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Volta às aulas: Educação lança
Projeto “Família Presente na Escola”
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EDITORIAL

De volta ao trabalho e as aulas
É isso o que todos estão sentindo e dizendo o que é bom dura pouco. Pois
é, a féria acabou, é hora de juntar o material escolar e voltar às aulas. Mas
por que as férias se chamam férias?
Férias: Apesar de bem diferentes, as palavras férias em português, e
vacation, em inglês (cognata de vocaciones, em espanhol, e vacances, em
francês) têm origem no latim. As palavras de que derivam, entretanto, são
diferentes. Enquanto férias vem de feriae (=dias em que os romanos não
trabalhavam por razões religiosas), vacation vem de vacationem (=lazer ou
folga do trabalho), que por sua vez deriva de vacare (=vazio, livre). Duas
palavras em português, uma comum e outra incomum, também derivam
indiretamente de vacare: vácuo (espaço vazio) e vacuidade (=qualidade ou
estado de vazio, ausência ou falta).
Féria no singular a relação entre "féria" (remuneração que o trabalhador
recebe por dia de serviço), "férias" (período de descanso, em geral de um
mês) e "feriado" (dia de descanso). Todas essas palavras provêm do latim
"feriae", que quer dizer "repouso em louvor dos deuses". Ou seja, um feriado
é um dia sagrado, pois, antigamente, a única razão para cessar o trabalho era
de natureza religiosa (os direitos trabalhistas surgiram bem depois). Isso fica
claro no inglês "holiday", formado de "holy" (sagrado, santo) e "day" (dia).
As férias são então uma longa sequência de feriados. Daí porque o inglês
diz "holidays", no plural.
A palavra latina para o feriado provém da raiz indo-europeia *dhes, que
quer dizer "sagrado". Dessa raiz saiu, por exemplo, o grego "theós" (deus),
de "teologia" e "ateu". Da mesma origem são as palavras "festa" (pois só se
faziam festas em honra às divindades), "infesto" (e seus derivados "infestar"
e "infestação") e "nefasto". Também dessa raiz vem a palavra latina "fanum"
(templo), que deu "profanar" e "fanático".
Além disso, faziam-se feiras em frente aos templos ("feira" também
provém de "feriae"), e o lucro que os comerciantes obtinham ao final do dia
passou a chamar-se "féria" (fazer a feira = ganhar o dia). A relação entre
feira e religião aparece nas quermesses promovidas pelas igrejas. É que feira
é "Messe" (literalmente, "missa") em alemão, de onde veio "quermesse".
Quanto à aula, sua origem é o latim "aula" (pátio, corte, palácio). Daí porque o poeta áulico assim se chama: era o poeta da corte, artista encarregado
de entreter os nobres com canções acompanhadas pela lira (por isso a poesia
lírica tem esse nome). De pátio, "aula" passou a significar salão, o local das
festas da corte, e deste, por metonímia, o palácio e a própria corte. Mas a
aula era também o salão ou auditório em que os mestres ensinavam. Com
isso, "aula" passou em latim a significar
também "sala de aula". Por outro lado, a aula
Fale com a redação
contato@jm1.com.br propriamente dita, isto é, a exposição oral
que um professor faz aos alunos, chamava(33)3331-8409
-se "classis".
Assim, o que chamamos em português
de aula se diz "classe" em francês e italiano, "class" em inglês, "Klasse" em
alemão, "clase" em espanhol... Ao mesmo tempo, "aula" quer dizer "sala de
aula" em espanhol e italiano. Enquanto isso, "classe" em português passou a
significar "sala de aula". Em resumo, o que os espanhóis e italianos chamam
de classe nós chamamos de aula, e o que eles chamam de aula nós chamamos
de classe. Que confusão!
Férias são reconhecidas como sinônimo de gás renovado. Especialistas
afirmam que os profissionais precisam desses dias de folga para oxigenar
ideias para mais um período de hard work. Contudo, poucos comentam que
a volta às férias é um período de readaptação. Nesta época, é preciso trabalhar a readequação às atividades para que a motivação não se transforme
em perda de ânimo.
As férias são importantes para o bem-estar da saúde, os cientistas descobriram que o simples fato de se desligar por alguns dias e visitar novos
lugares é suficiente para diminuir a pressão arterial, melhorar a qualidade do
sono e eliminar o stress. Eles também revelaram que os benefícios podem
se estender por pelo menos 15 dias após a viagem. Em alguns casos, o bem-estar causado pelos dias de descanso pode chegar a se prolongar por alguns
meses. Por esse motivo, os especialistas recomendam que todo funcionário se
desligue durante o período total de férias a que tem direito – já que, muitas
pessoas não aproveitam totalmente o benefício.
Bom, é isso aí. Para professores e alunos, feliz volta às aulas! Fonte
(Origem das Palavras)
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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
O União Futebol Clube de Lajinha, lançou na terça-feira da
semana passada uma das principais plataformas de atuação da
nova diretoria, encabeçada pelo presidente Giovanni Sanglard
Hermisdorff: o programa de sócio torcedor. Com três tipos de
planos, que variam entre R$ 10,00 a R$ 20,00, a estimativa
do clube, é levar a promoção não apenas para os residentes
em Lajinha, mas também para outros estados, onde o clube
torcedores fiéis.
Tendo em vista a disputa do Campeonato Copa do Café deste
ano, os torcedores que aderirem ao programa, mesmo vivendo
fora de Lajinha, terão prioridade de compra dos ingressos
para ver o União. A meta é de 1.500 mil sócio-torcedores e
arrecadação de R$ 270 mil ao ano.
De acordo com o departamento de marketing do clube
empresa terceirizada WORK DESIGN, o sócio-torcedor que
aderir a qualquer um dos planos receberá em casa um cartão
personalizado que será o seu ingresso para entrar no estádio
em jogos em casa, sem a necessidade de ir até a bilheteria.
Dependendo do plano, o desconto pode atingir até 100% do
valor do ingresso.
Segundo o Work Design, “existe a necessidade de transformar
o clube num novo União, que seja forte. Sempre foi nossa meta
ser um dos melhores clubes do leste de minas, e isso só vai
acontecer se o União tiver recursos para isso. Daí a importância
deste programa.”
Os torcedores que aderirem ao Programa, fez questão de
frisar a nova diretoria, não terão direito voto nas próximas

