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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Goleadas marcam início do Torneio Giribita 2015

Minas Útil

Vidraçaria RC

Mercearia Família

Pontapé Calçados

O tradicional Torneio Giribita, promovido pelo Burakão Clube, começou pegando fogo. Neste domingo (5), duas partidas abriram a primeira rodada da
competição. Disposição, garra, determinação e lindas jogadas não faltaram dentro de campo. E, é claro, muitos gols.
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a Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, o Prefeito assinou a documentação assegurando
junto ao Governo do Estado a ampliação da academia ao ar livre. À esq.; o Analista da SUBSEAM/
SEGOV, Pedro Olegário Otoni; Analista de Convênios, Lina Mara Figueiredo Ruas; Analista Cleiton
Magnago Batista; Diretora de Convênios SUBSEAM, Flavia Patrícia de Souza Ferreira, Prefeito José
Carlos Pereira e o Analista Anderson Souza.
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Evo Morales dá
um 'crucifixo
comunista' para o
papa e gera rebuliço
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EDITORIAL

O

O Brasil precisa sair da
atual situação

s brasileiros estão insatisfeito com o caminhar das instituições brasileiras. Há uma guerra e o fogo amigo é infernal, é exatamente o que
acontece em nosso Brasil, como dizem: é briga de cachorro grande.
No texto abaixo escrito pelo jornalista Jorge Serrão – serrao@alertatotal.net
- começa a consumir, em processo de autofagia, os "aliados" que partilham
o poder no "Condomínio" Brasil. A construção de um processo democrático
e transparente no País, se a Elite Moral conseguir botar na ordem do dia uma
pauta de mudança estrutural, ganha imensa contribuição com a autodestrutiva batalha, midiática, política e judicial, com poucas chances de acordo,
conchavo ou conciliação, entre Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer, Renan
Calheiros, Eduardo Cunha & cia.
A alta probabilidade de novos indiciamentos de figurões pela Lava Jato
e o risco de Dilma Rousseff tomar no TCU por causa das ilegais pedaladas
fiscais bagunçam com a desgovernança do crime institucionalizado. Tudo
fica ainda mais tenso porque o cidadão-simples-mortal que começa a sofrer,
na pele e no bolso, os efeitos perversos de uma das maiores crises política,
econômica e moral nunca antes vista em nossa História. Todo mundo fica pt
da vida (sem trocadilho infame). O impasse institucional se amplia. O risco
de ruptura é visível no horizonte. O desfecho deste caos ainda é imprevisível.
Sinal de que o conflito e caos se aprofundam foi abertura oficial de ação
de improbidade contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), a partir das investigações sobre o caso em que o senador foi acusado
de receber propina da Mendes Júnior para bancar despesas com a jornalista
Mônica Veloso, amante com quem teve um filho numa relação extraconjugal.
Renan virou réu por denúncia de seis procuradores do núcleo de combate à
corrupção da Procuradoria da República no Distrito Federal que foi acatada
pelo juiz Waldemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região.
Na outra ponta da guerra de gigantes, a Polícia Federal abriu inquérito
para investigar, nos processos da Lava Jato, Antônio Palocci Filho - super-consultor de empresas e ex-ministro (da Casa Civil e da Fazenda). O caso
afeta diretamente Dilma Rousseff. A investigação é para saber se Palocci
captou dinheiro, via doleiro Alberto Youssef, para a campanha presidencial
de 2010 - conforme denúncia na delação premiada de Paulo Roberto Costa ex-diretor de Abastecimento da Petrobras e
que foi abastecido pelo corrupto esquema do
Fale com a redação
Petrolão com pelo menos US$ 23 milhões de
contato@jm1.com.br dólares (em acordo de devolução judicial).
(33)3331-8409
Igual a Palocci, Renan também é alvo
de um inquérito na Operação Lava-Jato. A
Mendes Júnior também figura o "clube de empreiteiras" investigadas pelos
desvios da Petrobras. O senador é acusado de se beneficiar no esquema de
corrupção denunciado por Paulo Roberto Costa - aquele que, nos bons tempos,
Lula chamava, intimamente, de "Paulinho". Sobre o rolo atual, Renan finge
tranquilidade: "Toda e qualquer investigação é oportunidade para a pessoa
se defender e esclarecer tudo. Estou absolutamente tranquilo. Trata-se de
uma pseudo denúncia muito antiga, café requentado com óbvias motivações.
Mas, como sempre, de forma clara, pública, como já o fiz há 8 anos, farei
todos os esclarecimentos que a Justiça desejar. Nada ficará sem respostas
concretas e verdadeiras".
A temperatura pode subir ainda mais no inferno invernal do cárcere da Lava
Jato. O juiz Sérgio Moro voltou a defender a manutenção da prisão preventiva
de Marcelo Odebrecht, presidente da empreiteira que leva o sobrenome dele e
do avô. Moro argumentou indícios de conivência do investigado com o crime,
já que a empresa sequer buscou firmar qualquer acordo de leniência e sempre
negou todas as acusações feitas pelos "colabores premiados".
Além de Moro, a Força Tarefa do MPF fornece um consistente argumento
para manter as prisões na Lava Jato: “O tipo de operações, altamente sofisticadas, para dissimular pagamentos de propinas, mostra que o sistema atual
permanece em risco, caso os réus permaneçam em liberdade. Como não
usaram o sistema oficial, mas sim o informal, é impossível fiscalizar e impedir
novos pagamentos de propinas sem a sua prisão cautelar”.
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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,
Gostaria de falar sobre o maior diamante
do mundo, encontrado em Manhuaçu,
este diamante tem superação de qualidade, serve para deposito financeiro do
pais lastro, não pode ser avaliado, por
falta de semelhante para comparação, tem
que ser extraditado com reservatório de
direitos para o SR. Ricardo o descobridor
da pedra.
Gilmar teles
Sobre o concurso do estado, os funcionários da saúde, já deveriam ter tomado
posse, este concurso, como muitos já sabem, através das redes sociais, já era para
ter sido resolvido o caso da nomeação.
São futuros servidores que precisam ser
valorizados e respeitados.
Esperamos que os órgãos responsáveis
façam o mínimo possível que é a nomeação destes aprovados, tanto nível médio
quando superior.
pixeldigiart@hotmail.com

Escrevo para deixar registrado o meu
grande amor pela minha irmã. SAUDADES SEMPRE, MINHA QUERIDA
IRMÃ! TE AMO!
CIRLEI CHIEPPE
A cidade de Manhuaçu é muito bonita,
fico imaginando poder ver todas estas
belezas de cima, portanto gostaria de
saber se alguém poderia me informar,
quanto custa para dar uma volta de avião
durante 1 hora sobre a cidade?
Verônica Oliveira
Escola Monsenhor Gonzalez
Foi muito bom ler a História das História
de Manhuaçu, história da Escola Estadual
Monsenhor Gonzalez. Foi um marco na
história de Manhuaçu, em 1923, depois
de vários anos em que o povo clamava
por uma escola, por meio de muitas reivindicações e muita dedicação do então
Presidente da Câmara, Dr. Cordovil Pinto
Coelho, entra em vigor o decreto lei N°
6573 de 17/05/1920, que cria o primeiro
Grupo Escolar de Manhuaçu.

Dr. Cordovil, era um grande político, daqueles que deixou grandes marcas da sua
vocação, hoje não se vê mais políticos que
busca o bem-estar social e educacional
do povo. Vale lembrar: a construção do
jardim público, implantação do 1° serviço
de abastecimento de água da cidade, a
ponte de cimento armado, construção da
rede de esgoto da Rua Amaral Franco e a
nossa querida Escola.
Nossa escola marca uma história na
formação das crianças. Sua inauguração
ficou marcada na memória de todos
daquela época. Até hoje se fala do fato.
EMILLI - emillisantos8@hotmail.com
Será que o documento de anexar ao
município de Ipatinga não fala o nosso
repudio por não querer Caratinga não por
não gostar deles mais por não ter condições
de cuidar do distrito não temos nem o
mínimo necessário, acho que precisa rever
essa realidade de minas. Discutir com o
povo, os vereadores e rever tudo isso. O
ESTADO NAO TERIA QUE INTERVIR?
Reinaldo Teodoro Ferreira

14 de julho / 2015

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Evo Morales dá um 'crucifixo
comunista' para o papa e gera
rebuliço na internet
Vaticano se envergonha por
"crucifixo comunista" de Morales.
O presente inusitado de Evo
Morales ao papa Francisco —
um crucifixo em forma de foice
e martelo comunista— foi um
dos assuntos mais comentados
no Twitter do dia (9).
Os internautas se dividiram
a respeito do presente. Alguns
criticaram a postura do presidente boliviano: "Presente totalmente
absurdo e ofensivo. Mas não tenhamos pena do constrangimento
do papa, e sim dos comunistas", disse uma internauta.
"Péssimo da parte do presidente Morales, isso é uma falta de
respeito"; "
Outros, em menor quantidade, ficaram do lado de Evo Morales
na polêmica.
Muitas pessoas chamaram a atenção para a expressão, digamos,
concentrada do papa ao receber o crucifixo.
"Evo Morales conseguiu o que nenhum cantor de black metal
incendiário de igrejas conseguiu na vida: ofender o Papa", brincou
um internauta.

Tudo que vicia começa com C
"Tudo que vicia começa com C. Por alguma razão que ainda
desconheço, minha mente foi tomada por uma ideia um tanto
sinistra: vícios. Refleti sobre todos os vícios que corrompem a humanidade. Pensei, pensei e, de repente, um insight: tudo que vicia
começa com a letra C! De drogas leves a pesadas, bebidas, comidas
ou diversões, percebi que todo vício curiosamente iniciava com
cê. Inicialmente, lembrei do cigarro que causa mais dependência
que muita droga pesada. Cigarro vicia e começa com a letra c.
Depois, lembrei das drogas pesadas: cocaína, crack e maconha.
Vale lembrar que maconha é apenas o apelido da cannabis sativa
que também começa com cê. Entre as bebidas super populares há
a cachaça, a cerveja e o café. Os gaúchos até abrem mão do vício
matinal do café mas não deixam de tomar seu chimarrão que também - adivinha - começa com a letra c. Refletindo sobre este padrão,
cheguei à resposta da questão que por anos atormentou minha vida:
por que a Coca-Cola vicia e a Pepsi não? Tendo fórmulas e sabores
praticamente idênticos, deveria haver alguma explicação para este
fenômeno. Naquele dia, meu insight finalmente revelara a resposta.
É que a Coca tem dois cês no nome enquanto a Pepsi não tem

Reclamação de Mutum
E as coisas continuam
a mesma. Moradores da
Vila Capitão Fonseca,
em Mutum, tem que enfrentar esta estrada cheia
de poeira todos os dias
para ir e vir ao centro da
cidade de Mutum.
Não só com estradas e
sim também na saúde só
quem frequenta o pronto
socorro sabe, falta apenas eles chamarem a gente de cachorro. Os
médicos entram e saem a hora que querem, eles estão preocupado
com o dinheiro da verba de Mutum e do final do mês.
O prefeito não está querendo saber de nada. Agora no tempo
de eleição de 5 em 5 minutos tem um batendo na sua porta, mas
trabalhar que e bom, nada então é zero para prefeitura de Mutum.
Fabio Junior Evangelista Ramos

Vamos mudar a cara da Câmara
Em Manhuaçu começa aparecer os futuros interessados ao cargo
de vereadores, dizem que a cidade terá mais de 200 candidatos, com
os discursos afiados e todos querendo chegar entre os mais votados
do municípios no ano que vem. “Concordo com suas críticas sobre
a Câmara de Manhuaçu, ela poderia ser atuante, mas falta tarimba,
conhecimento e prática, as funções primordiais que é a fiscalização
isso não acontece, temos que renovar geral”. Diz um pré-candidato
de Vila Nova.
Segundo os mais entendidos em eleições de Manhuaçu, os précandidatos estão apostando na oportunidade dupla, primeiro que
o número de cadeiras passará para 17 e em segundo vamos contar
com a fraca câmara da atualidade. Vamos dentro de algumas semana
fazer uma pesquisa para conferir o que dizem os eleitores.

