instalação da audiência às 8:30horas do 12/02/2015, no local definido em
Edital. Contato para obtenção do edital: Departamento de Materiais e Serviços, com
Vinicius Roberto Souza Carvalho ou Mislainy de Faria Silva Oliveira, no horário de
expediente, no telefone (33) 3317-1211, email: licitacaopmci@gmail.com.Conceição
de Ipanema, em 23 de Janeiro de 2015.
Mislainy de Faria Silva Oliveira/Pregoeira extraordinária – Decreto 328/2015 e
334/2014.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DE LICITAÇÃO POR PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0011/2014. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG. Processo
Administrativo nº 053-04-11-2014. Extrato de Contratos: CONTRATANTE: “MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - MG”, CONTRATADOS: EMPRESA (A) “WERNER MOTOS LTDA”, com o CNPJ sob nº. 22.268.486/0001-86. Valor Global estimado
do item 03; R$:8.700,00 (Oito mil e setecentos reais). E a EMPRESA (B) “GUANAUPE GUANHÃES AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA” com o CNPJ: 18.390.666/0004-01.
Valor Global estimado dos itens: 01, 02, R$: 68.500,00(secenta e oito mil e quinhentos reais). Dotação Orçamentária: 02.05.0110.302.0046.1029-44905200-Ficha 176
- 12400. Vista aos interessados. Conceição de Ipanema – MG, em Janeiro de 2014.
Willfried Saar – Prefeito Municipal.
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG. Decreto Municipal nº 355, de
22.12.2014. Homologa conclusão da Comissão Especial criada pelo Decreto 353/14
e dá outras providências. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de
Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais, etc., e considerando a carta cobrança de créditos de DENISE SIMONCELO DE MOURA, CNPJ 15.588857/0001-41
no valor de R$10.355,00; considerando a edição do decreto 353/2014 designando
comissão de estudos apoiada pelo serviço de engenharia do Municipio de Conceição de Ipanema, decreta: Art. 1o Ficam homologadas as conclusões da Comissão,
nos termos do parecer técnico oferecido pelo Engenheiro responsável pelo serviço
de Engenharia da Prefeitura. Art. 2º Designo para processar a liquidação final desta
despesa o Presidente da Comissão Especial designada pelo Decreto nº 353/2014,
senhor SEBASTIÃO VIDAL DA SILVA, CPF 031.892.966-00. Art. 3º Após a liquidação formal deve ser enviada comunicação ao Departamento de Contabilidade e
Finanças para o processamento do empenhamento da despesas e, ato contínuo a
comunicação à Requerente, empresa DENISE SIMONCELO DE MOURA, CNPJ
15.588857/0001-41 para que emita os documentos fiscais necessários ao recebimento da obra, devendo o DECFIN ficar sempre atento às determinações do Decreto Municipal nº 352/2014. Art. 4º A SEMAF (Secretaria Municipal de Administração
e Finanças) e o Departamento de Finanças poderão editar atos complementares
visando o cumprimento das determinações contidas neste decreto. Art. 5o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se disposições em
contrário. Gabinete do Prefeito, 22/12/2014. Wilfried Saar, Prefeito do Município de
Conceição de Ipanema. Cinthia de Carvalho Saar, SEMAF.
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 357, de
26.01.2015. Exonera servidor ocupante de cargo público que menciona. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas
atribuições legais, etc. e considerando ser o cargo de Assessor de Gabinete de
livre nomeação e exoneração e de recrutamento amplo, decreta: Art. 1o Fica, a pedido e por motivos de foro íntimo, exonerado do cargo de Assessor de Gabinete, o
Senhor Antônio Marcos Blunck, CPF 033.219.276-83,
cargo vinculado ao
Gabinete do Prefeito Municipal. Art. 2º Esta decreto entra em vigor na data de sua
publicação. .Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. GP (Gabinete do Prefeito), 26/01/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

P

Operação Lava Jato

olícia Federal e Ministério Público
investigam corrupção na Petrobras. Em
Março a PF fez as primeiras prisões,
objetivo inicial foi desmontar esquema de

5

lavagem de dinheiro e evasão de divisas que
movimentou cerca de R$10 bilhões. Investigações que diretorias da Petrobras fraudaram
contratos para obter o pagamento de propina.

6
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Quase 4 mil candidatos inscritos no
Concurso Público em duas semanas

Mais de 3,7 mil candidatos
já se inscreveram para o Concurso Público da Prefeitura
de Manhuaçu até esta sextafeira (23). As inscrições tiveram início no último dia
13 de janeiro e seguem até o

próximo dia 11 de fevereiro.
Ao todo são 473 vagas em
diversas áreas e níveis (fundamental, médio e superior).
“O concurso de Manhuaçu
já superou nossas primeiras expectativas”, comenta

Alberto Rêgo, diretor da
Ágora Consultoria, empresa
responsável pela execução
do Concurso. “Até o momento tudo transcorre dentro
da normalidade, os candidatos estão se inscrevendo

Câmara de vereadores devolve
dinheiro para prefeitura

sem qualquer dificuldade ou
problema”, avalia.
As inscrições presenciais
ocorrem no salão do Centro
Cultural Herve Cordovil,
localizado à Rua Monsenhor Gonzales, 484, centro
de Manhuaçu, de segunda à
sexta-feira entre os horários
de 8 e 16 horas. O candidato deve ter em mãos
documentos de identidade
e CPF. As inscrições online
ocorrem pelo site da Ágora
Consultoria (www.agoraconsultoria.srv.br). Vale ainda
ressaltar que o prazo para
requerimento de isenção de
taxa encerrou-se na última
quinta-feira (15), conforme
previsto no edital.
Também no edital (disponível em http://goo.gl/
SLdjj3) encontram-se informações como os cargos,
salários, número de vagas,
dentre outras.

É importante que o candidato esteja atento às seguintes datas:
-09/03: Divulgação do
resultado do requerimento
de isenção
-17/03: Divulgação dos
horários e locais das provas
-22/03: Realização das
provas

Além da entrega do cheque, o encontro serviu para reforçar o diálogo entre Prefeitura
de Manhuaçu e os Câmara dos Vereadores

N

esta quarta-feira (22),
o Prefeito Nailton
Heringer, se reuniu
com vereadores para oficializar o repasse de recursos
economizados pela Câmara
de Vereadores de Manhuaçu,
durante o ano de 2014. Na
ocasião, o prefeito recebeu
das mãos do presidente,
vereador Jorge do Ibéria,
um cheque no valor de R$
1.203.688.04. O ato aconteceu no gabinete do prefeito
e contou ainda com a presença dos vereadores Paulo
Altino – vice-presidente,
Jânio Mendes - 1º secretário,
Juraez Eloi – 2º secretário,
além de Rogerio Filgueiras
Hélio Ferreira.
O Presidente Jorge do
Ibéria destacou a importância da devolução do cheque
ao Governo municipal e
aproveitou para salientar
que a devolução representa
a parceria entre os Poderes
Executivo e Legislativo. “É
uma demonstração do que foi

feito em 2014, pois se trata
de um dinheiro que estava
parado na Câmara e seria
devolvido no final do ano.
Tenho certeza que o Prefeito
Nailton Heringer fará bom
investimento deste dinheiro,
seja realizando obras ou
pagando de precatórios que
estão em atraso”, disse.
Para o prefeito de Manhuaçu, Nailton Heringer, a
chegada deste recurso representa um reforço de caixa
no início deste ano, já que o
município possui diversas
demandas a serem realizadas. “Queremos agradecer à
Câmara de Vereadores por ter
feito está economia, sabendo
que compete a ela, realizar
sua manutenção geral. Quero agradecer ao presidente
Jorge do Ibéria, aos demais
membros da nova mesa diretora e aos vereadores que
se fazem presente. Vamos
utilizar essa arrecadação
da melhor maneira, temos
vários precatórios e estamos

negociando diretamente com
a central de precatórios e os
procuradores para estender
o prazo desta dívida, que
foi negociada em 2010 e
nenhum centavo foi pago
pelos prefeitos anteriores” –
afirmou Heringer.
O Chefe do Executivo
avaliou o comportamento da
nova mesa diretora da Câmara em relação ao diálogo
com o Governo municipal.
“Estou muito feliz, percebi
a disposição dos vereadores
em estar aqui conosco, com
o intuito de dialogar de
forma harmônica e pacífica. Não podemos deixar
a impressão que os poderes
Executivo e Legislativo não
dialogam, porque são poderes harmônicos e devem
trabalhar juntos em benefício da população. Quanto
mais unidos estivermos,
vamos nos entender cada
vez mais” – frisou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Agora em Lajinha!