eleições à presidência.
“Esse debate sobre direito a voto do torcedor vai tomar algum
tempo ainda do União, pois envolve questões estatutárias. Se
fossemos focar nosso programa nesse debate, gastaríamos
um ano debatendo e não lançaríamos nada. Esse é o ano que
o União mais precisa do seu torcedor”, explicou o diretor de
Marketing.
A estreia do programa já foi iniciada o que só reforça a tese
de que a diretoria está bastante focada também nos torcedores
fora de Lajinha.
Em parceria com o comércio local, o sócio-torcedor terá
desconto de 5% a 15% em produtos de empresas associadas
ao programa, que vão desde sanduíches e bebidas, a planos
de operadora de TV a cabo e Supermercados, farmácias,
academias etc.
Confira os tipos de plano do programa Sócio Torcedor União
F. C.
Bronze (R$ 10,00) – Dá ao torcedor direito apenas de prioridade no ingresso, sem dependentes e descontos nas empresas
associadas.
Prata (R$ 15,00) – Dá mais prioridade na compra do ingresso,
desconto de 50% no ingresso além de descontos nas empresas
associadas.
Ouro (R$ 20,00) – Plano que a diretoria considera para
aqueles “que querem ajudar mais o clube do coração” Além do
desconto de 100% no ingresso, dá o direito de 20% na compra
dos produtos oficiais do clube na loja virtual e descontos nas
empresas associadas.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Dilma recusou aumento do salário
para aposentados
Nossas autoridades que administram
o país, impõe uma vida dura aos trabalhadores, principalmente aqueles que
estão aposentados e que já deram sua
contribuição. É notório que o mensalão,
Lava Jato e com certeza outros que ainda virão, roubaram muitíssimo e agora
quem paga a conta são os brasileiros,
veja que a presidente Dilma Rouseeff
vetou a extensão da política de reajuste do salário mínimo a todos os
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS). A correção do mínimo é calculada pela variação do Produto
Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores mais a inflação medida
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Com o veto, os benefícios do INSS acima de um salário mínimo
continuarão sendo reajustados pela da variação do INPC.
A proposta fazia parte da Medida Provisória 672, que prorroga até
2019 o atual cálculo de reajuste do salário mínimo, aprovada pelo
Senado em junho. Dilma sancionou o texto parcialmente, com veto
apenas à extensão do cálculo a todos os benefícios do INSS. O veto
foi publicado hoje (30) no Diário Oficial da União. O texto voltará
ao Congresso Nacional, que pode derrubar a decisão da presidenta.
Na justificativa do veto, Dilma argumentou que a vinculação de
todos os benefícios do INSS ao salário mínimo é inconstitucional.
“Ao realizar vinculação entre os reajustes da política de valorização
do salário mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, as medidas violariam o disposto no
Artigo 7º, inciso IV, da Constituição.”