Democracia brasileira em perigo
Não vejo com bons olhos
o caminhar das instituições
brasileiras, em uma guerra,
o fogo amigo é infernal e é
exatamente o que acontece
em nosso Brasil, como dizem, é briga de cachorro
grande. A construção de
um processo democrático
e transparente no País, se
a Elite Moral conseguir
botar na ordem do dia uma
pauta de mudança estrutural,
ganha imensa contribuição
com a autodestrutiva batalha, midiática, política e judicial, com poucas chances de acordo,
conchavo ou conciliação, entre Lula, Dilma Rousseff, Michel
Temer, Renan Calheiros, Eduardo Cunha & cia.
A alta probabilidade de novos indiciamentos de figurões pela
Lava Jato e o risco de Dilma Rousseff ser considerada culpada
pelo TCU por causa das ilegais pedaladas fiscais bagunçam com a
desgovernança do crime institucionalizado.
Tudo fica ainda mais tenso porque o cidadão-simples-mortal que
começa a sofrer, na pele e no bolso, os efeitos perversos de uma das
maiores crises política, econômica e moral nunca antes vista em
nossa História. O impasse institucional se amplia. O risco de ruptura
é visível no horizonte. O desfecho deste caos ainda é imprevisível.
.O conflito e caos se aprofundaram com abertura oficial de ação
de improbidade contra o presidente do Senado, Renan Calheiros
(PMDB-AL), a partir das investigações sobre o caso em que o senador foi acusado de receber propina da Mendes Júnior para bancar
despesas com a jornalista Mônica Veloso, amante com quem teve
um filho numa relação extraconjugal.
.Veja que nossas autoridades mais importantes, não querem que
investiguem nada, pois tais investigações podem comprometê-las.
Outro caso intrigado é a guerra de gigantes, a Polícia Federal abriu
inquérito para investigar, nos processos da Lava Jato, Antônio
Palocci Filho - super-consultor de empresas e ex-ministro (da Casa
Civil e da Fazenda). O caso afeta diretamente Dilma Rousseff.
Conforme denúncia na delação premiada de Paulo Roberto Costa.
Palocci e Renan também são alvo de um inquérito na Operação
Lava-Jato. A Mendes Júnior também figura o "clube de empreiteiras" investigadas pelos desvios da Petrobras.
.O Ministro da Justiça foi convocado para depor. Uma pergunta
não quer calar, quem colocou grampo na cela de Alberto Youssef?
Há uma clara evidencia que tem muita gente poderosa querendo
melar todo o processo.
.A temperatura pode subir ainda mais no inferno invernal do
cárcere da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro voltou a defender a manutenção da prisão preventiva de Marcelo Odebrecht, presidente da
empreiteira que leva o sobrenome dele e do avô. Moro argumentou
indícios de conivência do investigado com o crime, já que a empresa
sequer buscou firmar qualquer acordo de leniência e sempre negou
todas as acusações feitas pelos "colabores premiados".
.Além de Moro, a Força Tarefa do MPF fornece um consistente
argumento para manter as prisões na Lava Jato: “O tipo de operações, altamente sofisticadas, para dissimular pagamentos de
propinas, mostra que o sistema atual permanece em risco, caso
os réus permaneçam em liberdade. Como não usaram o sistema
oficial, mas sim o informal, é impossível fiscalizar e impedir novos
pagamentos de propinas sem a sua prisão cautelar”.

Cuidado com a pornografia
Nem maconha, nem crack, nem cocaína... A mais nova e popular droga
do momento se chama pornografia. É
isso mesmo! Está comprovado que a
pornografia age realmente como uma
droga no corpo humano. Além de afetar
o comportamento e a atividade cerebral,
a exposição contínua a material pornográfico pode causar vício e dependência.
Diz Padre - Paulo Ricardo https://
padrepauloricardo.org/cursos

Taxa de desemprego atinge
8,1% em três meses
A crise continua preocupando os brasileiros, a taxa de desemprego atingiu – no trimestre de março a maio – 8,1%. No mesmo
trimestre do ano passado o resultado foi 7%. Os dados constam
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad
Contínua), divulgada hoje (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). No trimestre encerrado em fevereiro deste
ano, a taxa alcançou 7,4%.
São 3.464 municípios abrangidos em todo o país. A Pnad Con-

tínua. O levantamento engloba 210
mil domicílios.
Os dados divulgados pelo IBGE
indicam que o
rendimento médio
real do brasileiro
atingiu R$ 1.863
no período, ficando
estável em relação
ao trimestre imediatamente anterior, de dezembro a fevereiro de
2015, que foi R$ 1.877. O rendimento do mesmo trimestre do ano
passado foi R$ 1.870.
Já a massa de rendimento real (total dos rendimentos) recebida
em todos os trabalhos para o trimestre encerrado em maio foi R$
166,1 bilhões. Esse valor não apresentou variação estatisticamente
significativa em ambos os períodos de comparação, na avaliação
do IBGE.
Os indicadores da Pnad Contínua são calculados por trimestres,
com base em informações dos últimos três meses da pesquisa. A
taxa do trimestre terminado em maio de 2015 foi calculada a partir
das informações coletadas em março, abril e maio de 2015.

Mato Grosso pede socorro
Ajude a preservar a
natureza, centenas de
animais e pássaros são
mortos por caçadores
todos os dias. A maioria
dos caçadores matam só
por matar. Milhares de
árvores são derrubadas
e muitas são queimadas.
A nossa região é muito
grande e não temos um posto da Polícia Militar Ambiental. As
cidades vizinhas têm áreas menores e possuem Polícia Militar Ambiental. Exemplos: São Gabriel do Oeste, Coxim, Rio Negro e outras.
Aqui também é Brasil - Área de Rio Verde de Mato Grosso (MS)
= 8.151,9 km².
A união faz a força. Ajude-nos!

Câmara aprova mais um texto
da reforma política
A Câmara dos Deputados aprovou quinta-feira (9) o texto-base
do projeto de lei que complementa a proposta de emenda à Constituição da reforma política. Os parlamentares ainda analisarão
emendas que visam alterar a redação para, então, a matéria seguir
para o Senado. O projeto limita gastos em campanha, fixa teto de
doações de pessoas jurídicas e veda a doação de empresas que
executam obras públicas.
A proposta também reduz a duração da campanha eleitoral de
90 para 45 dias e diminui o tempo da propaganda eleitoral gratuita
no rádio e na televisão de 45 para 35 dias. Além disso, o texto
restringe as regras de acesso de candidatos aos debates eleitorais
nas emissoras de TV

VEJA AS PRINCIPAIS
MUDANÇAS APROVADAS
Tempo de campanha: Reduz de 90 para 45 dias
Tempo de propaganda no rádio e na TV: Reduz
de 45 para 35 dias
Doação de campanha: Vedadas empresas que
executam obras públicas
Teto de doação: Até R$ 20 milhões; não pode
ultrapassar 2% do faturamento bruto, com limite
de 0,5% para um mesmo partido
Teto de gasto de campanha de presidente,
governador e prefeito: Até 70% do valor gasto
na última eleição, se tive havido só um turno; até
50% do gasto da eleição anterior se tiver havido
dois turno
Teto de gasto para senador, vereador e deputado estadual e distrital: Até 70% do valor gasto
na última eleição
Teto de gasto para deputado federal: Até 65%
do valor gasto na última campanha
Transparência nos gastos: Publicação em até 72
horas sobre o recebimento de doações
Participação de debate eleitoral na TV: Só
participa candidato de partido com mais de nove
representantes na Câmara
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"É um corredor polonês e digo ainda mais: o ambiente aqui no Senado me lembra a Alemanha nazista de 1933,
quando Hitler botava os 'bate-paus' para constranger todo mundo"
O líder do governo no Senado, Delcídio Amaral (PT-MS) COMPAROU O SENADO A ALEMANHA NAZISTA

WAGNER PODE SUBSTITUIR MERCADANTE NA CASA CIVIL

CRISTO SOCIALISTA

O ministro Jaques Wagner (Defesa) é fortemente considerado
pela presidente Dilma Rousseff para substituir Aloizio Mercadante
na chefia da Casa Civil da Presidência da República. A mudança
poderá ocorrer ainda este mês. Pressionada pelo ex-presidente
Lula e pelos fatos, porque afinal a Operação Lava Jato chegou à
sua antessala, Dilma se convenceu da necessidade de se livrar do
amigo que virou um estorvo.

Evo Morales se aproveitou da situação, mas o crucifixo/foice/martelo dado ao Papa é criação do padre jesuíta Luis Espinal, assassinado em 1980 na ditadura de Luis Garcia Meza Tejada. Espinal
viveu com operários e camponeses, pregando diálogo entre cristãos e marxistas.

SINTOMA CLARO

Pesquisa da Grant Thornton mostrou que os empresários brasileiros estão entre os mais pessimistas do mundo, em relação ao
futuro. Só gregos e estonianos são mais descrentes. Obra do governo Dilma.

A presença de Wagner e a ausência de Mercadante na visita de
Dilma aos EUA e à Rússia, são um sintoma claro da mudança
em curso.
ACERTANDO PONTEIROS

A COISA TÁ FEIA

NEGÓCIOS

Durante a viagem, Dilma teve longas conversas com Jaques Wagner, o que apenas confirmou a impressão positiva que ela tem do
ministro.

Grupo de empresários brasilienses organiza viagem para Cuba,
de olho em eventuais bons negócios na onda de abertura na ilha
de Fidel, apesar do mercado modesto. Deles interessam os puros
habanos.

GREGOS E TROIANOS

PENSANDO BEM…

Dilma sabe que precisa do traquejo político de Jaques Wagner e
que sua escolha agradaria a Lula e também ao próprio Congresso.

…a “d.Crise” viajou, mas o “sr.Crise” continua na ativa.

NÃO DÁ MAIS

Nos governos petistas de Lula e Dilma, de 2003 a 2015, os gastos
com cartões corporativos somaram R$ 615 milhões. Cerca de 95%
dessas despesas são “secretas”, por decisão do então presidente
Lula, que alegou “segurança do Estado”, após o escândalo de ministros usando essa forma de pagamento em gastos extravagantes. Em 2002, o último ano do governo FHC, a conta dos cartões
foi de R$ 3 milhões.

Citado na Lava Jato como destinatário de dinheiro sujo, Mercadante é acusado de sabotar a articulação política do vice Michel
Temer.
PT APOSTA NAS ESCUTAS PARA TENTAR ANULAR LAVA JATO

ERA PT USOU CARTÃO PARA TORRAR R$ 615 MILHÕES

A convocação para depor na CPI da Petrobras não causou qualquer embaraço ao ministro José Eduardo Cardozo (Justiça), muito
pelo contrário: faz parte do trato. A estratégia do PT é dar visibilidade à denúncia de suposta “ilegalidade” da escuta descoberta na
cela do doleiro Alberto Youssef, na carceragem da Polícia Federal
em Curitiba. O PT pretende usar o caso para tentar anular toda a
Lava Jato.