Festas

Em caso de indeferimento
do pedido de isenção, o
candidato terá um novo
prazo para pagar a taxa. As
consultas devem ser feitas
no site da Ágora, por meio
do cadastro do candidato,
ou na sede da Prefeitura,
na Praça 5 de Novembro,
Centro.
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SAMAL ADQUIRE NOVOS VEÍCULOS

S

exta-feira (23), a Prefeitura de Manhuaçu,
por meio do Serviço
Autônomo Municipal de
Limpeza Urbana (SAMAL),
apresentou à comunidade
dois novos caminhões e uma
moto. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios e serão utilizados para
atender demandas da cidade
e distritos. Os caminhões são
equipados com coletor compactador de lixo e batedor
de container e custaram R$
210 mil cada. A moto, que
custou R$ 8.800, irá percorrer
e verificar bairros e distritos.
No total, foram mais de R$
440 mil reais de investimento
em limpeza urbana.
De acordo com o diretor do
SAMAL, Kilder Perígolo, os
novos equipamentos ampliarão os serviços da autarquia,
possibilitando uma coleta
de forma mais adequada e
eficiente. “Adquirimos um

Diretor do SAMAL, Kilder Perigolo e o Prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer. Trabalho em prol da limpeza urbana

caminhão de 15m e outro
de 12, além da moto. Estes
veículos reforçam o compromisso da Administração, ao
facilitar o trabalho de nossos
funcionários em atender, de
forma qualificada, à população”.
“Os novos veículos irão
se juntar aos outros que

foram adquiridos ao longo da
gestão municipal, reforçando
o trabalho da coleta de lixo
em nossa região”, destacou
o diretor do SAMAL.
O Prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, expressou
a sua alegria em adquirir os
veículos e acrescentou que
o Governo municipal irá

Veículos foram adquiridos com recursos próprio da Prefeitura

adquirir mais um carro e uma
caminhonete, com o intuito
de organizar a limpeza pública do município . Nailton
Heringer frisou que o gestor
do SAMAL busca ampliar os
serviços de limpeza urbana
por meio da aquisição de novos equipamentos e veículos.
“Ano passado, compramos

cinco micro tratores e dois
caminhões prensas, agora,
obtemos mais três veículos.
Parabenizo o diretor do SAMAL, Kilder Perígolo, pelo
empenho e dedicação em relação a limpeza do município
”, disse.
Nailton Heringer
acrescentou que a compra

de novos equipamentos
proporciona uma melhoria
nos serviços de limpeza urbana e, consequentemente,
traz economia para o poder
público, visto que a possibilidade de terceirizar os
serviços diminui. O Prefeito
de Manhuaçu pediu a cooperação da população acerca
da manutenção de bens
públicos, destacando que
tal iniciativa fornece um
ambiente limpo e saudável a todos os munícipes.
“Aproveito para pedir à
população que nos ajude
a preservar nossos contêineres, que tem sido alvo
de depredações em diversas áreas. É uma situação
lamentável, pois investimos
no bem estar da população.
Diariamente estamos combatendo o desperdício e o
mal feito”, salientou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Processo para reconhecer santidade de
padre Júlio Maria que viveu em Minas
M
O legado do padre Júlio Maria de Lombaerde
issionário, homem de grande espiritualidade e
religioso empenhado em obras que mesclaram
educação, amor à comunidade e atenção aos jovens, idosos e necessitados. Assim foi a vida do padre belga
Júlio Maria de Lombaerde (1878-1944), que viveu 32 anos
no Brasil, metade dos quais em Minas, especialmente em
Manhumirim, na Zona da Mata. Amanhã, na Matriz do Bom
Jesus, na cidade distante 325 quilômetros de Belo Horizonte,
a trajetória dele ganhará mais destaque com o ato jurídico de
abertura do processo de beatificação e canonização. As atividades incluem quatro dias de conferências, oficinas e orações
e terão a presença do postulador ou advogado da causa,
o italiano Paolo Vilotta, que virá de Roma, Itália.
As solenidades serão presididas pelo bispo de
Caratinga, dom Emanuel Messias de Oliveira.
Entusiasmado com a iniciativa – a abertura
do processo foi autorizada pelo Vaticano
há um ano –, o vice-postulador da causa,
padre Heleno Raimundo da Silva, de
Manhumirim, conta que o religioso já intitulado servo de Deus trabalhou em três
continentes (África, Europa e América)
–, embora não se registrem ainda milagres. “Temos muitas bênçãos e graças
alcançadas por intercessão dele e, agora,
começaremos a fase diocesana, com
pesquisas para dar suporte à causa de
beatificação. Ele foi um missionário por
excelência. No país, trabalhou também
no Rio Grande do Norte, Pará, Amapá”,
diz o vice-postulador.
Minas já tem dois candidatos a santo, que
são os beatos Padre Eustáquio e Nhá Chica. À
espera de um milagre para a beatificação, estão
Padre Victor; Madre Tereza Margarida do Coração
de Maria, conhecida como Nossa Mãe; Irmã Benigna;
Monsenhor Alderigi; Madre Maria Imaculada; Dom Viçoso;
Dom Luciano; Monsenhor Horta; Isabel Cristina; Floripes
Dornelas de Jesus (Lola) e Padre Libério. O holandês Padre
Eustáquio, que morreu em Belo Horizonte em 1943 aos 53
anos, dedicou-se ao sacerdócio em Poá (SP) e Minas. Foi
beatificado, em cerimônia no estádio do Mineirão, em 15 de
junho de 2006. Já Francisca de Paula de Jesus, a Nhá Chica,
nascida em 1810, no distrito de Santo Antônio do Rio das
Mortes Pequeno, em São João del-Rei, na Região do Campo
das Vertentes, foi beatificada com grande festa em 2013.

O

que viveu 16 anos em Manhumirim.

padre Heleno informa que a vida do
religioso belga foi
sempre de grande dedicação
às obras sociais, às pessoas em trajetória de
risco e vulnerabilidade, à saúde e
à vida intelectual, já que
escreveu
mais de
100 livros. Em,
em Manhumirim,
ele construiu o
Semin á r i o
Apostólico,
Ginásio
Pio XI (obra
marcante da
arquitetura local, em harmonia
com o seminário e a
igreja matriz), Colégio
Santa Terezinha, Hospital
Padre Júlio Maria, Patronato Agrícola Santa Maria, que ainda hoje acolhe
crianças em situação de
vulnerabilidade social, e
Asilo São Vicente de Paulo,
para idosos.
A semente plantada pelo

servo de Deus se enraizou
e se difundiu Brasil afora,
pois fundou três congregações religiosas: Filhas do
Coração Imaculado de
Maria, Missionários de
Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e Irmãs
Sacramentinas de Nossa
Senhora. Na véspera do Natal, a Congregação dos Missionários de Nossa Senhora
do Santíssimo Sacramento,
também conhecida como
Congregação dos Missionários Sacramentinos de
Nossa Senhora, lembrou os
70 anos de morte do padre
Júlio Maria, que está sepultado no distrito que leva seu
nome, no município de Alto
Jequitibá.
Simpósio: Começou
as 20 horas do dia 25 na
Matriz do Bom Jesus, em
Manhuamirim, o processo
de beatificação do Padre
Júlio Maria de Lombaerde
(1878-1944). O missionário
de origem belga, naturalizado brasileiro, viveu seus
últimos 16 anos de sua vida
em Manhumirim e possui
grande importância nas
atividades desenvolvida
na cidade, tanta religiosa
como na construção civil.
No domingo as 9 horas,