Time do União de Lajinha vai
receber 12 mil este ano

dobro de seu salários só com as diárias. Queremos também Mais
transparência nestes gastos, apresentando as notas fiscais nos sites.
Manhuaçu deseja seguir os passos de outras cidades em que a
pressão popular fez o salário ser reduzido.

Dizem que a renovação será enorme

Sempre nas mesas de bate papos, um dos assuntos mais comentados
são as apostas de quem consegue voltar para a câmara, esse tem sido
um dos assuntos mais comentado na região. Em algumas cidades o
negócio está feio, em Lajinha a bronca dos populares são com as
diárias de alguns, mais igual do que outros, esta coluna vai levantar
os fatos e informar aos leitores para que cada munícipe saiba como se
comporta cada vereador. O momento é agora, já, já começa as campanhas políticas e o povo cada ano que passa, fica mais antenado com
o comportamento dos políticos principalmente dos aproveitadores dos
cargos públicos. O dizem por aí das ruas é que a renovação será grande
em vários municípios, em Manhuaçu a maioria dos comentários são
que mais de 10 vereadores serão trocados.
Em Lajinha o povo quer a volta de Paulo César um dos vereadores
mais atuantes de todos os tempos, foi presidente da Câmara por três
vezes é honesto, inteligente conhecedor das leis e do município.
Outro vereador que as vezes é mal compreendido é o ex-presidente da
Câmara Municipal de Lajinha Renato (DEM), é um legislador sério,
com ele não tem essa de fazer coisas erradas só para agradar a situação, é um que tem passaporte praticamente garantido para se reeleger

Datena é pré-candidato a prefeito de S. Paulo

Pela despesa do clube e pelo que o time representa para Lajinha,
este dinheiro é muito pouco, já pensou é apenas R$ 1.000,00 por
mês, e o pior nossos vereadores não se mexe para mudar a proposta
do executivo, parece até que a Câmara é uma extensão do executivo,
tudo que o prefeito manda eles aprovam. Reclamou um dos dirigentes.
A Sessão extraordinária votou o convênio com o União Futebol
Clube. O vereador Beto Lamparina explicou que é como se fosse
uma ajuda pelo uso do campo nas festividades da cidade. Os 12
mil reais serão repassados ao longo do ano. A verba deveria ser no
mínimo 60 mil por ano, é um investimento no esporte que muito
ajuda o município. Está aí a sugestão para os vereadores fazerem
um projeto de Lei e incluir no orçamento municipal uma verba mais
substancial para os esportes do município, contemplando também
os outros times do município.

Manhuaçu Vem pra Câmara
Munícipes de
Manhuaçu, estão empenhados em recolher assinaturas para
que os salários do
prefeito, secretários
e vereadores sejam
reduzidos. Redução
dos salários dos
vereadores (quase 9
mil/mês) e do prefeito (quase 20mil/
mês); Redução das
diárias do executivo
É um absurdo o que o povo paga para os agentes públicos, o
dinheiro é nosso, mas são eles que determinam quanto vão receber,
nós estamos em uma crise sem precedente e o povo de Manhuaçu
precisa se mobilizar, Além dos salários é também vergonhoso o
que eles recebem de diárias, muitos chegam a receber quase o

O apresentador José Luiz
Datena, da TV Bandeirantes,
é pré-candidato à Prefeitura de
São Paulo nas eleições 2016,
informou o Partido Progressista
(PP) terça-feira (28). A filiação
do jornalista à legenda aconteceu no mesmo dia.
Datena não deverá ter adversários no partido. O apresentador só será oficialmente considerado candidato no ano que vem, quando acontecem as convenções
do partido.
O vice da chapa deverá ser o deputado federal Antonio de
Olim, também do PP. A assessoria do parlamentar confirmou a
pré-candidatura, em sua página no Facebook, Olim comemorou:
“Nasce uma nova política para São Paulo. Datena declara que será
candidato à Prefeitura de São Paulo.”
O deputado, que foi delegado do Departamento de Homicídio
e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve na reunião que acertou a ida
do apresentador à legenda. Também esteve presente o presidente
estadual do PP, deputado federal Guilherme Mussi.