LAMBUZARAM-SE

ENTUSIASMO

A anarquia chegou ao ponto de um alto funcionário do Ministério
das Comunicações comprar duas mesas de sinuca usando o cartão.

A estratégia do PT explica o entusiasmo do envergonhado relator da CPI, deputado Luiz Sergio (PT-RJ) sobre a convocação de
Cardozo.
JOGO COMBINADO
Até parece que Cardozo adorou a convocação: disse ontem que
“será um prazer” voltar ao Congresso para defender o indefensável.
O PRECEDENTE
A estratégia do PT é citar o precedente da Operação Satiagraha,
anulada pela Justiça por utilizar meios ilegais de obtenção de provas.
PARCEIRO NA JOGATINA
Omar Shariff, consagrado ator de Doutor Jivago
falecido nesta sexta, figurou entre os notáveis da
corte do general João Figueiredo, último presidente militar. Parceiro de jogos da primeira dama
Dona Dulce, marcou presença constante nas viagens internacionais do general.
TIRO NO PÉ
A MP que autoriza reduzir salários gerou revolta entre centrais
sindicais que ainda apoiam Dilma. Concluíram que a MP pode
comprometer o FAT (Fundo de Amparo do Trabalhador) e subsidiar lucro de empresas.
EM ALTA
A Bovespa operava em alta até o meio da tarde de sexta. E dólar
caía. A derrota do governo na questão da aposentadoria não influiu. Pesaram a recomposição chinesa e o provável novo acordo
grego.
EM BAIXA
Pesquisas, autorizadas ou não, fecharam a semana em sintonia quanto ao resultado das eleições em Buenos Aires: deverá vencer o prefeito
de Maurício Macri, principal candidato da oposição a Cristina Kirchner.
NADA MUDA
Governo Dilma fez mais uma das suas ao vetar a lei que melhorava a questão do uso de terrenos de Marinha, problema do tempo
do Império, que construía fortes para se defender. A República
não mudou nada.

Ministros de Lula foram flagrados usando cartão corporativo para
pagar tapiocas, resorts de luxo, jantares, cabelereira, aluguel de
carro, etc.
SINUCA POR NOSSA CONTA

LIBEROU GERAL
Em São Bernardo, seguranças da família do então presidente Lula
pagaram equipamentos de musculação com cartão corporativo.
METERAM A MÃO
No governo Lula, seguranças de sua filha Lurian pagaram com cartão corporativo R$ 55 mil em material de construção, ferragens etc.
PSD É DILMA, MAS NÃO DIFICULTARÁ IMPEACHMENT
O ministro Gilberto Kassab (Cidades) sempre faz
sua melhor pose de lealdade, mas evita declarações
enfáticas em defesa da presidente Dilma, assim
como o seu PSD em geral segue a orientação do
Palácio do Planalto. Porém, a bancada na Câmara
já avisou: prosperando a tese do impeachment, a
tendência é pular para o barco da oposição. “O partido é jovem demais para se associar à corrupção”,
avalia um líder.
PIRES NA MÃO
O PSD tem a terceira maior bancada, mas seus deputados, como
todos os demais aliados, reclamam do tratamento do governo.
ABRAÇO DO AFOGADO, NÃO

Os dois irmãozinhos

ERA UMA VEZ dois irmãos, uma menina e um menino,
chamados Joana e João que viviam na floresta com a sua
madrasta. Como ela era muito má para eles, as duas crianças
decidiram fugir, assim que tivessem uma oportunidade.
Esse dia chegou e, numa manhã, bem cedo, enquanto a
madrasta ainda dormia, saíram de casa sem fazer barulho.
Depois de muito andarem e já cansados, resolveram parar
junto a um ribeiro para descansar um pouco. O que eles não
sabiam é que a sua madrasta já os tinha encontrado e os seguia silenciosamente, através da floresta…
Como estava um dia muito quente, João perguntou à sua
irmã:
- Posso beber um pouco de água deste ribeiro Joana?
Ao que a Joana respondeu, sem suspeitar que a madrasta
feiticeira tinha lançado um feitiço sobre as águas daquele
ribeiro:
- Claro que sim! Andamos muito, está muito calor e deves
estar com sede…
O irmão de Joana, assim que bebeu o primeiro gole de
água, transformou-se numa corça!
- Oh! Meu querido irmão, que te aconteceu? Não te preocupes, havemos de arranjar uma solução. Para já, temos de
fugir daqui!
Depois de andarem mais um pouco, e já quase de noite,
encontraram uma casa abandonada e decidiram passar lá a
noite. Os dias foram passando e, longe da madrasta, João e
Joana acharam boa ideia ficar a viver ali.
Todos os dias o menino-corça gostava de correr pela floresta, deixando a sua irmã muito preocupada.
- Joãozinho, sabes bem que não gosto que andes por aí sozinho, pois tenho medo que um caçador te encontre e te leve!
Mas o menino corça era muito jovem e curioso e não resistia a fazer o mesmo todos os dias.
Um dia, já perto da hora do almoço, o menino corça chega a casa ferido, pois tinha sido atingido pelo tiro de um
caçador.
Joana, muito aflita, leva o irmão para dentro de casa e
começa a tratar-lhe a ferida.
O caçador que perseguia o menino corça era muito persistente, e seguiu as pegadas da corça até à casa dos dois
irmãos. Quando lá entrou, viu Joana ao lado da corça.
A irmã ao ver o caçador, exclamou:
- Por favor, não mates a minha corça! Mas o caçador já
nem sequer olhava para a corsa, maravilhado com a beleza
de Joana…
O jovem caçador, apaixonado por Joana, pergunta-lhe se
quer casar com ele e ir morar para o seu castelo, juntamente
com o menino corça. Esta aceita com alegria e o jovem caçador, Joana e João dirigem-se para o castelo, onde o casamento de Joana e do jovem caçador, que afinal é um príncipe, é
celebrado com uma grande festa.
Um ano mais tarde, Joana e o príncipe tiveram um lindo
menino, a quem chamaram Bernardo, e todos viviam radiantes naquele reino.
A notícia do nascimento do menino e de como eram felizes, Joana e o menino corça, chega aos ouvidos da cruel
madrasta, deixando-a furiosa!
A madrasta decide então castigá-los a todos, roubando-lhes Bernardo, o filho de Joana.
A malvada feiticeira entra no quarto do Bernardo, disfarçada de criada, e prepara-se para levar o menino, mas eis que
chega o príncipe e, apercebendo-se da intenção da madrasta,
saca da sua espada mágica e retira todos os poderes à madrasta malvada!
Como a madrasta já não tem os seus poderes, o feitiço é
quebrado e a corça volta a transformar-se no Joãozinho. E
assim todos juntos, puderam viver felizes para sempre.

Maltratados, deputados do PSD alegam que se desgastariam,
caso saíssem em defesa de Dilma, que tem a mais alta rejeição
da História.
TROCA SEM PROVEITO
Políticos do PSD trocaram seus partidos originais pela base governista no Congresso. Mas dizem que nunca foram tratados como
aliados.
FIDALGUIA NÃO FAZ MAL
Líderes governistas, incluindo petistas, adoram reuniões com o vice Michel Temer, como a que mantiveram ontem. Não que algo de concreto
tenha sido decidido, mas todos destacam a fidalguia de Temer no trato
pessoal. Preferem ele à imutável rispidez de Dilma, de longe.
TEMPO DE APERTAR O CINTO
O deputado Eduardo Cunha suspendeu concursos públicos para a
Câmara, apesar das promessas do antecessor Henrique Alves. É que
há ainda muitos aprovados em concursos à espera de nomeação.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Arte, cultura e prevenção: Teatro de bonecos do Corpo de
Bombeiros ensina crianças a preservar o meio ambiente
Uma das mais ricas formas de expressão artística
e cultural, o teatro de bonecos é, também, um grande
recurso didático. No Corpo
de Bombeiros Militar de
Minas Gerais (CBMMG) a
arte, criada há mais de três
mil anos, está sendo usada
para ensinar às crianças
como evitar as queimadas e
os danos ao meio ambiente.
O teatro de fantoches Turma
do Foguinho reúne personagens que ensinam, de forma
lúdica, a divulgar a cultura
da prevenção.
A galerinha era usada para
atrair a atenção das crianças,
mas passou a encantar os
adultos que também participam ativamente das brincadeiras. “Os fantoches faziam
parte do Projeto Bombeiro
Mirim, que ensinava conceitos de prevenção nas escolas
de Juiz de Fora desde 1988.
Mais ou menos nove anos
depois, foi criado também
o boneco Foguinho que se
tornou o mascote da corporação, surgindo, daí, a Turma
do Foguinho”, explica o
Major Marcos Santiago, do
4º Batalhão de Bombeiros,
em Juiz de Fora, na Zona
da Mata, e idealizador do
projeto.
O oficial lembra que a
opção pelo trabalho com o
público infantil levou em
consideração a empatia que
o profissional bombeiro tem
com as crianças e o envolvimento que a arte provoca.
Segundo ele, a solução para
os problemas socioambientais exige mudanças de comportamento da sociedade e
de atitudes dos cidadãos.
“A educação ambiental é o
instrumento mais importante dessas mudanças. Como
órgão público, nós, Corpo
de Bombeiros, também temos que estimular o acesso
à informação. Somente a
partir daí vamos conseguir
ter uma maior consciência”,
explica. Presença constante
em diversos eventos relacionados ao tema preservação
do meio ambiente, a peça
“Não brinque com Fogo”,
encenada pelos bonecos,
já foi assistida por mais de
53 mil pessoas desde a sua
estreia. O maior número de
apresentações acontecem no

período de estiagem, onde
há um número maior de
ocorrências de incêndios em
vegetação. No dia 19, a turminha participou do décimo
quinto Fórum Regional de
Educação Ambiental – ForEA, evento cujo tema “Interatividade Socioambiental
na Bacia do Pomba”, reuniu
mais de 500 participantes no
município de Tocantins, na
Zona da Mata.