foi celebrada uma missa
de ação de graças na Igreja
Matriz da cidade.
Está em andamento um
simpósio de estudos, com
palestras e oficinas sobre
temas referentes à vida e à
obra de padre Júlio Maria.
Vão participar estudiosos de
Minas, Amapá, Amazonas,
Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná e Mato Grosso.
Padre Heleno revela que,
após iniciado o processo,
haverá “o longo e delicado
trabalho das comissões,
que levantarão dados sobre
a santidade do candidato,
bem como a retidão de suas
ações e pregações. Uma
vez concluída a etapa, os
documentos serão enviados a Roma, quando se
iniciará nova fase. Aprovados os documentos, será
necessária a comprovação
de dois milagres: um para
a beatificação e outro para
a canonização”.
Como é o processo: Os
processos de beatificação
podem ser longos e demorar
quase cinco décadas, como
ocorreu no caso de Padre
Eustáquio.
Processo de beatificação

do padre Júlio Maria de
Lombaerde começa em janeiro: Tudo começa com a
fama de santidade e virtude
do candidato a beato, junto
a um clamor da população.
Os processos, com autorização do Vaticano, começam
cinco anos depois da morte
do candidato a beato.
Quando começa o processo, a pedido de uma
congregação, de uma diocese ou outra instituição
ou ordem religiosa, o candidato a beato pode ser
chamado de “servo ou serva
de Deus”. É preciso haver
um milagre comprovado e
que a medicina não consiga
explicar, além de declaração de graças alcançadas,
entre outras coisas.
A primeira parte do processo de beatificação se dá
em nível diocesano e só depois disso toda a documentação é enviada para Roma
para análises, verificação
das procedências e outros
aspectos.
Quando termina o processo de beatificação, começa
o de canonização (tornar-se
santo), sendo necessária
a comprovação de outro
milagre.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Entre um homem
moço e uma mulher
bonita, a amizade
pura, a amizade intelectual é impossível.
O homem e a mulher
são, fundamentalmente, irredutivelmente, inimigos. Só
se aproximam para
se amar - ou para se
devorar.
Júlio Dantas
Louco(adjetivo):
afetado por um alto
grau de independência intelectual.
Ambrose Bierce
Um intelectual é um
homem que diz uma
coisa simples de uma
maneira difícil; um
artista é um homem
que diz uma coisa
difícil de uma maneira simples.
Charles Bukowski
Quanto menos vida
pessoal, mais segura
e melhor será a vida
intelectual.
Arthur Schopenhauer
A erudição é, em muitos casos, uma forma
mal disfarçada de preguiça intelectual, ou
um ópio para adormecer as inquietações
íntimas do espírito.
Miguel Unamuno
Cuidado com o artista
que também é um
intelectual: é o artista
que está a mais.
F. Scott Fitzgerald
Trabalho intelectual
é uma expressão errada. Não é uma
expressão errada. Não
é trabalho é prazer,
dissipação nossa
maior recompensa.
Mark Twain
Ter em si próprio uma
confiança exagerada
é um excelente treino
intelectual.
Tristan Bernard

jsfonseca@pibrj.org.br

O Pai Nosso (4)

“Venha o teu reino”
O que é? O aneurisma cerebral é uma dilatação anormal na parede de uma artéria do cérebro.
Ele se forma quando o fluxo sanguíneo pressiona
uma região arterial enfraquecida e forma uma saliência, de forma arredondada ou irregular e que
cresce gradativamente.
Os aneurismas podem se romper, levando a
hemorragia para dentro das meninges (membranas que cobrem o cérebro), quadro conhecido
como hemorragia subaracnóidea, um subtipo de
acidente vascular cerebral, responsável por aproximadamente 5% de todos os casos de AVC.
A cada ano, 30 mil norte-americanos são acometidos por esta doença. Normalmente ela acontece a partir dos 20 anos, sendo rara em crianças.
Mais comum em mulheres, deve ser considerada
grave, pois mesmo quando tratada a tempo pode
deixar sequelas que comprometem o estilo de
vida.
Causas: Os aneurismas podem ocorrer quando as pessoas apresentam pontos frágeis na parede das artérias que ao longo dos anos se dilatam,
ou em consequência de trauma físico na cabeça.
Sintomas:A maioria dos pacientes com aneurismas cerebrais não tem sintomas. Algumas pessoas têm aneurisma por muitos anos sem saber
do diagnóstico.
No entanto, quando há um aumento significativo do aneurisma pode haver compressão de estruturas dentro da calota craniana. Essa compressão pode provocar dores de cabeça, dor nos olhos
e visão embaralhada. A procura imediata por um
serviço médico ao surgimento desses sintomas
pode ser vital para evitar a ruptura do aneurisma
e preservar as funções cerebrais.
Quando há a ruptura, ocorre a hemorragia subaracnóidea. O sangue se espalha pelas meninges (membranas que cobrem o cérebro) e provoca sinais como dor de cabeça intensa e repentina,
náuseas e vômitos, confusão mental, déficits neurológicos, alterações nos batimentos cardíacos e
na respiração, chegando à perda da consciência
e até morte.
Fatores de risco: São fatores de risco para
hemorragia subaracnóidea o tabagismo, a hiper-

tensão arterial, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas e disfunções como a doença de Marfan,
em que as artérias têm irregularidades e podem
estar enfraquecidas.
Diagnóstico: Em grande parte dos casos o paciente descobre o aneurisma durante um exame
para investigação de alguma queixa neurológica
ou em exames de check-up.
Exames de imagem como angioressonância
magnética, angiotomografia cerebral ou angiografia podem identificar a localização e o tamanho do aneurisma. Caso haja suspeita de hemorragia subaracnóidea e os exames de imagem não
mostrem alterações significativas, pode ser realizada uma punção do líquor, o líquido que banha
o cérebro e a medula espinhal, para investigar se
houve sangramento subaracnóideo.
Tratamento: Nem todos os aneurismas precisam ser tratados. Quando detectado o aneurisma
cerebral, uma análise cuidadosa do histórico do
paciente deve ser feita para definir necessidade
de tratamento.
Caso se opte por intervenção, pode ser feita
uma microcirurgia, em que o cérebro é aberto e
coloca-se um clipe metálico na base do aneurisma, ou o método endovascular, em que um minúsculo cateter segue por dentro das artérias da
virilha até o cérebro e é posicionado no interior
do aneurisma. Através dele são implantados microespirais de platina, para preenchê-lo. Nos dois
casos o objetivo é obstruir a circulação de sangue
no aneurisma.
Nos pacientes que sofreram hemorragia subaracnóidea, os aneurismas devem ser sempre
tratados e as sequelas e a recuperação variam de
acordo com a gravidade.
Prevenção: Além de evitar o consumo de cigarro, as pessoas que têm casos na família devem
fazer consultas regulares ao médico para acompanhamento, controlar os níveis de pressão arterial e evitar o uso excessivo de bebida alcoólica.
Revisão médica: Dra. Gisele Sampaio, neurologista, gerente médica do Programa Integrado
de Neurologia e Centro de atendimento ao paciente com AVC do Einstein

O que é o Reino de Deus? É algo territorial? Qual o
endereço do Reino de Deus? Onde fica o Reino? No Vaticano? Em Basileia, na Suíça? Nos Estados Unidos? Em
Israel? Jesus disse na presença de Pilatos: “O meu reino
não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os
meus ministros se empenhariam por mim, para que não
fosse eu entregue aos judeus; mas agora o meu reino não
é daqui” (Jo 18.36). Paulo acrescentou: “Porque o reino
de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e
alegria no Espírito Santo” (Rm 14,17).
O Reino de Deus é um conceito fundamentalmente
estratégico nos ensinos de Jesus. Ele veio pregando o
Reino de Deus. Jesus falou do Reino em três diferentes
aspectos:
1. Aspecto passado – O reino já veio. Jesus anunciou
que o Reino havia chegado. “Digo-vos que muitos virão
do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com
Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus” (Mt 8.11). “Ali
haverá choro e ranger de dentes, quando virdes, no reino
de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas
vós, lançados fora” (Lc 13.28).
2. Aspecto presente – “Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu:
Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Lá está! Porque o reino de Deus está
dentro de vós” (Lc 17.20-21, destaque acrescentado).
Onde quer que o crente vá, junto vai o Reino. Quando?
Agora mesmo. O reino está aqui, neste momento.
3. Aspecto futuro – Jesus ensinou também que o Reino ainda virá. “venha o teu Reino...” (Mt 6.10).
Portanto, um resumo dos ensinos de Jesus nos aponta
para a seguinte direção: o Reino de Deus já veio, está entre nós e virá. De fato, o tempo não é importante, mas sim
a decisão de receber ou entrar no Reino de Deus. O Reino
vem para aqueles que vão ao Senhor e se rendem a ele.
Você está anunciando o Reino de Deus? Com palavras? Com os seus atos?