Qual o futuro do PT?
O Brasil está sofrendo com a corrupção. No ABC paulista berço
do PT, o povo se organiza para varrer das cidades os administradores
petistas que ainda restam, em algumas cidades onde o PT já governou
nem candidato o partido terá. È lógico que não se pode generalizar,
mas as figuras principais do PT estão desmoralizadas e sem prestigio.
Acredito que na eleição de 2016, será a vez dos pequenos partidos
ampliarem sua votação, o povo anda desconfiado das grandes siglas.

Os profissionais
da política
O prefeito João Carolino de São
João do Manhuaçu pelo seu 4º mandato
a frente do executivo, no início chegou
receber elogio desta coluna pelo seu
trabalho e dedicação. Hoje a situação
mudou e dizem que o povo não anda
nada satisfeito com o executivo, muitas denúncias contra sua gestão.

A insegurança pública no Brasil
A insegurança pública no Brasil está aumentando exponencialmente. Balas perdidas estão matando crianças e jovens, assaltos a
luz do dia. E sabem quem é o culpado? É o médico! É o que estamos

assistindo na TV. Da Presidência da República aos vereadores,
nenhuma autoridade dá a cara a tapa, reconhecendo a DERROTA
para a bandidagem. Mas se alguém morre, vítima de tiroteios, nos
sucateados serviços públicos de Saúde, aí sim, mostra-se o culpado:
o doutor, já tão humilhado e enfraquecido por tanta bandalheira nos
prontos-socorros Brasil afora. Mais grave ainda: nossa classe não
mexe uma palha sequer para defender os colegas expostos à fúria
popular, induzida pelas notícias televisivas, deformadas e falsas
na essência. Esperamos que a justiça brasileira prevaleça com as
autoridades da Lava Jato e todos os bandidos que se aproveitaram
da política sejam presos. Não podemos deixar a politicagem deste
país colocar a culpa em nossas portas. Cadê nossa decência, cadê
nossa cidadania, cadê nossos brios?
Informações úteis
1CARTÓRIOS: Quem quiser tirar uma cópia da certidão de nascimento, ou de casamento, não precisa mais ir até um cartório, pegar
senha e esperar um tempão na fila. O cartório eletrônico, já está no
ar! Nele você resolve essas (e outras) burocracias, 24 horas por dia,
on-line. Cópias de certidões de óbitos, imóveis, e protestos também
podem ser solicitados pela internet. Para pagar é preciso imprimir
um boleto bancário. Depois, o documento chega por Sedex. Passe
para todo mundo, que este é um serviço da maior importância.
2. DIVULGUE. É IMPORTANTE: AUXÍLIO À LISTA Telefone 102... não! Agora é: 08002800102. Vejam só como não
somos avisados das coisas que realmente são importantes. NA
CONSULTA AO 102, PAGAMOS R$ 1,20 PELO SERVIÇO. SÓ
QUE A TELEFÔNICA NÃO AVISA QUE EXISTE UM SERVIÇO
VERDADEIRAMENTE GRATUITO. Não custa divulgar para
mais gente ficar sabendo.
3. Importante: Documentos roubados - BO (boletim de ocorrência) dá gratuidade - Lei 3.051/98 - VOCÊ SABIA??? Acho que
grande parte da população não sabe, é que a Lei 3.051/98 que nos
dá o direito de em caso de roubo ou furto (mediante a apresentação
do Boletim de Ocorrência), gratuidade na emissão da 2ª via de tais
documentos como: Habilitação (R$ 42,97); Identidade (R$ 32,65);
Licenciamento Anual de Veículo (R$ 34,11). Para conseguir a
gratuidade, basta levar uma cópia (não precisa ser autenticada)
do Boletim de Ocorrência e o original ao Detran p/ Habilitação e
Licenciamento e outra cópia à um posto do IFP.
5. MULTA DE TRÂNSITO : essa você não sabia. No caso de
multa por infração leve ou média, se você não foi multado pelo
mesmo motivo nos últimos 12 meses, não precisa pagar multa. É só
ir ao DETRAN e pedir o formulário para converter a infração em
advertência com base no Art. 267 do CTB. Levar Xerox da carteira
de motorista e a notificação da multa.. Em 30 dias você recebe pelo
correio a advertência por escrito. Perde os pontos, mas não paga nada.
Código de Trânsito Brasileiro
Art. 267 - Poderá ser imposta a penalidade de advertência por
escrito à infra- ção de natureza leve ou média, passível de ser punida
com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos
últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário
do infrator, entender esta providência como mais educativa.