A Turminha
Foguinho – Representa
um bombeiro corajoso, competente, solidário, disciplinado e defensor da natureza
Sabonete – Garoto esperto
e brincalhão que ao longo
da peça percebe o quanto
suas brincadeiras são realizadas sem segurança. Com
os ensinamentos ele muda
seu comportamento e passa
a incentivar a prevenção
Beira – Menina aventureira e desobediente que
descobre como o seu mundo

Contribuição
Social
Sucesso garantido entre as
crianças, o teatro de bonecos
foi contemplado com o Prêmio de Qualidade da Atuação
do Sistema de Defesa Social,
pela Secretaria de Estado de
Defesa Social. No ano passado, os integrantes foram
homenageados pela Câmara
Municipal de Guidoval, na
Zona da Mata, pela contribuição social às crianças do
município. Reconhecimento
que se tornou motivo de
orgulho para o seu criador.
“ É muito gratificante. As
crianças interagem com os
personagens e assimilam a
necessidade da preservação
do meio ambiente para uma
qualidade de vida melhor. É
satisfatório cumprir nosso
dever e presenciar a alegria
das crianças”, diz o Major
Santiago.
As próximas apresentações da Turma do Foguinho
serão nas cidades de Matipó,
Juiz de Fora, Fervedouro,
Leopoldina e Olaria, onde
ocorrerão outros Fóruns
Regionais de Educação Ambiental.

pode ser melhor e suas brincadeiras mais sadia seguindo
as dicas do Corpo de Bombeiros
Sapão – representante da
natureza que mostra a necessidade de preservação do
meio ambiente
Queimada – personagem
que causa temor, representa
um monstro destruidor e,
no final, é combatida com a
participação das crianças
Informações sobre as
apresentações da Turma
do Foguinho: (32) 32289625/(32)3228-9619

Epamig amplia participação na
Semana do Fazendeiro, em Viçosa

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais (EPAMIG) está ampliando a participação na 86ª
edição da Semana do Fazendeiro, que acontece em Viçosa, a partir de domingo, 12,
até dia 18 deste mês. Além da
apresentação das publicações
técnicas, livros e sementes no
estande da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, a EPAMIG
vai apresentar o ônibus Ciência Móvel - projeto criado
para difundir tecnologias desenvolvidas pela Empresa de
forma itinerante -, onde serão
destacados resultados de
pesquisas, máquinas voltadas
para pequenos agricultores,
com a participação dos pesquisadores para atendimento
ao público.
A semana é considerada

o maior e mais tradicional
evento de extensão realizado
pela Universidade Federal
de Viçosa (UFV) e a expectativa é atrair mais de 30 mil
pessoas na ampla programação, que reúne cursos,
oficinas, palestras e atividades culturais. Este ano, o
tema abordado é “Campo
e cidade: diálogo para um
futuro sustentável”, com o
objetivo de enfatizar a mútua
dependência entre a produção agrícola e os padrões de
consumo e a utilização dos
recursos nas cidades. O presidente da EPAMIG, Rui da
Silva Verneque, participará
da Audiência Pública sobre
Extensão Rural, Cooperativismo e Agroindústria da
ALMG, que será realizada
às 13h30 da segunda-feira,
13, dentro da programação

do evento.
A programação de cursos
e clínicas tecnológicas conta
com participação intensa de
pesquisadores da EPAMIG
Zona da Mata. No dia 13,
segunda-feira, o pesquisador
Marcelo de Freitas Ribeiro
dará curso teórico e prático
sobre "Boas práticas agrícolas na lavoura cafeeira"; na
terça-feira, 14, a pesquisadora Maria Regina de Miranda
Souza vai falar sobre "Produção de ora-pro-nobis"; e
na sexta, dia 17, "Cultura
da seringueira" será o tema
apresentado pelo pesquisador
Antônio de Pádua Alvarenga.
Entre as clínicas tecnológicas, os temas "Como
minimizar o gasto de água
no processamento de café
cereja descascado" e "Destinação da água residuária do

processamento dos frutos de
café" terão coordenação do
pesquisador Sammy Fernandes Soares na terça-feira, 14,
e na quinta, dia 16, respectivamente. A programação
completa está no site www.
semanadofazendeiro.ufv.br.
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Luisburgo comemora o Dia mundial do doador de sangue

m incentivo à população
para o gesto cidadão de
doar sangue, a Prefeitura de Luisburgo, por meio
da Secretaria M. de Saúde,
realizou palestra especial em
comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue.
O momento contou com a
participação do Prefeito José
Carlos Pereira, Fisioterapeuta
Douglas Albergaria, membros
do NASF Luisburgo (Núcleo
de Apoio à Saúde da Família) e
equipe da Fundação Hemominas, além de grande número de
participantes, entre eles jovens
estudantes.
Instituído em 2004, o Dia
Mundial do Doador de Sangue
busca homenagear e agradecer a todos os doadores que
ajudam a salvar vidas diariamente. Na data comemora-se
também o aniversário de Karl
Landsteiner, prêmio Nobel
pela descoberta do sistema
de grupos de sangue ABO.
A China é anfitrião do Dia
Mundial do Doador de Sangue,
em 2015. A cada ano um país
diferente é escolhido.
Uma única doação pode
salvar a vida de até quatro
pessoas. Para doar sangue é
preciso ter idade entre 18 e 60
anos, peso superior a 50 Kg e
boas condições de saúde, não
estar grávida nem amamentando, levar um documento
oficial de identidade com foto
e ter dormido pelo menos seis
horas antes da doação. O procedimento é simples, rápido
e indolor.
(Ass. de Comunicação –
Adm. 2013/2016)

Luisburgo:
Academia ao ar livre
será ampliada

O

No local da academia, a Adm. 2013/2016 realizou obras de calçamento, arborização e providenciou nova iluminação, trazendo mais segurança e comodidade para todos.

Prefeito José Carlos
Pereira assegurou a ampliação da academia
ao ar livre de Luisburgo, com
a obtenção de quatro novos
equipamentos especiais para
uso por parte de pessoas cadeirantes. Instalada há menos
de um ano, a academia ao livre
localiza-se no parque de exposições da cidade.
Para haver mais comodidade para a população, a Adm.
2013/2016 realizou obras de
calçamento, plantou mudas
de árvores e providenciou a
nova iluminação para o local.
Estas importantes obras de

urbanização beneficiam ainda
atletas e visitantes que frequentam o campo de futebol
situado no parque – onde,
além de torneios esportivos
também são o promovidos os
principais eventos culturais da
cidade, como a Feira da Paz,
por exemplo.
A ampliação da academia,
com a aquisição dos equipamentos para cadeirantes,
demonstra a atenção da Adm.
2013/2016 com a inclusão social e a promoção da cidadania
para a toda a população.
(Ass. de Comunicação –
Adm. 2013/2016)

Central de Guias do Ipsemg auxilia beneficiários em
autorização de procedimentos especiais
Equipe qualificada realiza cerca de 200 atendimentos mensais para
encaminhar exames e internações em formulários específicos

O

Instituto de Previdência dos Servidores de
Minas Gerais (Ipsemg) possui uma lista de 328
procedimentos classificados
como controlados ou de
alto custo. Esses exames e
internações, quando indicados, devem ser solicitados
em formulário específico
pelo médico e possuir autorização prévia, tanto para a
rede própria como para rede
credenciada, no interior e
na capital, conforme orientações disponíveis em uma
área do site do instituto.
Para aqueles beneficiários
que possuem tais pedidos
e que por algum motivo
não conseguem realizar os
trâmites para autorização, o
Instituto conta com um setor
específico para suporte a esses beneficiários. Localizada
no terceiro andar do Centro
de Especialidades Médicas
(CEM), na Ala I, a Central
de Guias é o local para isso.
Lá, a equipe qualificada

composta por uma enfermeira, médicos e auxiliares
administrativos transcrevem
o pedido para o formulário
do Ipsemg, digitalizam encaminhamentos, solicitam
senhas mediante autorização,
direcionam os usuários aos
setores necessários, dá orientações e outras atividades,
após acolher e atender individualmente a cada paciente
ou acompanhante.
A enfermeira Elisa Maria
de Feitas Rangel explica que
o público da Central de Guias
é, geralmente, aquelas pessoas com dificuldade no acesso
a um computador ou scanner,
que não possui informação
quanto aos trâmites para
autorização ou está confusa
com o encaminhamento do
médico, devido o atordoamento que a condição de
saúde está lhe causando.
“Nosso trabalho é auxiliá-los no que é necessário para
que o beneficiário realize o
exame ou cirurgia. Procu-

ramos acolher com atenção
e da melhor forma a todos”
acrescenta Elisa Maria.
Desde 2014, quando começou a funcionar, a Central
de Guias realiza cerca de 200
atendimentos mensais. O
reconhecimento pelo serviço
feito é expresso diretamente
no andamento do tratamento
dos pacientes que procuram
o setor e os agradecimentos
que chegam à equipe.
Mais agilidade
“A Central de Guias trouxe
para o Ipsemg resultados positivos atuando na interface
entre beneficiário e as áreas
internas envolvidas. Diminuímos a demanda de novas
consultas e reclamações, recebemos agora depoimentos
de beneficiários satisfeitos
em terem seus problemas
resolvidos,” conta a gerente
do Centro de Especialidades
Médicas, Valéria Mendes
Moreira de Sá.

Segundo a enfermeira
Eliza Maria algumas orientações básicas agilizam o
procedimento de autorização dos exames especiais
sem a necessidade de ir à
Central de Guias: “É importante estar atento ao
procedimento que o médico indica e esclarecer as

dúvidas que surgirem na
consulta, ter os documentos
exigidos em mãos e entrar
em contato com a Central
de Atendimento LigMinas,
pelo telefone 155”, diz.
Os documentos são cartão do Ipsemg do beneficiário; carteira de identidade
ou outro documento legal

que conste foto, data de
nascimento, filiação e naturalidade; pedido médico
original; laudo médico
devidamente preenchido e
assinado pelo médico solicitante do procedimento
classificado como alto custo - Pedido de Diagnóstico
e Tratamento.
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Goleadas marcam início do Torneio Giribita 2015

Tradicional campeonato de futebol society teve inicio domingo (5), na sede campestre do Burakão Clube
MANHUAÇU – O tradicional Torneio Giribita, promovido pelo Burakão Clube,
começou pegando fogo. Neste domingo (5), duas partidas
abriram a primeira rodada
da competição. Disposição,
garra, determinação e lindas
jogadas não faltaram dentro
de campo. E, é claro, muitos
gols.
Na primeira partida do dia,
Minas Útil venceu a Vidraçaria RC por 7 a 3. A equipe
comandada pelo meia Robertinho não foi párea para
a forte esquadra de Batoré,
Willian, Lucas e companhia.
Os “amarelos” até saíram
na frente e pressionaram no
primeiro tempo. Criaram
boas oportunidades e abriram
vantagem de 3 a 1.
Mas, como na máxima do
futebol “quem não faz, leva”,

rapidamente o Minas Útil se
encontrou em campo e passou a anular as principais jogadas dos adversários. Muito
nervosos dentro das quatro
linhas, Vidraçaria RC errava
passes simples e desperdiçava raras oportunidades.
Lucas, que não tinha nada
a ver com isso, se aproveitou
dos erros do adversário e fez
três ao longo da partida. Com
o resultado de 7 a 3 e os tentos que converteu, o jogador
é o artilheiro da competição
até o momento.
OUTRA GOLEADA: Na
segunda partida, Mercearia
Família venceu Pontapé Calçados por 5 a 1. Os destaques
da partida foram Silvio Ferreira e Caturra, que fizeram
dois gols cada. Mas vale
destacar que toda a equipe da
Mercearia Família fez uma

partida impecável.
O principal trunfo dos
vencedores foram marcar
aquele que poderia desequilibrar a partida, Rafael. O
meia do Pontapé Calçados é
conhecido pelos seus chutes

CAMPANHA DA MORALIDADE

Ricardo Veiga Cabral

Nos tempos atuais, temos nos confrontado com uma enorme gama de escândalos
alicerçados nos chamados “malfeitos”.
Terão os bons costumes mudado?
Com grande ousadia, talvez confiantes
na impunidade, agentes públicos e privados tornaram-se íntimos em empreitadas
tão gigantescas e quanto ariscadas.
Em nome dos objetivos contestáveis
– fundos partidários e privados – consumaram episódios, talvez, nunca antes
ocorrido na vida nacional, pelo menos
em tal grandeza.
O povo brasileiro, em geral pouco afeito
a movimentos político-sociais, exceção
na era Collor, e recentemente em julho de
2013, parece não se mobilizar ou aguardar
o desdobramento da crise de moralidade
que estamos assistindo.
O que nos leva a tal situação?
O desânimo causado pela lenta ação da
Justiça e as penas leves dos envolvidos,
quando são punidos. A leniência predomina nas nossas relações sociais, tornando-se prática levar-se vantagens indevidas
em quaisquer negócios. O normal tornou-