Torta de
sorvete simples
INGREDIENTES

Torta
1 lata de leite condensado
2 colheres de maisena
500 ml de leite
4 ovos
1 lata de creme de leite
Calda
3 colheres de chocolate em pó
100 ml de leite
MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o leite condensado, a maisena, o leite e as gemas. Depois
coloque em uma panela e leve ao fogo até
formar um creme, mexendo sempre, depois deixe esfriar. Bata 4 claras em neve,
misture o creme de leite com as claras,

depois misture com o creme e bata numa
batedeira por 5 minutos. Coloque numa
forma de pudim com a calda e leve ao
congelador.
Calda
Misture o chocolate com o leite e leve
ao fogo mexendo sempre até formar uma
calda, depois espalhe no fundo de uma
forma de pudim.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Professora é encontrada Jovem de Manhuaçu é
morta em Simonésia encontrado morto em SP

Simonésia/MG. A professora Edmar Maria de
Abreu, 40 anos, foi encontrada morta, na tarde desta
quarta-feira 21, no Bairro
Jardins, próxima a APAE,
em Simonésia.
Um provável acidente
doméstico pode ter sido a
causa da morte. Através de
informações de familiares,
eles disseram que ela foi
encontrada já sem vida, no
banheiro de sua casa. "Provavelmente ela deve ter se
desequilibrado ao trocar uma
lâmpada no local, onde estava realizando limpeza e
desta forma veio a chocar-se
com a parte inferior da cabeça, o que teria causado um
traumatismo" disse o genro
Gilmar.
Amigos, familiares e colegas de trabalho, receberam
perplexos, a informação de
sua morte e se manifestaram
nas redes sociais.
Para Matheus Dutra, ela
foi uma pessoa que sempre
trouxe muita alegria. “Hoje
perdemos uma integrante de

nossa família, e por isso todos se encontram de Luto.
É com pesar que nos despedimos da querida Edmar
Abreu. Cada momento com
ela foi especial e ela nos
trouxe muita alegria. Que
você descanse em paz querida. Todos nós te amamos
muito”
William Ferreira, amigo,
se solidarizou com a família.
“Que Deus conforte os fami-

liares dela, e que descanse
em paz”.
Eliane Arruda exaltou os
momentos vividos, ao lado
da amiga. “Obrigada meu
Deus por ter me dado à
oportunidade de ter convivido com ela, como minha
comadre, vizinha amiga e
companheira, vai em paz.
Eternas saudades”. Edmar
deixa duas filhas, uma de 20
e outra de 14anos.

Populares acionaram a Polícia Militar por volta de 10
horas contando que a mulher
foi encontrada caída num
cômodo da casa com um
pano no rosto e a cabeça ensanguentada. O local estava
revirado.
As testemunhas relataram
aos policiais que Maria Aparecida era uma pessoa simples, contava dinheiro perto

de qualquer pessoa, guardava uma quantia considerável
em sua casa e costumava fazer uso de bebida alcoólica.
A perícia encontrou tijolos
de cerâmica manchados de
sangue do lado de fora da
casa. A vítima foi agredida
por várias vezes na cabeça.
Populares relataram que
três elementos, de 23, 24
e 37 anos, comentaram em

roubar a vítima e até mesmo matá-la, devido ter conhecimento que guardava
grande quantia de dinheiro
em casa.
Os três suspeitos foram localizados e negaram envolvimento com o homicídio.
Levantamentos continuam
sendo feitos para determinar
a autoria.
Polícia e Cia

Mulher é assassinada é Rio Casca

RIO CLARO (SP) - O jovem de Manhuaçu, Maique
de Freitas Rodrigues, 21
anos, encontrado morto no
quintal de sua casa no Parque Flórida, próximo a vicinal entre Rio Claro e Santa
Gertrudes, era um aficionado
e praticante de MMA.
Nascido na cidade de Manhuaçu, há 21 anos, Maique
deixava claro seu gosto pelo
MMA em sua página no Facebook. Ele se mudou para o
estado de São Paulo há cerca
de um ano.
Aficionado e praticante de
MMA, o jovem Maique de
Freitas Rodrigues, 21 anos,
foi encontrado morto no
quintal de sua casa no Parque Flórida, próximo a Rodovia Constantino Peruche
(SP-316), mais conhecida
como vicinal entre Rio Claro
e Santa Gertrudes.
Quando foi localizado pelas autoridades policiais, por
volta das 20h40 de terça-feira (20/01), o corpo de Maique já estava em adiantado
estado de decomposição.
De acordo com as informa-

ções obtidas pelos policiais
no local, o jovem foi visto
pela última vez na terça-feira
da semana passada. Ele teria
o hábito de inalar gás de cozinha, prática difundida entre
jovens e que pode provocar
asfixia, causando convulsões
e mortes.
Compareceram ao local o

delegado plantonista e a perícia técnica. Corpo foi encaminhado ao Instituto Médico
Legal e deverá passar por
exames.
De acordo com a informação, o jovem participou
em uma luta do “Full House - Battle Home 5”, evento
de MMA destinado a revelar
novos lutadores realizado em
abril de 2013. Em seu cartel consta uma vitória e uma
derrota
Por conta talvez do sonho
de se tornar um astro do
MMA e na ânsia de ganhar
massa muscular, Maique
acabou aplicando no próprio
corpo uma substância importada de origem australiana,
de nome Testosterone, utilizada comumente para uso
animal.
Após descobrir a destinação do produto, o jovem envolveu-se em uma agressão
com a pessoa que lhe vendeu
a substância e o caso acabou
na polícia. O registro foi em
Vilanova, distrito de Manhuaçu, em outubro de 2013.
Guia Rio Claro
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ENTRETENIMENTO

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Desde a terça-feira
que passou o entusiasmo e a alegria preponderam,
até mesmo porque você tem razões de sobra para
se dedicar um pouco mais a questões individuais,
incluindo investimentos na área do trabalho, estudos,
cultura e lazer. Os possíveis contratempos que possam surgir podem ser
perfeitamente contornados.
RELACIONAMENTOS: se souber expressar e mostrar o que sente
à pessoa amada conseguirá bons momentos de companheirismo e de
cumplicidade. Cuidado apenas com o excesso de ciúme para quem estiver
no início ou em um relacionamento mais duradouro. Algumas aquarianas
podem tomar iniciativas para conquistar alguém.

A dança do bebum
Começou a música e um bêbado levantou-se cambaleando e dirigiu-se a uma senhora de
preto e pediu:
- Hic… Madame, me dá o prazer dessa dança?
E ouviu a seguinte resposta:
- Não, por quatro motivos:
Primeiro, o senhor está bêbado! Segundo,
isto é um velório! Terceiro, não se dança o Pai
Nosso! E quarto porque ‘Madame’ é a p#ta
que o pariu! Eu sou o padre!

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Há motivação para tomar iniciativas em várias
áreas de sua vida. Agora você conta com ajuda de pessoas do círculo social
e das equipes de trabalho. O importante é ter a dimensão da importância
do trabalho coletivo. Procure agir com maior generosidade e espírito de
equipe que os resultados poderão surpreender.
RELACIONAMENTOS: atitudes e colaboração entre colegas serão bem
interessantes para promover o lado social que, por sinal, estará movimentado neste final de mês. Outro ponto forte com relação às amizades é que
podem surgir desses encontros assuntos do passado.