Beber o morto
Dono da Itaipava, Walter Faria marcará o primeiro ano da morte
de Eduardo Campos com edição especial da cerveja. Terá a imagem
do ex-governador, que o persuadiu investir em Pernambuco. Assim,
Farias redefine a antiga expressão nordestina “beber o morto”.

Ciclomotores terão que ser regularizados
A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do Detran-MG, divulgou nesta terça-feira, um convênio com todos os 53 municípios
integrados ao Sistema Nacional de Trânsito para registrarem os
ciclomotores — veículos de até 50 cilindradas — do Estado. Eles
terão seis meses para se regularizar.
A diretora do Detran-MG, delegada Andrea Cláudia Vacchiano,
informou que a minuta do convênio será enviada às prefeituras,
que até meados do mês de agosto irão passar para o Estado o dever
de registrar e licenciar os ciclomotores ou “cinquentinhas” —
como são popularmente conhecidos. “O documento vai permitir
que a fiscalização possa atuar, e os proprietários terão cerca de seis
meses para se regularizar”, alerta a diretora, acrescentando que os
ciclomotores deverão ser licenciados, ter o registro de chassi e emplacamento, além de incidir sobre eles o IPVA, as taxas de seguro
obrigatório e de licenciamento, além dos demais procedimentos,
como vistorias para as transferências e comunicado de venda.
Segundo o Detran, as prefeituras já concordaram em passar para
o Estado o dever de registrar e licenciar os ciclomotores. A partir
daí, todos os proprietários deverão se regularizar e emplacar os
veículos. Além disso, para conduzir os ciclomotores, o motorista
deve ser habilitado na categoria ACC ou A. E para isso deve ser
maior de 18 anos. Além disso, é obrigatório o uso dos equipamentos
de segurança, como capacetes para condutor e garupa, vestuário etc.
SEM NORMA: Atualmente o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
estabelece que cabe aos municípios registrar e licenciar tais veículos.
No entanto, a maioria deles não consegue efetivar essa norma, e os ciclomotores acabam sendo vendidos como “brinquedos” e utilizados em
vias públicas por pessoas inabilitadas, inclusive por menores de 18 anos.
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"Eu não finjo ser decente, não faço de conta ser sério e pareço ser correto. Eu sou!!!"
Em tom de ironia, o senador e ex-jogador de futebol Romário (PSB-RJ) usou as redes sociais para negar na quarta-feira, 29,
que tenha uma conta na Suíça com valor equivalente a R$ 7,5 milhões.

RENATO DUQUE VIRA ‘PAUTA-BOMBA’ PARA O PT
O altíssimo escalão do PT trata o ex-diretor da Petrobras Renato
Duque, preso na Lava Jato, como “pauta-bomba’, após a informação de que ele estaria negociando acordo delação premiada. Isso
seria “devastador” e poderia levar muitos deles à cadeia, incluindo
o ex-ministro José Dirceu. Duque zelava pelos “interesses” da alta
da cúpula do PT no esquema de corrupção implantado no governo
Lula, em 2005.
CAIXA DE PANDORA
Diretor de Serviços da Petrobras por 9 anos, de 2003 a 2012,
Renato Duque viabilizou vantagens para a alta cúpula do governo
Lula.
‘BARBA’ DE MOLHO
Eventual delação de Renato Duque, que desfrutava da intimidade
do poder, poderia representar uma forte ameaça ao ex-presidente
Lula.
SINAL CLARO
A defesa de Renato Duque, que negava a delação, mudou o discurso. O advogado Alexandre
Lopes diz que um acordo “não é impossível”.
BOCA NA BOTIJA
Duque foi preso tentando ocultar patrimônio não declarado. Foi
flagrado em transferência de € 20 milhões para conta no Principado de Mônaco.
PRESO POR TRÁFICO DE FÓSSIL RETOMA ATIVIDADES
Preso pela Polícia Federal no Galeão, em 3 de julho, tentando
embarcar para a Europa com fóssil de peixe, o espanhol Matias
Jimenez Fernandez prometia novas aventura a interlocutores, dia
28, em conversa no restaurante do hotel Sheraton, na Barra da Tijuca, no Rio. Ele é funcionário da GasIndur, parceira da Petrobras.
Trabalha no Brasil em reserva de mercado da Companhia de Gás
do Rio (CEG).
O QUE DIZ A LEI
Fósseis só podem ser levados do País por pesquisadores, e
com permissão do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM).
REGALO
Pai amoroso, Matias Fernandez pretendia levar um fóssil de presente para filho, que mora com o restante da família em Valladolid,
Espanha.
VISTA GROSSA
O espanhol Fernandez tem registro profissional de desenhista,
mas é executivo, inclusive assinando cheques e contratos da empresa.
NO LUGAR ERRADO
No ato de devolução de dinheiro repatriado, foi no mínimo estranha a presença de ministros cujo governo roubou ou deixou que
roubassem a Petrobras. Um pouco de Simancol faria bem a essa
gente.
ELA CANSOU
A empresa criada por Beatriz Catta Preta em Miami pode ser para
aquisição de imóvel. Ou para a reconstruir sua vida. Beatriz é
mais um brasileiro que cansou, jogou a toalha e desistiu do País.
PRESSÃO ALEMÃ
A primeira mulher do “operador” Mário Góes, de nacionalidade
alemã, tem grande influência sobre ele e estaria por trás da pressão para sua aceitação de acordo de delação premiada, na Operação Lava Jato.
NÃO BASTA, MADAME
Dilma acha que o molhar de mãos, liberando emendas parlamentares, será suficiente para garantir a governabilidade. Com
o governo fraco, fala-se mais no Congresso em sucessão que na
sobrevida de Dilma.
DEVOLVE, DEPUTADO
A Operação Política Supervisionada faz abaixo-assinado pedindo
a devolução de R$ 272 mil do deputado Wellington Roberto (PR-PB). Ele usou dinheiro público para abastecer veículos de seu
escritório no posto do seu irmão, em Campina Grande.
REGIME INESCRUPULOSO
A ditadura venezuelana não resolve o desabastecimento, forçan-