Minas Útil

Pontapé Calçados

-se o “por fora” ou propina nas tratativas.
Mas não é! Como afirma o antropólogo
Roberto Da Matta a corrupção é um abominável autocanibalismo.
A corrupção não prestigia o respeito ao
próximo, a ética e a moral. Não se pode
admitir tal comportamento como prática
normal e socialmente aceita.
Nosso país passa atualmente momento
de vergonha no cenário mundial, embora
saibamos que esse comportamento incorreto não é privilégio dos brasileiros. Mas
não justifica.
Esperamos que as ações adotadas pelo
Ministério Público seja exemplar e sirva
para coibir de uma vez por todas o quadro
vexatório no qual estamos presenciando.
Não basta só educar o povo e ensiná-lo
a cumprir as boas regras da civilidade, é
preciso dispor de meios cada vez mais
aperfeiçoados e atualizados para inibir
os “malfeitos”.
Ricardo Veiga Cabral é V Alte
da Marinha do Brasil e atualmente exerce o cargo de presidente da
Associação dos Diplomados da Escola
Superior de Guerra

potentes, mas no jogo deste
domingo nada pode fazer
contra a defesa bem postada da Mercearia Família.
Berkinha, que é zagueiro
de origem, também pouco
produziu jogando como pivô.
A pressão exercida a partir
do meio de campo e rápidos
contra-ataques formaram
uma combinação perfeita
para o sucesso. A defesa do
Pontapé Calçados, quando
estava com a bola, desperdiçava oportunidades de sair
jogando, enquanto Felipe
Mula e Andinho comandavam as ações do time
vitorioso.
Outro destaque da partida
foi o jovem Kennedy, de
apenas 12 anos. Ele entrou
no segundo tempo e fez um
bom jogo. Foi dele o passe
para Silvio Ferreira marcar
o quinto gol do time.
PRÓXIMOS CONFRONTOS: O Torneio Giribita continua no próximo
domingo (12). A partir das
8h30, Pontapé Calçados
enfrenta Vidraçaria RC, no
duelo dos desesperados.
Quem perder dará adeus à
competição.
Na segunda partida do

Vidraçaria RC

Mercearia Família

dia, a partir das 9h30, tem o
confronto que pode definir o
primeiro finalista. Minas Útil
duela forças contra Mercea-

Agora em Lajinha!

Festas

ria Família. Estará em prova
o melhor time da primeira
fase do Torneio Giribita
2015.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
É mais fácil obter o
que se deseja com
um sorriso do que à
ponta da espada.
William
Shakespeare
A vida é uma peça de
teatro que não permite ensaios. Por isso,
cante, chore, dance,
ria e viva intensamente, antes que a
cortina se feche e
a peça termine sem
aplausos.
Charles Chaplin
Apressa-te a viver
bem e pensa que
cada dia é, por si só,
uma vida.
Sêneca
O próprio viver é
morrer, porque não
temos um dia a mais
na nossa vida que
não tenhamos, nisso,
um dia a menos nela.
Fernando Pessoa
Só há duas maneiras
de viver a vida: a primeira é vivê-la como
se os milagres não
existissem. A segunda é vivê-la como se
tudo fosse milagre.
Albert Einstein
O saber se aprende
com os mestres. A
sabedoria, só com o
corriqueiro da vida.
Cora Coralina
Devemos aprender
durante toda a vida ,
sem imaginar que a
sabedoria vem com a
velhice.
Platão
Por sabedoria entendo a arte de tornar a
vida mais agradável
e feliz possível.
Arthur Schopenhauer
Abandonar a vida
por um sonho é estimá-la exactamente
por quanto ela vale.
Michel de
Montaigne

Novidades sobre o sono
Novas pesquisas revelam o que o período
da noite representa para a saúde
Sono e aprendizado
Muitas pessoas ficam acordadas até tarde
antes de uma prova ou de um evento importante. Mas há cada vez mais evidências
de que o sono faz parte do processo de armazenamento de novas informações. Dois
especialistas em sono americanos que examinaram a questão recentemente na revista
Nature Neuroscience chamaram o processo
de organização e codificação que ocorre no
cérebro de “triagem de memória dependente do sono”. É claro que a maior parte do
aprendizado acontece quando estamos acordados, mas alguns tipos de processamento
da memória só podem ocorrer quando estamos dormindo.

Europa, perde-se pelo menos um milhão de
anos de vida saudável por causa do barulho.”
Sono e álcool
É comum as pessoas acharem que um
drinque antes de dormir ajuda a dar sono. Os
pesquisadores do Centro do Sono de Londres, no Reino Unido, revisaram 38 experiências envolvendo álcool e sono com mais
de 500 pessoas nas últimas cinco décadas e
constataram que, de fato, um drinque pode
dar sono, mas este não é tão duradouro e
restaurador quanto o que se obtém quando
se vai dormir sóbrio.
Não tem prova amanhã e mora num bairro silencioso? Invente uma desculpa para ir
para a cama mais cedo – e terá um bom dia
amanhã.
Por Beth Weinhouse

Sono e barulho
Não é novidade que um dos fatores que mais influenciam o sono é o
barulho. Mas os tipos de barulho que
afetam o sono nem sempre são tão óbvios quanto os cachorros ou os filhos
adolescentes do vizinho.
O barulho – na maioria dos casos,
o barulho do trânsito – só fica atrás da
poluição do ar como fator ambiental
que afeta negativamente a saúde, de
acordo com um relatório recente da
Organização Mundial da Saúde e do
Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia. A publicação de 2011
concluiu: “Na população urbana da

Pavê de abacaxi, coco e doce de leite
Ingredientes: 1 lata de Leite MOÇA - A
mesma medida (da lata) de Leite UHT NINHO Integral - 2 gemas - 1 colher (sopa) de
amido de milho - 1 lata de Creme de Leite
NESTLÉ® - 1 lata de abacaxi em calda Meia xícara (chá) de calda de abacaxi - 1
colher (sopa) de rum - 1 Panettone Doce
de Leite em pedaços - 3 xícaras (chá) de
coco fresco ralado
Modo de Preparo: Em uma panela,
misture o Leite MOÇA, o Leite NINHO, as
gemas, o amido de milho e leve ao fogo
baixo, mexendo sempre até engrossar
Retire do fogo e junte 3 colheres (sopa)
de Creme de Leite NESTLÉ e deixe esfriar
Reserve
Monte o pavê em um recipiente quadrado

( 24 x 24 cm), colocando no fundo o Panettone Doce de Leite em pedaços
Regue com a mistura da calda de abacaxi
com o rum
Em seguida, despeje o Creme reservado,
o Creme de Leite restante e uma camada de
abacaxi picado
Espalhe o coco ralado em toda a superfície
e sirva bem gelado

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

Paralisia Televisiva

Os comerciais de tevê são um espelho das tendências da sociedade em que se vive.
No ano de 1997, a TV brasileira veiculou um comercial, fazendo propaganda de um certo canal de
TV. Fiquei intrigado com a coisa. Era mais ou menos assim:
Uma moça atendia simpaticamente ao telefone e
dava, para uma certa mãe que estava reclamando da
algazarra das crianças, o seguinte conselho:
— TVA neles, minha senhora! É um santo remédio!
Será? Será que a televisão é mesmo um santo remédio? Como pode ser um santo remédio algo que
ensina a matar, mentir, trair, roubar, ameaçar, desrespeitar e blasfemar de coisas santas?
Além do mais, será que é mesmo um santo remédio deixar uma criança mofando diante da telinha?
A televisão tem sobre o expectador um efeito danosamente paralisante. Ela congela os movimentos e
forma cérebros passivos. A tevê funciona como uma
espécie de camisa de força, fazendo ficar parado
quem mais gosta de se mexer, que são as crianças.
Era até engraçado, mas o comercial só fazia confirmar que a televisão é mesmo, como dizia Stanislau Ponte Preta, “máquina de fazer doido”. Comunicólogos, psicólogos, educadores… todos se unem
para exaltar a superioridade do livro, por exemplo,
sobre a tevê. Ao ler um livro, o leitor desenvolve
um dos maiores recursos da personalidade, que é a
imaginação. Quando leio a descrição de uma casa
com jardim, com animais ao fundo, “vejo” a cena
com a minha imaginação; visualizo o quadro à minha maneira. Lembre-se que imaginação significa
“produção de imagens”. A tevê me rouba tal exercício, porque ela me dá o quadro já pronto, a imagem
já está formada, por isso se chama também “tubo
de imagens”. Com ela, não tenho que pensar, nem
imaginar a cena. Portanto, a tevê não é um santo remédio; pelo contrário, é doença que cerceia a criatividade. Nada mais salutar que barulhinho de criança
em casa! Não deixe a tevê lhe tirar isso! Imagine!
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POLÍCIA
Duas pessoas são baleadas
em danceteria em Manhuaçu
Duas pessoas foram baleadas numa danceteria no
trevo da Zebu, na BR-262,
em Manhuaçu, na madrugada de sábado, 11/07.
Durante o patrulhamento
próximo à danceteria Universidade do Arrocha, os
militares escutaram disparos no interior do estabelecimento. Dois suspeitos
tentaram fugir da aborda-

gem policial, mas acabaram
detidos.
Um deles, de 21 anos,
levava na cueca um revólver calibre 32 com quatro
munições picotadas e uma
intacta. Ele negou envolvimento nos disparos e
alegou que fugiu somente
pelo fato de estar armado.
O outro rapaz não levava
nada irregular, no entanto,

correu dos policiais.
Os tiros atingiram uma
jovem de 16 anos no rosto
e um rapaz de 21 anos na
cabeça e no peito. As duas
vítimas foram socorridas
para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA).
Os dois suspeitos foram
encaminhados para a delegacia de polícia com a arma
e munição apreendidas.

PONTE NOVA (MG) Bandidos roubaram quatro
mil reais de um agricultor
após a saída dele do banco,
em Ponte Nova, na tarde de
sexta-feira, 10/07.
A vítima de 38 anos relatou aos policiais que foi

até o Banco do Brasil e
sacou a quantia de quatro
mil reais.
Logo depois, quando estava dentro de seu veículo, a
vítima foi abordada por dois
indivíduos em motocicleta
de cor preta. O garupeiro

apontou um revólver e subtraiu o dinheiro.
Em seguida, os autores
fugiram pelo bairro Copacabana. Foi realizado
rastreamento, porém, sem
êxito.
Carlos Henrique Cruz

Agricultor é vítima da saidinha de banco

Vigia de almoxarifado da Prefeitura
é preso acusado de tráfico de drogas.

Um vigia do almoxarifado
da Prefeitura de Manhuaçu,
foi preso, no início da noite
de segunda-feira, 06/07,
acusado de tráfico de drogas,
na Avenida Dario Grossi,
no Bairro Pouso Alegre, em
Manhuaçu.
Os militares fizeram monitoramento do local por alguns dias e verificaram a
constante entrada e saída de
pessoas conhecidas como
usuários de drogas, além
de uma usuária de drogas
que supostamente fazia programas com o vigilante em
troca de drogas.
Na segunda-feira,
sabedores do horário de trabalho do suspeito, policiais
deslocaram-se até as proximidades do almoxarifado e
diante das informações realizaram a abordagem, submetendo o mesmo a busca
pessoal minuciosa, sendo encontrado em seu bolso, uma
sacola contendo R$880,00
em dinheiro trocado, sendo
notas de vinte, dez e cinco
reais, e certa quantia na carteira do cidadão, totalizando
R$1.245,00.
Os militares perguntaram
ao mesmo se estaria traficando no local, o cidadão respondeu que faz o comércio
de crack na guarita do almoxarifado há aproximadamente
quatro meses, que guarda as
drogas dentro de seu armário
na guarita, se prontificando
a entregá-las para a equipe
policial.
Na presença das testemunhas, o armário foi aberto e no interior do armário
foi encontrado um recipiente contendo pedras de

As drogas e parte do dinheiro ficavam guardadas em um
armário que o vigia mantinha no local de trabalho.

crack. O acusado disse que
compra as drogas no Bairro
Matinha e que vendia cada
pedra de crack por R$10,00
e que ainda fornecia pedras
de crack para uma mulher
em troca de sexo com a
mesma. Ele relatou ainda
que comprava as pedras e
as deixavam guardadas em
seu armário.