Casal moderno

TOURO – DE 21/4 A 20/5: Com o Sol na casa do trabalho, algumas
situações positivas ou não podem acontecer nessa área. Acontece que
a Lua Nova dá aquele estímulo para buscar maior crescimento na área
profissional, por isso é importante pensar em aperfeiçoamentos na direção
de sua escolha.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver num relacionamento de maior
compromisso é bom estar preparada para cenas de ciúmes e pequenas
discussões. É importante saber o que deseja para evitar arestas e cobranças
inoportunas depois, mesmo que a química esteja firme e forte.

Esposa: Amor, você quer me fazer feliz?
Marido: Sempre!
Esposa: Então me beija em três lugares diferentes?
Marido: Claro! Onde?
Esposa: Em Miami, Paris e Veneza…

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Situações que possam fugir da normalidade do cotidiano como uma breve mudança de residência, uma viagem
mais prolongada ou uma ida a um lugar desconhecido pode trazer muitas
considerações a respeito da vida e até mesmo de sua conduta. O mundo
aguça a curiosidade e parece ser pouco diante da sede de conhecimento.
RELACIONAMENTOS: não se sinta desprestigiada se acontecerem
dificuldades neste período, sobretudo se estiver no início de uma relação.
Para quem estiver num relacionamento mais estável, o período estará
propenso a aumentar a cumplicidade e a química do casal.

Priminho novo
Joãozinho foi visitar o primo recém-nascido. No caminho, sua mãe foi prevenindo:
- Seu primo nasceu sem orelhas. Não faça
piadas a respeito, ou você vai ficar de castigo!
Joãozinho prometeu se comportar. No quarto ele olhou para o priminho sem orelhas, muito compenetrado, e falou assim para a tia:
- Estou rezando para que meu priminho tenha uma ótima visão.
A tia ficou encantada.
- Mas que menino mais atencioso! Preocupado com os olhos do priminho…
- É, porque se ele tiver que usar óculos está
f#dido!

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Será preciso abrir mão de situação de seu
interesse para poder ganhar dividendos lá na frente. Nada que o bom senso
e a sensibilidade com relação a cada momento não possa ajudar nesse
processo de adaptação interna e externa.
RELACIONAMENTOS: para quem está no início de uma relação e pensa
em ficar somente na superficialidade, prepare-se para ser surpreendida com
a intensidade da relação, pois o clima, o romance e até a química pode
conspirar a favor do casal, isto é, se ambos quiserem.

sete erros

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Sabe aquela situação de ser firme em propósitos
e adquirir a perseverança diante dos desafios criados por você mesma?
Então chega a hora de sintonizar com essas forças e deixar de lado o mundo
dos sonhos e saber que a realidade poderá cobrar ações mais voltadas ao
mundo prático da vida.
RELACIONAMENTOS: o período está propenso a iniciar algo mais
sério e deixar de lado os discursos e encarar o fato concreto. Não pense
nunca que o jogo esteja ganho, pois sempre haverá oposições e por que
não dificuldades? Aumentará o valor da relação.

A morte do padre
O velho padre, durante anos, tinha trabalhado fielmente com o povo africano, mas voltou
ao Brasil, doente e moribundo. No Hospital
Geral de Brasília, é a notícia da hora. Já nos
últimos suspiros, ele faz um sinal à enfermeira, que se aproxima.
- Sim, Padre? – diz a enfermeira.
- Eu queria ver dois proeminentes políticos
antes de morrer, JOSÉ DIRCEU e o JOSÉ GENOINO – sussurrou o padre.
- Sim, Padre, verei o que posso fazer – respondeu a enfermeira.
De imediato, ela entra em contato com o
Congresso Nacional e logo recebe a notícia:
ambos também gostariam muito de visitar o
padre moribundo.
A caminho do hospital, GENOINO diz a
JOSÉ DIRCEU:
- Eu não sei por que o velho padre nos quer
ver, mas certamente que isso vai ajudar a melhorar a nossa imagem perante a Igreja e o
povo, o que é sempre bom.
JOSÉ DIRCEU concordou. Era uma grande
oportunidade para eles e até foi enviado um
comunicado oficial à imprensa sobre a visita.
Quando chegaram ao quarto, com toda a imprensa presente, o velho padre pegou na mão
de GENOINO, com sua mão direita e na mão
de JOSÉ DIRCEU, com sua esquerda.
Houve um grande silêncio e notou-se um ar
de pureza e serenidade no semblante do padre.
JOSÉ DIRCEU então disse:
- Padre, por que é que fomos nós os escolhidos, entre tantas pessoas, para estar ao seu
lado no seu fim?
O Padre, lentamente, disse:
- Sempre, em toda a minha vida, procurei ter
como modelo o Nosso Senhor Jesus Cristo.
- Amém – disse GENOINO.
- Amém – disse JOSÉ DIRCEU.
E o Padre concluiu:
- Então… como Ele morreu entre dois ladrões, eu quero fazer o mesmo!!!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: É importante checar bem as informações
no âmbito profissional antes, no caso, de partir para ações concretas.
Talvez seja preciso rever planos e metas antes de um passo mais largo na
área profissional. As atividades, ao mesmo tempo, estão valorizadas, mas
procure se poupar e garantir o lado físico.
RELACIONAMENTOS: período bem legal para fortes momentos de amor
e paixão. A química estará bem latente entre os casais e nada melhor do
que deixar fluir para ajudar a aumentar a cumplicidade entre o casal. Agora
não há meio termo, ou é ou não é. As respostas podem vir nos detalhes.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: O período está inspirador para ideias e formulação de novos planos de ação. Motivação e determinação não faltam,
sobretudo se tiver de desenvolver algum projeto, trabalho ou algo do gênero
em casa. Acontece que agora você quer sair da toca e mostrar ao que veio.
RELACIONAMENTOS: o período está muito propenso a flertes, climas
e pequenos relacionamentos. Só que agora o Sol ainda brinda com maior
astral, poder de sedução e clima de romantismo para quem estiver num
relacionamento sério ou no início de um novo.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: As parcerias ou qualquer decisão que
envolva contratos podem ser revistos a partir deste momento. Não se deixe
levar por negativismos ou por pessoas negativas, pois os desafios devem
ser encarados de forma natural, quer goste ou não. Mas pense bem: se
não houvesse dificuldade, a monotonia poderia ser pior.
RELACIONAMENTOS: cobranças familiares por ações mais determinadas podem influenciar até certo ponto de forma positiva a relação amorosa.
Os casais estarão mais comprometidos e desejosos pelo clima mais sensual a partir dos detalhes de ambos. Confira e viva momentos saborosos.

CURIOSIDADES
PSICANÁLISE – No início do século XX, o médico vienense Sigmund
Freud lançou as ideias fundamentais
da psicanálise, um suporte ao processo terapêutico fundamentado na interpretação do discurso. Freud foi um
cientista brilhante que lançou ideias
absolutamente novas sobre a estrutura
da mente humana. Termos cunhados
por Freud para explicar os fenômenos
da mente como “neurose”, “inconsciente”, “trauma de infância”, entre outros,
permeiam o vocabulário do homem comum, revelando a profunda influência
de suas ideias na história do século XX.
FOGÃO A GÁS – No decorrer do

século XX, os fogões domésticos que
utilizavam lenha ou carvão e que tornavam o ambiente excessivamente quente, em épocas de calor, foram substituídos por fogões elétricos e a gás (GLP
– Gás Liquefeito de Petróleo).
FAX – O fax ou telefax é um aparelho que transmite e reproduz documentos através do sistema telefônico.
As máquinas de fax se tornaram extremamente populares a partir de 1980,
quando estabeleceu-se uma padronização do sistema de transmissão. O
documento transmitido é reproduzido
em papel termossensível ou através de
um processo xerográfico.

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: Há uma força determinante por maior
independência na área do trabalho. A liberdade pode ser confundida se
não souber se expressar ou tomar atitudes coerentes diante dos colegas. O
melhor é que sua ousadia e coragem podem estimular a equipe a desenvolver, por exemplo, uma nova forma de pensar ou desenvolver um trabalho.
RELACIONAMENTOS: às vezes é importante saber falar e abrir mão
de interesses de cunho pessoal pelo coletivo, sobretudo o familiar. Para
quem estiver no início de uma relação a dica é controlar bem o ciúme para
evitar discussões efêmeras que possam deixar rusgas.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Situações de ordem material podem
acontecer e mudar planos em relação ao campo profissional ou familiar.
Haverá necessidade de controlar um pouco mais a ansiedade diante da
condução de tarefas comuns no trabalho. Teste a capacidade de se adaptar
a situações, porém se deixar de lado o prumo do navio.
RELACIONAMENTOS: atire a primeira pedra quem não tenha lá dificuldades na relação. Pois então saiba que será possível rompimentos pela
transformação da maneira de ver a vida entre o casal (isso não é para
todos). A questão está no equilíbrio entre o estabelecimento do diálogo e
a condução de mostrar o que realmente sente.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Nesta semana com o Sol em Aquário, inicia
aquele velho momento de introspecção e de conversas consigo para refletir
sobre os acontecimentos recentes e antigos. Mas não confunda melancolia,
necessidade de isolamento com depressão, pois o período requer paciência
para reconduzir pensamentos e se entender melhor.
RELACIONAMENTOS: cuidado com os tons de conversas e com a forma
como exigirá da pessoa amada novas atitudes. Ao mesmo tempo o período
está bom para conhecer gente nova e procurar ampliar o círculo dos amigos.
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"Não a tenho mais como filha", diz pai de
Andressa Urach após comunicado da modelo
A modelo Andressa Urach divulgou comunicado afirmando que as fotos feitas dela no hospital
foram de fato vendidas por uma pessoa da família
para uma agência. No comunicado, ela dizia que
não tem relação com o pai, Carlos Alberto Urach, dando a entender que as fotos foram feitas por
alguém da parte dele da família. Na quarta-feira
(21), Carlos Alberto se defendeu da acusação.
"Ela está mentindo. Me ligou depois da reportagem que fiz quando a visitei me mandando para
um monte de lugares porque ela não gostou de eu ter dado entrevista. Só que nem ela e nem o empresário dela me pediram para eu não
dar entrevista. E eu não falei nada de errado. Falei o que poderia
falar dentro do meu papel de pai. Ela queria era guardar informações
para dar entrevista depois. Ela quer mídia, nome. A Andressa não é
fácil", disse ele.
Ele negou que alguém da sua família tenha vendido fotos de Andressa hospitalizada e disse que a filha mente sobre a relação dos
dois. Mesmo reconhecendo que não a criou, diz que sempre conviveu com ela e pagou pensão, além de dar amor à filha. Agora, ele diz
que não a considera mais sua filha. "Ela não queria que eu tivesse
feito matéria e, por isso, falou umas palavras muito feias para mim.
Desde então não a tenho como filha", diz.
Carlos Alberto diz que Andressa não pode falar de Deus porque
não se apega a Ele. "O que ela está fazendo vai cair em cima dela.
Não quero mais falar com ela, para mim chega. Os irmãos dizem
que isso é o dinheiro que subiu a cabeça", fala, acrescentando que
se Andressa desgosta tanto da família paterna deveria tirar o sobrenome Urach. "Devia usar o sobrenome da mãe dela. Tira o nosso
sobrenome".
Leia o comunicado de Andressa: "Quero agradecer a todos pelo
carinho, orações e a Deus por permitir a cada dia melhorar. É com
pesar que tenho de esclarecer que minha relação com meu pai biológico não existe, e que nunca tivemos vínculo, ele só me registrou
aos 6 anos de idade, a pedido da minha mãe, e só o revi aos 15 anos
por minha vontade, e aos 19, quando o pedi para conhecer o neto,
depois disso nunca mais tivemos contato. E ainda me deixa triste
saber que pessoas da minha família possam ter divulgados fotos tão
intimas da minha recuperação. Tenho um filho e sempre o ensinei a
falar a verdade, não posso deixar que pessoas que não estão ao meu
lado se aproveitem de uma situação de luta"

Viúva vive há 7 anos em cruzeiros
pagando US$ 164 mil ao ano
Uma viúva da Flórida, nos Estados Unidos, vive há sete anos em
um cruzeiro pagando US$ 164 mil anuais após vender sua casa no
norte de Miami e prometer ao marido que sua morte não a afastaria
das viagens marítimas que tanto amavam fazer juntos.
"Meu marido me apresentou os cruzeiros. Durante nosso casamento de 50 anos fizemos 89 cruzeiros. Eu fiz quase uma mais centena e 15 pelo mundo", contou Lee Wachtstetter, de 86 anos.
Após a morte de seu marido em 1997 por causa de um câncer,
Wachtstetter vendeu sua casa de cinco quartos em Fort Lauderdale,
Flórida, e começou sua interminável viagem a bordo de navios.
A viúva contou que este ano pagará US$ 164 mil (R$ 425 mil)
por um camarote simples no Crystal Serenity, um dos cruzeiros da
empresa japonesa Crystal Cruise Lines.
Ela relatou que poucas vezes sai do navio nos portos, mas que
uma exceção é Istambul, onde não resiste a tentação de visitar o
grande mercado da cidade turca.
Wachtstetter explicou que embora sinta saudade de seus três filhos e sete netos, os visita com frequência cada vez que o cruzeiro
atraca em Miami, cinco vezes no ano passado.
O Crystal Serenity foi construído em 2003 e tem capacidade para
1.050 passageiros e uma tripulação de 650 pessoas.

Cantor de funk é morto por policiais
militares em Guarujá (SP)
O funkeiro Vitor Mesquita, conhecido como
MC Vitinho, de 22 anos, morreu na última quarta-feira após uma troca de tiros com policiais militares em Guarujá, no litoral de São Paulo. Com o
jovem, os PMs dizem ter localizado uma pistola
ponto 40 e porções de entorpecentes. Após ser
alvejado, o jovem ainda foi socorrido, mas não
resistiu aos ferimentos.
Uma ex-namorada do rapaz disse que testemunhas do confronto afirmaram que MC Vitinho
implorou para não morrer. A Polícia Civil paulista confirma a existência desses depoimentos. Segundo a moça, o cantor não era criminoso e foi executado por policiais por causas das letras das músicas
que escrevia sobre a corporação.
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Em seu perfil no Facebook, o funkeiro postava mensagens falando sobre a vontade de atirar e matar policiais. As letras de suas
músicas também faziam apologia ao crime. O MC foi baleado no
peito e chegou a ser levado para o Hospital Santo Amaro por uma
ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Latino diz que sua filha com Kelly Key
pediu ele se afastasse de vez de sua vida
O cantor Latino, 41 revelou que sua filha Suzanna Freitas, fruto
do relacionamento com Kelly Key, pediu que ele se afastasse definitivamente de sua vida. Segundo ele, a menina de 15 anos disse a ele
que considera Mico Freitas, atual marido de sua mãe, como pai e por
isso até adotou seu sobrenome.
"Falar sobre isso me emociona! Ela me ligou no ano passado e me
pediu encarecidamente o meu afastamento definitivo da vida dela,
por não me considerar o pai dela. Estou arrasado por dentro, mas estou respeitando a sua opinião! É lamentável que ela tenha tido uma
postura dessa com apenas 15 anos de me rejeitar como pai. A mãe
dela, assim como o Sr. Mico, têm mais tempo para participar de tudo
e dar atenção. Não estou aqui pra julgar ninguém, até porque não
tenho esse direito, mas acredito que minha moradia em São Paulo de
uns cinco anos para cá e os shows tenham colaborado pra isso…",
contou Latino ao ‘Ego’.
O cantor disse ainda que não consegue ser muito presente com
nenhum de seus filhos, mas que os outros não lhe viraram as costas.
“Nada justifica. Minhas outras filhas também não têm a atenção merecida do pai e nem por isso me rejeitam. Nas férias sempre ficam
comigo e algumas até levantam a bandeira de vir morar comigo.
Pensa! É muito triste quando você renega um pai que te colocou no
mundo”, disse Latino.