Diante dos fatos mencionados, foi dada voz de prisão
ao suspeito pelo crime de
tráfico de drogas, sendo as
drogas e materiais de origem
duvidosa apreendidos e encaminhados para a delegacia
de Polícia Civil, juntamente
com o acusado preso para as
demais providências.
Portal Vila Nova
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Município de Conceição de Ipanema - Atos Oficiais - Decreto Municipal nº 391, 8.7.2015.
Retifica o Decreto Municipal nº 388, 30 de junho de 2015 e dá outras providências. O
Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais,
etc. decreta: Art. 1º O art. 1º do Decreto Municipal nº 388, 30 de junho de 2015 passas
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º Fica rescindido unilateralmente o contrato
administrativo celebrado com a empresa CTGA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº
10.656.697/0001-07, na pessoa de seu sócio-gerente BRENO DE OLIVEIRA VALADÃO, M8.614.428 SSP/MG e CPF: 046.136.906-09, com endereço na RUA JOÃO
PINHEIRO Nª 337, Apartamento 203, CENTRO, em Caratinga, MG, no âmbito do
processo PLTP 0010/2012, PA 0029-0004-0010/2012, contratação de empresa para
construção da Creche Pré-Escola, Pro-Infância, Tipo C, TERMO DE COMPROMISSO,
PAC 201789/2011 cujo valor total foi de R$ 619.625,84 (seiscentos e dezenove, seis
e vinte e cinco e oitenta e quatro)”. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito,
8/7/2015. Wilfried Saar Prefeito do Município de Conceição de Ipanema, SEMOS
(Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos)
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA MINAS GERAIS - ATOS OFICIAIS. Decreto
Municipal nº 390, de 4.7.2015. Designa COPPAS (Comissão Permanente de Processos Administrativos e Sindicâncias) de apuração de responsabilidade envolvendo
servidores públicos ocupantes de cargo efetivo não enquadráveis nas exigências da
CLT, ocupantes de cargos comissionados, contratados temporários, responsabilidade
por multas de trânsito incidente sobre veículo do Município de Conceição de Ipanema
e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no
uso de suas atribuições legais, etc. tendo em vista a dificuldade de encontrar servidor
com disponibilidade para acumular a função normal do cargo com as tarefas de uma
comissão permanente; considerando a importância de ter uma comissão permanente
para apurar eventuais ocorrências envolvendo servidores ou empregados públicos;
considerando que no regime celetista somente alguns tipos de ocorrências podem
ser levados à Justiça do Trabalho, decreta: Art. 1o Ficam designados os servidores
Eliane Pereira Dutra, CPF 027145486-52, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, Maria da Penha Mascarenhas, CPF 666762406-10, ocupante do cargo de
Professora P3A e Cláudio José Heringer de Oliveira, CPF 272590136-72, Chefe de
Gabinete, tendo como único suplente o senhor SEBASTIÃO VIDAL DA SILVA, CPF
031.892.966-00, com poderes para conduzir processos administrativos destinados a
apurar responsabilidades envolvendo servidores ou empregados públicos do Município de Conceição de Ipanema inclusive aquelas que tratam sobre multas de trânsito
incidentes sobre veículos públicos, fundos e secretarias. Art. 2º Fica, por este Decreto,
delegado poderes aos secretários municipais para baixarem portarias instauradoras
dos processos administrativos a que se refere o art. 1º deste Decreto, devendo ser
fixado de forma clara o fato ou fatos objeto de cada procedimento e enviado, por ofício, à Comissão para autuação. Parágrafo único. A SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças) designará, a pedido da Presidente da COPPAS (Comissão
Permanente de Processos Administrativos e Sindicâncias), um secretário para o trabalho de processamento e apoio à Comissão, sendo sua responsabilidade: autuar os
documentos inicialmente; despachar à presidência; cumprir ordens da presidência; fazer
diligências internas e externas; redigir ofícios, despachos, notificações e mandados;
encaminhar expedientes à publicações e acompanhar as publicações; fazer juntadas
de documentos e publicações; ordenar em pasta, enumerar, carimbar cada folha no
canto superior direito e rubricar; fazer promoções; convocar reuniões administrativas
e externas das comissões por escrito, dentre outras ordens da Presidente. Art. 3º
Em caso de qualquer ocorrência como falta não justificada legalmente com atestado
médico homologado ou com licença para tratamento de saúde publicada, de multa de
trânsito ou de qualquer outra ocorrência estranha ao regular funcionamento do serviço
o secretário tem o prazo de 15 (quinze) dias para instaurar processo administrativo
destinado a esclarecer se o condutor teve ou não sobre ela responsabilidade e enviar
á Comissão, por ofício, sob pena de responsabilidade administrativa. Parágrafo único. O Secretário pode enviar o caso devidamente fundamento ao exame da SEMAF
(Secretaria Municipal de Administração e Finanças) para a decisão sobre iniciar ou
não o processo administrativo. Art. 4º Para o processamento e apuração das responsabilidades sobre fatos passados, situações anteriores e sobre o estoque de multas
de trânsito existentes no momento, e toda vez que ocorrer excesso normal de trabalho
ou sobrecarga de serviço, fica autorizado aos servidores ocupantes de cargo efetivo
a se ausentarem de seus cargos, mediante solicitação direta à secretária respectiva
secretaria, que providenciará forma de substituição temporária nos dias de reuniões
ou até na hipótese de diversas reuniões seguidas, trabalhando em conjunto com o
Departamento de Recursos Humanos. Art. 5º A comissão criada por este decreto
será presidida Eliane Pereira Dutra, CPF 027145486-52, que terá o apoio da SEMAF
(Secretaria Municipal de Administração e Finanças), da PROCURADORIA GERAL
DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA e do Diretor de Controle interno do Município de
Conceição de Ipanema. Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados pelos decretos
130, de 25.1.2011, Decreto Municipal nº 131, de 25.1.2011, Decreto Municipal nº 132,
de 25.1.2011, Decreto Municipal nº 133, de 25.1.2011, Decreto Municipal nº 134, de
25.1.2011, com as alterações por eles sofridas através dos Decretos Municipais de
números 143, de 28/2/2011, 144, de 28/2/2011, 145, de 28/2/2011, 146, de 28/2/2011,
e 147, de 28/2/2011, e eventualmente não concluídos pela Comissão anterior, podendo, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, ser a eles dado prosseguimento.
Parágrafo único. Os atos adotados pelas comissões anteriores à criada pelo Decreto
Municipal nº 342, de 12.8.2014, deverão ser repetidos para assegurar aos processados
o mais amplo direito de defesa possível. Art. 7º As conclusões da Comissão em relação
a cada processo Administrativo deverá ser publicada na imprensa oficial do Município
de Conceição de Ipanema regularmente contratada ou dadas a conhecimento pessoal,
mediante recibo, a cada envolvido. Art. 8º Os secretários municipais podem expedir
instruções e orientações para que os fins deste decreto sejam alcançados. Art. 9º
Cabe ao Departamento de Controle Interno acompanhar e fiscalizar o cumprimento das
determinações contidas neste Decreto. Art. 10. O prazo de vigência desta Comissão
se estenderá até o dia 31 de dezembro de 2016. Art. 11. A comissão, através de seu
Presidente, poderá requisitar documentos, servidores para ajuda e apoio, pareceres
técnicos e jurídicos que entender necessários, inclusive à Procuradoria Geral de
Conceição de Ipanema e à sua Assessoria Jurídica, quando for o caso. Art. 12. Este
decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 13. Revogam-se as disposições
em contrário, especialmente o Decreto Municipal nº 342, de 12.8.2014. Gabinete do
Prefeito, 4.7. 2015. Wilfried Saar, Prefeito do Município de Conceição de Ipanema,
Cinthia de Carvalho Saar - SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: É possível que sua intuição
esteja estimulando a entrar em negócios ou investir
em alguma área, sobretudo com pessoas da família
ou amigos. Fica a dica na área financeira: evite comprometer todo seu dinheiro. Guarde uma reserva técnica.
SAÚDE: com Marte e Mercúrio em oposição a Plutão, sempre é bom
evitar se expor tanto ou se colocar em riscos desnecessários no meio
natural, estradas etc. Cuidado com estresses e confusões que podem ser
evitadas. Poupar energia e manter o equilíbrio é uma boa.

Carnaval
Dois amigos se encontram:
-Você sabia que o Arnaldo está hospitalizado? comenta um deles
- O cara tá mal, parece que nem dá para reconhecer direito...
- Não pode ser! disse o outro, aflito
- Ainda ontem eu vi o Arnaldo num baile de
carnaval, dançando com uma loira deliciosa!
- Pois é, a mulher dele também viu!

TOURO – DE 21/4 A 20/5: É tempo de valorização das pessoas que realmente lhe retribuem com algo positivo. Sua maneira de ver o mundo está
mudando e isso pode representar um novo caminho para a evolução espiritual. Muita sintonia com os novos ambientes e encontros inesperados.
SAÚDE: há vulnerabilidade da saúde ocasionada possivelmente por
questões do cotidiano. Nem tudo dá para controlar. A mente tem de estar
tranquila neste momento para fazer a energia do corpo fluir naturalmente.
Exercite-se com moderação.

Festa surpresa
No hospício um dos loucos estava preparando uma festa e curioso o médico perguntou ao
louco:
-O que você esta fazendo?
-Estou preparando a festa surpresa da minha mãe!
-Você quer que eu te ajude?
Ai o doido respondeu:
-Não precisa, minha mãe está me ajudando!

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: O controle dos gastos tem sido uma constante nos últimos meses, sobretudo neste momento em que há mesmo
necessidade de enxugar a máquina para tempos que se avizinham. Ao
mesmo tempo há disposição para gastar um pouco mais com a família e
ao final, lembre-se, as contas chegarão implacavelmente.
SAÚDE: com Saturno em Escorpião e em aspecto com Vênus e Júpiter,
é bom cuidar da pele e possivelmente da alimentação e dos aparelhos
excretores. Os excessos também podem prejudicar e é melhor prevenir
do que remediar.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Apesar de a energia estar boa e poder
contar, até certo ponto, com a sorte em momentos importantes, é bom
se precaver de possíveis oposições, sobretudo daqueles que detém o
poder. Bom período para demonstrar seus talentos e quem sabe conseguir
aquela promoção.
SAÚDE: boa resistência para se curar de pequenas enfermidades. Em
alguns casos o processo de restabelecimento pode ser gradual, mas dê
tempo ao tempo, pois o organismo precisa disso para ficar firme. Cuidado
com acidentes dentro e fora de casa.

Soldado
O sargento, no comando de seu pelotão:
- Pe-Lo-Tão, Sentido! . . . Avançar! . . . Alto! .
. . Meia Volta, Sentido! . . . Ordinário, Marche!
. . . Alto! . . . Direita, Volver! . . . Esquerda! . . .
Alto! . . . Avançar! . . .
De repente, um recruta aspirante sai da fila.
O sargento chega bem perto dele e berra:
- Sol-Da-Do! Onde Pensa Que Vai?!
- Descansar um pouco. . . Eu volto assim que
o senhor tiver tomado uma decisão de que caminho tomar!