'Regina Casé me tratou muito mal',
diz Antonia Fontenelle
Antonia Fontenelle, 41, na participação no quadro ‘Em quem você dá uma
tortada’, do programa ‘Domingo Legal’ do SBT. Que foi ao ar no domingo
(25), a atriz falou sobre as polêmicas
envolvendo Flávia Alessandra, ex-mulher de Marcos Paulo e Regina Casé.
Antonia Fontenelle contou que
quando foi ao programa ‘Esquenta’, de Regina Casé, foi destratada
pela apresentadora. “Fui ao programa dela e ela foi grosseira comigo. Estava com a bateria da escola de samba Mocidade e Regina me
tratou muito mal”, disse ela. A loira explicou ainda que na época era
mulher de Marcos Paulo e foi ignorada por Regina Casé: “Foi uma
falta de respeito”. Antonia Fontenelle também falou que durante o
período em que Marcos Paulo estava internado ela não conseguiu
falar com Flávia Alessandra. “Nunca recebi um telefonema dela,
mesmo que fosse em nome da filha”, disse a atriz.

Patrícia Abravanel tira sarro do look de
Silvio Santos: 'Socorro'
Patrícia Abravanel, 37, surpreendeu
os seus seguidores nas redes sociais ao
mostrar ummomento de intimidade do
pai, o apresentador Silvio Santos, 84.
Na foto publicada na quinta-feira
(22), a apresentadora tirou sarro da
roupa do dono do SBTque atualmente
está de férias em Orlando, nos Estados
Unidos.
Com um modelito todo colorido e
estampado, Silvio posou para a herdeira de frente e de costas. "Socorro! Para completar o ‘look’ tradicional de férias do meu pai, [camisa florida com short xadrez], olha as meias que a Rebeca deu.
Ninguém merece”, escreveu Patrícia citando uma das irmãs.
Os internautas também não perdoaram o look despojado de Silvio
Santos mas comentaram que ele“pode tudo”. “Ele é demais”, postou
uma pessoa. “Silvio é divo”, escreveu outro seguidor.

“X-Men: Apocalipse”: Sophie Turner é
confirmada como Jean Grey no filme
Agora é oficial: o diretor de “X-Men: Apocalipse”, Bryan Singer,
confirmou os nomes dos atores que farão os jovens Jean Grey, Tempestade e Ciclope no filme.
De acordo com o Digital Spy, Sophie Turner, de “Game of Thrones”, vai mesmo viver a personagem com poderes telecinéticos,
enquanto Alexandra Shipp, que recentemente fez a Aaliyah num
telefilme sobre a cantora, dará vida à Ororo Munroe. Tye Sheridan
(“A Árvore da Vida”) será o jovem Scott Summers.
Jean Grey, Tempestade e Ciclope foram vividos nos primeiros
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filmes da série “X-Men” por Famke Janssen, Halle
Berry e James Marsden, respectivamente.
O novo filme vai se passar nos anos 80 e trazer
o vilão Apocalipse, personagem que será de Oscar
Isaac. Além dos novos atores, nomes como Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender,
Nicholas Hoult e Evan Peters devem retornar para o
novo filme, enquanto Patrick Stewart e Ian McKellen, Professor Xavier e Magneto no presente, não devem aparecer.
Rumores indicam que Channing Tatum
pode fazer sua estreia no filme como o
Gambit e que Hugh Jackman pode retornar, mais uma vez, como o Wolverine. A
gente não acharia nada ruim! As gravações de “X-Men: Apocalipse” começam
nas próximas semanas e o filme deve chegar aos cinemas em maio de 2016.

Monique Evans é flagrada com nova namorada
A apresentadora Monique Evans
foi flagrada em momentos de carinho com a DJ Cacá Werneck durante evento em uma casa no bairro Joá, no Rio de Janeiro. As duas
estão juntas há cerca de seis meses
e adotaram um cachorro juntas,
chamado Love.
O novo casal está preservando
a relação da imprensa. No entanto, os comentários na rede social Instagram mostram que elas não
escondem de ninguém o romance. "Casal mais que lindo, feliz ano
novo para vocês, suas lindas, amem muito em 2015 e xô preconceito!", escreveu uma das seguidoras de Monique em clique feito
durante o ano novo.

Xuxa e Adriane Galisteu seguem em
negociação com a Record
A Record deve anunciar uma
grande novidade no dia 5 de fevereiro, quando vai realizar uma
coletiva de imprensa para falar
sobre a programação prevista
para 2015.
De acordo com o colunista
Flávio Ricco, do jornal “Diário de S. Paulo”, Xuxa, 51, ou
Adriane Galisteu, 41, podem ser
as possíveis novas contratadas da emissora de Edir Macedo, 69.
Caso a Rainha dos Baixinhos já tenha decidido sair da Globo, ela
será a novidade do evento. Porém, se ainda não houver uma resposta, a ideia é fechar com Galisteu. A apresentadora tem interessado
cada vez mais o canal, principalmente o departamento comercial,
pois atrai bons anunciantes.
No entanto, Marcelo Silva, vice-presidente da Record, ainda está
animado com a possibilidade decontratar Xuxa. O executivo tenta
realizar este projeto há um ano.

Agnaldo Timóteo pede que Raul Gil desista
de processo contra Marlene Mattos
Agnaldo Timóteo resolveu ajudar a amiga Marlene Mattos. O blog teve acesso
à carta que o cantor enviou na terça-feira
(20) a Raul Gil pedindo que ele desista do
processo judicial aberto em outubro do ano
passado no qual cobra uma dívida de pouco
mais de R$ 20 mil (em valores atualizados)
feita pela ex-diretora da Band em 2004,
quando estavam na mesma emissora. Ela
pediu emprestado e nunca pagou, alegou o
apresentador em entrevistas na época.
Diz um trecho da carta escrita por Agnaldo: “Sua explosão contra Marlene Mattos
me deixou em pânico. Afinal, essa mulher,
outrora poderosa, vive hoje dificuldades pelas quais nós também já
vivemos e eu, um modesto classe média, estou fazendo a você um
apelo em nome da gratidão que devemos ter a Deus: peça desculpas
a Marlene, não a tripudie e esqueça-se do que a mesma lhe esteja devendo. Afinal, ela está sem mercado e faturamento, enquanto você,
vive o privilégio e o prestígio de consagrado comunicador, recebendo em troca tudo aquilo que você faz por merecer”.
Sobrou até para Xuxa: “Perdoe a Marlene, Raul. Ela deve morrer
de vergonha por não poder devolver o que você um dia a emprestou.
Ninguém foi mais importante na vida da Xuxa que Marlene Mattos
e a Xuxa, acredite, tem um patrimônio de R$ 500.000.000,00 e jamais se preocupou com quem a fez consagrada e milionária”.
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Câmara de Manhuaçu abre ano legislativo com projetos aprovados

D

urante a noite de quinta-feira, 22/01, aconteceu
a primeira reunião da
Câmara de Manhuaçu no biênio 2015/2016, já sob a presidência do vereador Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria).
Foi sessão de pauta cheia com
aprovação de quatro projetos
de lei, três requerimentos e a
manutenção dos supermercados abertos aos domingos.
Logo na abertura da sessão, Jorge do Ibéria destacou
a responsabilidade que os vereadores devem ter em seus
mandatos, ao trabalharem especialmente para aqueles que
mais precisam dos serviços
públicos. “A Casa esta aberta à
população, mas creio que podemos avançar muito mais”, opinou. “Para mim, é uma honra
fazer parte desta Mesa Diretora
e quero que nossos trabalhos
ajudem a população na cidade
e nos distritos”, declarou.
A mesa diretora é formada
também pelo Vice-Presidente,
Paulo Altino e pelo Secretário,
Jânio Garcia e o 2º secretário
Juarez Elói.
PAUTA
A sessão ordinária começou
com um minuto de silêncio em
memória do empresário Deolandes Breder, pai do Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Macilon Breder.
Em seguida, o representante da
Defensoria Pública Municipal,
Dr. Roberto Gomes apresentou
o balanço do ano de 2014 e falou alguns detalhes do trabalho
que é feito na defensoria pela
Dra. Denise Rodrigues.
Em seguida, os vereadores
aprovaram por unanimidade a
formação das Comissões Temáticas Permanentes.
SUPERMERCADOS CONTINUAM ABERTOS