O Ônibus certo

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: Com a criatividade em alta, nada melhor
neste período em que o Sol antecede o aniversário, do que rever planos
e ações para colocar os pingos nos “Is” onde for necessário. E o melhor
é que o setor financeiro pode atrair boas surpresas, se não se precipitar.
SAÚDE: a instabilidade emocional pode contribuir com que haja
problemas de ordem estomacal e afete, dependendo dos pensamentos,
até o fígado. Procure paz no coração, tenha o contato prazeroso com a
natureza e curta bons momentos com amigos.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Bom período para reencontrar pessoas
queridas e fazer literalmente o social. A possibilidade de oportunidades a
partir desses encontros também é fato, pois as características de Virgem
acentuam-se desde o início do mês.
SAÚDE: a saúde, mesmo com as oscilações climáticas, tende a se
fortificar nesses primeiros 20 dias de julho. Qualquer restabelecimento de
viroses ou gripes será gradual. É preciso paciência. Depois é bom poupar
energia e procurar se resguardar com boa alimentação e a prática regular
supervisionada de exercícios físicos.

Um turista pergunta para um senhor que
passa na rua: -Por favor, que ônibus devo tomar para chegar à praia?
-É fácil tome o de número 111.
Horas depois, o mesmo senhor passa por ali
e encontra o mesmo turista no mesmo lugar.
-Ainda está esperando o ônibus?
-O senhor não disse para eu tomar o 111?
Pois então, até agora, eu já contei 87!!!!!!

LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Este momento curto, porém, salutar está
excelente para aproveitar as boas oportunidades. Os planos e os projetos
podem ser tocados de forma natural e tendem a dar certo se conseguir ter
paciência diante de tanta movimentação de ideias e de pessoas.
SAÚDE: é preciso restabelecer, para alguns, a questão do bom sono.
Tudo bem que há incentivo à movimentação e a conduzir trabalhos, mas
o conselho é organizar bem o tempo para seguir em frente, sobretudo
com a energia do corpo.

Ator
A moça está passando perto do teatro,
quando vê aquele galã bonitão saindo e não
resiste, vai lá falar com ele:
- Puxa! Queria você pa ra meu marido!
E ele:
- Eu também! Eu também! Me leva logo pra
ele, me leva!

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: Muitas ideias e movimentação podem
mexer com seu cotidiano. Planos não faltam e se for preciso conduzir estudos específicos para atingir uma finalidade futura, o momento é excelente
para se dedicar. Período de expansão e de descobertas de novos rumos.
SAÚDE: quando situações adversas aparecem, nada melhor do que
encarar com tranquilidade e sensatez. E isso pode fazer bem à saúde
mental e física, sobretudo se conseguir controlar a ansiedade diante das
boas mesas de comida e equilibrar a ingestão de alimentos.

Advogado e cliente
No dia do julgamento, o réu faz uma proposta ao seu advogado:
-Vamos combinar o seguinte: Se eu pegar
5 anos, te pago 2 mil reais, se eu pegar 3 anos
lhe pago quatro mil e se eu pegar somente um
ano lhe dou dez mil, concorda?
-Com certeza! Estamos combinados.
Na manhã seguinte, o advogado vai visitar o
cliente na prisão.
-Eu consegui que você pegasse um ano,
portanto você me deve dez mil! E olhe que
tivemos sorte, pois eles queriam absolvê-lo!

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: As ideias novas e bons momentos
de expansão vão ao encontro de seus pensamentos. Isso poderá ser
benéfico se conseguir equilibrar o lado material com o espiritual, até
mesmo porque algumas respostas inevitavelmente te farão refletir sobre
sua vida, na relação entre passado, presente e futuro.
SAÚDE: a saúde está boa, porém com a ressalva de conter um pouco
os percalços da ansiedade diante de novidades e da intensa movimentação
desses primeiros 20 dias. As emoções também aparecem e podem mexer
com a ingestão e eliminação de alimentos.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Com o Sol em Câncer, inevitavelmente as relações sérias e os compromissos contratuais de fato e de
direito ganham maior conotação. Será possível chegar a novas conclusões a respeito das responsabilidades de cada pessoa de seu convívio.
SAÚDE: com o regente de Gêmeos em oposição a Plutão, é bom controlar as tensões a partir de oposições de ideias que podem mexer com
o sistema nervoso. Os excessos podem ser prejudiciais neste momento.
Respeite seus limites físicos.

Quem é mais rápido?
Estavam em um táxi no Rio de Janeiro 3 políticos muito mentirosos indo para um hotel:
um americano, um francês e um italiano.
No caminho o americano querendo levar
vantagem disse:
- A estátua da liberdade ficou pronta em 1
mês!
O francês que não era bobo:
- E a torre Eifel, que ficou pronta em 2 semanas!
O italiano não deixou por menos:
- A torre de Pizza ficou pronta em 4 dias!
No momento em que eles passam pelo Maracanã e pergunta para o motorista o que é
aquela coisa gigantesca e ele que estava atento
a conversa dos três, respondeu:
- Não sei, passei de manhã não estava aí.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CURIOSIDADES
REMÉDIOS - Foi só a partir da metade
do século 19, com as pesquisa do fisiologista
francês François Magendie, que a farmacologia, a ciência dos remédios, se desenvolveu.
Até então, os médicos costumavam receitar
coisas estranhas como urina de égua grávida,
pó de asa de morcego dissolvido em extrato
de mandrágora colhida na lua cheia e por aí
afora. Havia doentes que conseguiam sobreviver.
CRIMINOLOGIA - O valor da ciência
na investigação de crimes foi Demonstrado pelo médico inglês Bernard Spilsbury.
Em 1910, provou que o cadáver mutilado
de uma mulher, envenenada com arsênico,

era o de Belle Crippen. O marido alegava que ela o abandonara e fugira com um
amante. A identificação foi possível graças
à cicatriz em um pequeno retalho de pele
da barriga. Belle fora operada alguns anos
antes.
GARRAFA TÉRMICA - A garrafa térmica foi criada no século 19, pelo inglês
James Dewar. Ele não pretendia manter
o café quentinho, mas apenas conservar
soluções no laboratório. Dewar nunca patenteou a invenção, mas um fabricante de
vidros, o alemão Reinhold Burger diminuiu o tamanho da garrafa e enriqueceu,
ao lançá-la para uso doméstico, em 1903.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: O período está excelente para conseguir
a projeção no trabalho e melhor, obter o reconhecimento e até os dividendos financeiros. O momento é de dar prosseguimento nas ações para
garantir estabilidade futura. Boa intuição pode ser decisiva, sobretudo na
hora de se comunicar.
SAÚDE: se você estiver conseguindo manter o equilíbrio entre alimentação saudável e ingestão de remédios para sanar ou amenizar doenças
crônicas, excelente. O período é ótimo para a realização de consultas
para se chegar a uma finalidade positiva.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Continua a energia boa da semana passada
e a criatividade continua a brilhar trazendo ideias para o bem de todos.
Por mais que possam existir receios em conduzir uma ou mais ações,
isso é natural, por isso não esqueça da dica: o bom é inimigo do ótimo.
SAÚDE: bom período para desenvolver atividades físicas e até entrar
em esportes que requeiram disputas entre equipes. A ressalva fica apenas
por conta de processos alérgicos e cuidados com ossos, em especial,
as juntas.
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Ator global não se mistura com panicat
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Dudu Azevedo (que precisa usar crachá
para ser reconhecido como ator) fez um papelão nos bastidores de uma feira de calçados,
em SP, que pegou super mal para ele.
O global mandou sua assessora avisar que
não pisaria no local no mesmo horário que
uma panicat.
Ele e sua equipe acham que a imagem de
Dudu é tão imaculada que ele não pode se
misturar com assistentes de palco do Pânico.
O clima ficou pesado. O fofo exigiu chegar duas horas mais tarde
para não cruzar com a moça. O blog não vai revelar o nome dela
aqui para não vincular o nome dela com esse cara chato.

Mais uma vez, a diferença gerando
intolerância e violência. Eu não quero
fazer parte disso e queria pedir aos meus
seguidores que respeitem a Luana e a sua
história, a sua familia, ou pelo menos sua
barriga linda e lotada de bençãos. Que
não usem o meu nome para desejar a ela
nada além de sorte, saúde e amor, é o que
eu desejo”.
Carolina Dieckmann não é um doce de pessoa (quem acompanha
o mundinho pantanoso dos famosos sabe disso). Ela tem gênio forte
e vive sendo antipática, mas desta vez ela se superou e saiu por cima.
Não é de hoje que Pio a cutuca. Em outra ocasião, disse que ela
é despeitada, por ter seios pequenos, e ainda tirou sarro quando vazaram fotos da atriz nua (afirmou que ela posou pelada de graça...).

Marina Ruy Barbosa já estaria namorando
de novo, mas não quer falar do assunto

Maju sem querer confirma frieza de
William Bonner e causa saia justa

Marina Ruy Barbosa faz a fila correr. Há
quem diga que a ex-ninfeta do comendador já estaria namorando de novo. A ruiva
terminou recentemente um namoro com
um empresário (que foi emendado logo em
seguida do término com Klebber Toledo).
O povo que convive com ela no meio dos
famosos diz que o eleito seria o irmão de
uma blogueira, que inclusive foi ao aniversário de Marina, esses dias, no Rio. Certa
ela. Quem fica parado é poste. O blog perguntou a Marina sobre o suposto namoro, mas ela não respondeu.

Paulo Gustavo perde a noção de vez
Paulo Gustavo (aquele humorista
do canal a cabo Multishow) é conhecido por seus ataques de estrelismo e
antipatia.
Mas agora ele se superou e perdeu
o bom senso de vez.
Paulo está em cartaz com seu espetáculo em uma casa de shows do
Rio e, segundo o jornal O Dia, mandou pintar o camarim inteiro de rosa
e roxo...
Isso chega a ser preocupante. Será que esse rapaz está bem?
Como o fofo gosta de imitar Beyoncé, tem gente dizendo que ele
está achando que é a diva do pop... Xiii...
Obs.: Paulo Gustavo tem mania de desmentir toda notícia negativa que sai sobre ele, mas sempre há testemunhas confirmando tudo.

Fiorella usa Pato para aumentar cachê e
ainda abusa das exigências
Fiorella Matheis ficou mais bem
cotada no mercado das modelos depois que virou namorada do jogador
Alexandre Pato. Agora o cachê dela
melhorou consideravelmente, pois sua
popularidade aumentou.
Ela se sente tipo a Cicarelli na época do Ronaldo, que começou a cobrar
mais caro.
Fora isso, Fiorella anda com ataques
de estrelismo e fazendo muitas exigências (que têm irritado os contratantes).
A bela moça escolhe, por exemplo, qual companhia aérea vai viajar para fazer presença VIP em outras cidades. O hotel tem de ser
sempre o mais caro e ela ainda exige que o frigobar seja liberado. A
modelo também pede ligações interurbanas liberadas, carro executivo e seguranças.
Então tá, né?

Dieckmann responde a Piovani com elegância
Carolina Dieckmann não desceu do salto
com mais uma alfinetada de Luana Piovani,
que a provocou novamente, desta vez dizendo que a riscou de sua caderneta.
Carol disse: “Mais uma vez esse ti-ti-ti que
me deixa triste, que não alimenta nada de
produtivo, nem sentimentos bons. É só uma
fofoca maldosa, é lixo! Eu nada tenho contra
a ela, apenas temos opiniões diferentes, e é
lamentável que em pleno 2015 isso sirva de motivo para ofensas
via internet.

A nova e famosa Moça do
Tempo da Globo, Maria Júlia
Coutinho, deu uma declaração
que entregou tudo o que não deveria...
Maju disse ao Pânico, na porta
da Globo, que ainda não conhece
William Bonner pessoalmente:
“Só vi ele uma vez passando
no corredor”, disse a moça.
Está certo que ela aparece no Jornal Nacional em um cenário
virtual. Mas, se viu Bonner passando, será que ele não poderia ao
menos cumprimentá-la?
Isso só confirma todo o comentário nos bastidores de que o egocêntrico apresentador está incomodado com o sucesso de Maju, que
tem aparecido muuuuuuito mais que ele...
Agora Bonner terá de engolir Maju, que foi promovida a apresentadora de telejornais da emissora em folgas de apresentadores
oficiais e em feriados.

Alexandre Borges circula sem aliança
Depois de Julia Lemmertz, agora
Alexandre Borges tem sido visto sem
aliança de casado.
Eles estão em crise há um tempo, há
fortes rumores de separação, mas os
dois não abrem o jogo sobre o que está
acontecendo.
Na semana passada, a atriz também
estava sem aliança na festa da novela
Além do Tempo, mas não quis comentar o assunto.
Como das outras vezes o casal acabou contornando as turbulências no casamento, vai ver não querem admitir nada agora com esperança de voltar.

Cantora chama Monica Iozzi de ridícula
Monica Iozzi criou polêmica
(inclusive com a cantora sertaneja Mônica Guedes, rival de
Paula Fernandes) ao mandar os
jovens ouvirem menos música
sertaneja e funk. Claro que ela
tem o direito de dar a opinião
dela, mas sempre tem gente
que se revolta, né?
A ex-CQC disse:
"Ô pessoal mais novinho, vamos deixar o sertanejo universitário
um pouquinho de lado. Vamos ouvir um pouquinho mais de Cazuza,
pra gente ter um mundo melhor?".
Aí, para disfarçar, ela tentou arrumar o que disse:
"Eu gosto de sertanejo. Mas não pode ser só isso. Vamos parar de
ouvir um pouco de funk, de sertanejo... Vamos ouvir Cazuza, ouvir
Legião Urbana, vamos ouvir Elis Regina".
Só que não adiantou nada. Choveram críticas nas redes sociais. O
povo não perdoa.
Mas quem mais se incomodou foi a sertaneja Mônica Guedes, que
detonou Moniquinha em seu Facebook:
“Minha filha curto rock anos 80, aliás, iniciei minha carreira no
rock! Curto algumas músicas do Cazuza, do Legião, mas tenho orgulho de hoje ser bem sucedida cantando música sertaneja.
Seus heróis morreram de overdose há milhões de anos atrás. Os
meus (sertanejos) morreram na estrada trabalhando.
Não me venha falar de 'bons exemplos', pois ninguém é santo.
Desculpa escrachar, mas detesto preconceito musical. Oh mania de
criticar o gosto dos outros. Cada um ouve o que quiser!
Ridícula".
Xiiiii...
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Lucas Lucco tem rejeição na Globo e atores
de verdade ficam revoltados
Lucas Lucco nem estreou ainda
em Malhação (como ator, acredita?) e já está sofrendo preconceito na Globo. Ele estará na nova
temporada da novela, em agosto.
Quem é ator de verdade está indignado com o fato de o cantor sertanejo ter ficado com a vaga que poderia ser de algum profissional do ramo. Vários fizeram testes e não
passaram para que o papel ficasse com Lucas. Tem gente torcendo
o nariz para ele, como fizeram com Grazi Massafera por ser apenas
uma ex-BBB. Lucas foi chamado para virar ator em Malhação pelo
fato de ter popularidade com o público jovem. Outros que estão sendo rejeitados são Livian Aragão, filha do Didi, e o namorado dela.
Os dois foram encaixados na novelinha teen somente por causa do
humorista. Conseguir emplacar na TV por ter parente famoso não
significa ter talento, né? Já estão dizendo que essa nova temporada,
que será de comemoração dos 20 anos de Malhação, é a que teve
escalação de elenco mais incapacitado da história do programa.

Calabresa se
faz de surda
Dani Calabresa, além de estar antipática ultimamente, agora finge que
não ouve. Ela não quis falar com ninguém no lançamento de uma loja de
cosméticos na segunda (6), em SP. O curioso é que a humorista se
fazia de surda mesmo. Como se não estivesse ouvindo os pedidos
para entrevista. Será que Calabresa tem medo de perguntarem do
fracasso que está sendo sua participação no Zorra Total, aquele programa que fica escondido no sábado à noite? Quando ela for lançar
algum projeto (esse povo do humor adora fazer teatro), o pessoal
que ela chamar para divulgar também poderia se fazer de cego, surdo e mudo.

Neymar tenta descobrir quem espalhou
vídeo dele todo soltinho
Neymarzinho está uma fera! Agiram de má fé com ele, tadinho.
Segundo o povo mais chegado, o jogador abriu a temporada de
caça às bruxas (ou a periguetes, como preferirem) para descobrir
quem vazou um vídeo dele pra lá de Bagdá, se é que vocês me entendem... Uma das moças que estava ao lado ainda manda Ney sensualizar. Tudo aconteceu numa festa. O ex de Bruna Marquezine
está passando as férias (e o rodo...) no Brasil.

Bial e Adnet entram em pé de guerra
Pedro Bial e Marcelo Adnet entraram na
maior disputa nos bastidores da Globo. Os
dois estão em guerra, pois querem cada um
emplacar seu programa no mesmo horário:
o de Jô Soares. É isso mesmo que você leu.
Eles estão armando pelas costas de Jô para
ficar com a vaga dele, tadinho... Adnet já
estava tentando isso, agora Bial cismou que
quer um talk show no horário do Gordo. Que gente bacana, né? Vale
lembrar que inicialmente Pedro Bial faria parte de equipe de desenvolvimento de Adnet, mas agora virou concorrente dele.

Daniel deixa The Voice; cantor não suportava exibicionismo de Claudia Leitte
Daniel vai deixar o The Voice. Michel Teló irá substituí-lo como
jurado do programa da Globo.
Claudia Leitte, que estava com quase os dois pés para fora, acabou ficando. Lulu Santos e Carlinhos Brown continuam.
O comentário nos bastidores era de que Daniel não suportava
Claudia Leitte. Ele nunca vai admitir isso publicamente, mas é a
mais pura verdade.
O sertanejo não tinha paciência com o jeito exibicionista de Milk
e o desespero dela para aparecer mais que os colegas e que os próprios participantes do programa. Ele também não aguentava mais as
besteiras que a cantora falava.
Claudinha, quando soube que estavam cogitando tirá-la do The
Voice, saiu espalhando que estava sem tempo para o reality show
por causa de seus shows (mas isso não foi verdade, pois sua agenda
anda fraca) e que iria tentar a carreira internacional nos EUA.
Mas, para surpresa até da produção do programa, que não vai com
a cara dela, Milkinha acabou ficando.
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Prefeita prestigia posse da
nova Presidência do TRE-MG

A Prefeita Darci Braga representou o município
de Manhumirim na solenidade de Posse da nova
presidência do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais, ocorrida no último dia 25. O desembargador Paulo Cézar Dias tomou posse e ficará à
frente do TRE por um ano. O novo vice-presidente
é corregedor do Tribunal, Desembargador Geraldo
Domingos Sávio. Entre os presentes à cerimônia,
o Governador Fernando Pimentel, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
Desembargador Pedro Carlos Bitencourt Marcondes, além de deputados e prefeitos de outras
cidades mineiras.
O desembargador Paulo Cézar Dias, presidente
do TRE-MG é natural de Pocrane (distante 128 km
de Manhumirim). Em 2003, ele tomou posse como
desembargador do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e, em junho de 2014, no Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais como vice-presidente

Mirian e Júnior no batiozado de
Anderson Júnior

Silas, Daniel Guimarães, Hercules e Mário Ulisses

e corregedor regional eleitoral. Dr. Paulo Cézar
ingressou na magistratura em 1982.
(Ass. de Comunicação)

Fernando Pimentel diz que será
um governador parceiro do café

Governador participou, em Guaxupé, de inauguração de nova indústria de torrefação da Cooxupé, que ampliará a capacidade
de torrefação para 500 mil quilos por mês
Durante a visita à Guaxupé, no
Sudoeste mineiro, na sexta-feira
(3/7), para a inauguração da nova
planta industrial de torrefação
de café da Cooperativa Regional
de Cafeicultores em Guaxupé
(Cooxupé), o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel,
afirmou que nova gestão estadual
será parceira do café mineiro e
destacou a importância do produto
e da agricultura para o Estado.
Ele conheceu as novas instalações da cooperativa, que foram
implantadas dentro do Complexo
Industrial Japy.
“O governador de Minas que não valorizar o
café, que não prestigiar a atividade agrícola, que
não entender a importância desse segmento e todos
os seus derivados, num contexto da economia
mineira e brasileira, não entende nada de Minas
Gerais. É por isso que eu estou aqui, para dizer que
nós entendemos, valorizamos e precisamos muito
do dinamismo, da competência, do esforço, do
trabalho e do resultado que proporciona a Minas
e ao Brasil o trabalho de vocês no café. Vocês vão
ter nesses próximos anos um governador parceiro
do café”, afirmou o governador em seu discurso.
Considerada uma das maiores produtoras de
café do mundo, a Cooxupé investiu R$ 18 milhões
na construção da nova indústria de torrefação
que, a partir de agora, irá elevar sua produção
de café torrado e moído de 300 mil quilos para
500 mil quilos por mês. As novas instalações da
cooperativa possuem mais de 3,1 mil m² de área
de produção e conta com uma equipe de mais de
100 trabalhadores. Agora, todo o processo do recebimento da matéria-prima ao empacotamento e
à expedição do café passa a ser automatizado, com
a utilização de maquinários de última geração.
Ao lado dos diretores da Cooxupé, secretários
de Estado, deputados, prefeitos e lideranças políticas da região, Fernando Pimentel visitou as novas
instalações da cooperativa. Segundo o governador,

a visita só teve motivos para comemorar. Durante
o evento, também foi realizada a abertura da 41ª
Expoagro de Guaxupé, da qual o governador foi
patrono.
“É uma alegria estar aqui hoje em Guaxupé,
inaugurando essa importante unidade de produção
de torrefação da Cooxupé, que é um exemplo para
Minas Gerais e para o Brasil, é a maior cooperativa
do mundo. A minha presença aqui é para reforçar
a importância do café e dizer que o governador
é um parceiro desse setor”, afirmou Pimentel em
entrevista à imprensa.
Atualmente, a Cooxupé responde por quatro
marcas presentes em diversas cidades do país,
entre elas Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.
“Como elevaremos o nosso volume de produção,
teremos condições de aumentar ainda mais a
nossa participação na indústria brasileira de cafés torrados e moídos”, afirmou o presidente da
cooperativa, Carlos Alberto Paulino.
Minas Gerais é responsável por 51,5% da produção nacional do café. Nas regiões Sul e Centro-Oeste de Minas estão concentrados 44,73% da
produção estadual. O café é o principal produto
na exportação de agronegócios que, de janeiro a
março deste ano, totalizou US$ 1,8 bilhão, com
crescimento de 16,5% em relação ao primeiro
trimestre do ano passado.
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