Os vereadores passaram para
a votação dos projetos. Foi aprovado por 10 votos a 04, o veto
ao Projeto de Lei nº 72/2014,
que “Altera a Lei Municipal nº.
2.678 de 20 de agosto de 2007
que alterou a Lei 1.241 de 23 de
outubro de 1978”. A lei trata do
fechamento dos supermercados.
Como o veto foi mantido, os supermercados continuam abrindo
aos domingos.
Por outro lado, foi derrubado
o veto ao artigo 4º do Projeto de
Lei nº 88, de 18 de dezembro
de 2014, que “Estabelece Proposta Orçamentária, estimando
a receita e fixando a despesa do
Município de Manhuaçu para o
exercício de 2015”. Os vereadores definiram que parte do orçamento deve ser investida em melhorias na área de infraestrutura.
Também Aprovado o projeto
de lei nº 02/2015 que autoriza

público de acesso à Fazenda da
Sra. Lucimar, sendo preciso a
construção de redes de esgoto
e pluvial, meio-fio, em Bom
Jesus. Reivindicou a realização
de obras de infraestrutura para
colocação de calçamento ou
asfaltamento na Rua Gervásio
Mariano, sendo preciso a construção de redes de esgoto e pluvial, meio-fio, em Bom Jesus.

o Poder Executivo a contratar
parcelamento de dívida para
com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS.
Aprovado, com emenda, o
projeto de lei nº 03/2015 que
autoriza o Fundo Municipal de
Saúde a transferir imóvel para
o Município de Manhuaçu. O
terreno vai ser anexado a dois
outros lotes que a prefeitura
possui, em frente ao atual SUS,
para construção do Centro Especializado de Reabilitação
(CER II).
A sessão teve a presença do
Secretário de Saúde José Rafael, bem como do Presidente do
Conselho de Saúde Nelson de
Abreu, acompanhado de conselheiros.
Ainda foi aprovado o projeto de lei nº 04/2015 que dispõe
sobre a regularização da creche municipal Raquel Resende
Lima Magalhães.
CIÊNCIA AO PLENÁRIO
Foi dada ciência do projeto
de lei nº 05/2015 que autoriza a
concessão de subvenção social
a diversas entidades de Manhuaçu. A Câmara solicitou documentação da Prefeitura Municipal sobre as organizações a
serem beneficiadas.
Ainda foi dada ciência o
veto nº 01/2015 ao Parágrafo
Único do art. 6º do Projeto de
Lei nº 111/2014, que “Autoriza
o Município de Manhuaçu a
integrar o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Socioambiental e Infraestrutura
– CIDESI”. Esse é justamente
o grupo de cidades que está se
unindo para cuidar da iluminação pública nos municípios.
O mesmo aconteceu com o
projeto de lei nº 01/2015 que
autoriza a abertura de crédito
adicional especial junto ao orçamento municipal de 2015,
para realização de despesas
decorrentes da participação do
município no consórcio intermunicipal de desenvolvimento
socioambiental e infraestrutura
– CIDESI.
O Presidente Jorge do Ibéria
fez um balanço positivo da reunião. “Começamos com o pé

Reis apresentou moção de pesar pelo falecimento da Sra.
Maria Miranda Pereira, em
18/01/2015.
Jânio Garcia Mendes apresentou moção de pesar pelo
falecimento da Sra. Eugênia
de Oliveira Medeiros, em
20/01/2015.
Jânio também apresentou
moção de pesar ao jovem piloto
José Ronaldo Dutra Filho, destaque em competições regionais e nacionais de motocross.
Jorge Augusto Pereira apresentou moção de pesar pelo
falecimento da Sra. Ângela
Maria de Oliveira Dutra, em
17/01/2015.
INDICAÇÕES
direito, pois debatemos vários
projetos, aprovamos alguns
deles e também diversas indicações que buscam melhorias
para a população. Gostaria de
agradecer a todos que participaram com a gente deste
primeiro encontro e também
a participação enérgica dos
parlamentares. Estou aqui para
buscar a verdade”, ressaltou.
REQUERIMENTOS
O vereador Maurício de Oliveira Júnior requereu informações do Diretor do SAAE se há
um novo projeto de captação
de esgoto do município. Caso
exista, ele quer detalhes se já
houve licitação ou previsão de
quando será feita. Ainda deverá

ser remetida uma cópia do processo licitatório para a Câmara.
Maurício requereu informações da Curadoria de Meio
Ambiente do Ministério Público Estadual acerca do comprimento do TAC (Termo de Ajuste de Conduta) para reforma ou
construção do canil municipal.
Maurício também requereu
informações do Prefeito e do
Secretário de Obras. Ele quer
saber se a fonte d’água na Rua
Antônio Welerson será restaurada ou retirada, tendo em vista
que tem servido de criadouro
para mosquitos da dengue por
estar abandonada.
MOÇÕES
A vereadora Aponísia dos

Anízio Gonçalves de Souza
Indicou a construção de trevo inteligente no trevo da Zebu.
Solicitou a reforma da pista de
caminhada e obras para sua extensão em todo perímetro urbano de Manhuaçu. Reivindicou
a construção de creche modelo
Pró-Infância nas imediações
do Caic e Fumaph, Bairro Alfa
Sul, atendendo às exigências
de infraestrutura do governo
federal.
Aponísia dos Reis
Indicou a construção de posto de saúde em Bom Jesus de
Realeza. Solicitou a realização de obras de infraestrutura
para colocação de calçamento
ou asfaltamento na Rua Olavo José Fochat, no logradouro

Jânio Garcia Mendes
Indicou o asfaltamento da
estrada de acesso de Bom Jesus
de Realeza, no trecho entre a
BR-116 até o povoado. Solicitou a implantação de uma praça
de lazer com academia ao ar
livre no Distrito de Realeza.
Reivindicou a reforma da quadra poliesportiva do Distrito de
Realeza, adequando a estrutura
aos padrões esportivos atuais.
João Gonçalves Linhares
Júnior
Reivindicou a colocação
de calçamento ou asfaltamento na Rua Beira Mata, Bairro
Santa Terezinha. Indicou calçamento e iluminação pública
na Rua Moisés Ribeiro Alves,
no Bairro Colina. Reivindicou
calçamento e iluminação pública na Rua Nilo Elias, no Bairro
Colina.
Jorge Augusto Pereira
Solicitou a construção de
posto de saúde em Vilanova.
Indicou a reforma da quadra
poliesportiva de Vilanova e reivindicou a reforma do campo
de futebol de Vilanova.
Juarez Cléres Elói
Solicitou o asfaltamento na
Rua São Lucas, no Bairro Santa
Terezinha. Indicou a aquisição
de terreno para construção de
uma Unidade Básica de Saúde
(UBS), em Vilanova. Reivindicou a construção de uma pista
de caminhada em Vilanova.
Indicou a reforma do prédio
administrativo da Secretaria
Municipal de Saúde (SUS), inclusive o setor de raio-x.
Maurício de Oliveira Júnior
Solicitou a restauração do
ponto de ônibus (abrigo de passageiros) em frente à Igreja do
Bom Pastor, na Avenida Centenário, Bairro Bom Pastor.
Rogério Filgueiras Gomes
Reivindicou a criação de escolas de todas as modalidades
esportivas nos bairros da cidade, dispondo de um professor
de educação física para coordenar cada unidade. Indicou a
criação do CEASA no município. Indicou a criação do vale-feira para os funcionários da
Prefeitura de Manhuaçu.
Assessoria de
Comunicação