do a população a saquear supermercados. Para desviar a atenção
mandou militares invadirem uma fábrica e armazéns para “construir moradias”.
SINAIS DE ACERTO
Empresas elétricas em alta, pelos critérios loucos da
Standard&Poors, surpreenderam mais que a prisão do almirante
da Eletronuclear. Há apostas em acerto (de verbas, sempre) entre
governo e o setor elétrico.
LÁ, COMO CÁ
Na série de sucesso Goodwife, há dias, um personagem diz que
voltou para casa de Uber, para não cair na blitz da Lei Seca. E
não era propaganda: é que o Uber caiu nas graças também dos
americanos.
VAI, CRISE
Na volta do Congresso, aliados clamam por nova
viagem de Dilma ao exterior. Não querem iniciar
o segundo semestre com a crise no Brasil.
ADVOGADA CATTA PRETA ABRIU EMPRESA EM MIAMI
A CPI da Petrobras alegou dificuldade em notificar a advogada
Beatriz Catta Preta para depor. A pretendida convocação é uma
retaliação de parlamentares ligados a Eduardo Cunha, que atribui
a ela a delação de Júlio Camargo, que o acusa de exigir propina
de US$ 5 milhões. Talvez Beatriz pudesse ter sido encontrada em
Coral Gables, Miami (EUA), onde, com o marido Carlos, constituiu
em outubro de 2014 empresa Catta Preta Consulting LLC, segundo documentos obtidos pela coluna. Ela retornou de um período
de férias com a família, em Miami. Nesta quinta-feira, Catta Preta
anunciou a decisão de abandonar a advocacia, alegando a necessidade de preservar a segurança de sua família. A criminalista se
sente ameaçada por parlamentares da CPI da Petrobras ligados
ao presidente da Câmara.
CONVOCAÇÃO INÚTIL
A OAB tem razão, ao protestar contra a convocação de advogados
por CPIs. Eles não podem revelar os segredos de clientes e ex-clientes.
CONFIDENCIALIDADE
Presidente do STF, Ricardo Lewandowski criticou a CPI e autorizou Catta Preta a preservar sua relação com clientes, ainda que
preste depoimento.
PRAGMATISMO
Criminalista competente e pragmática, Beatriz Catta Preta defendeu
nove réus que mudaram a historia da Lava Jato, com suas delações.
REBATE (AINDA) FALSO
Foram fortíssimos os rumores, ontem, em Brasília, da iminente
prisão do ex-presidente Lula. Mas foi rebate falso. Ao menos por
enquanto.
PP SE IRRITA COM PT E AMEAÇA DEIXAR BASE ALIADA
Parlamentares do PP devem se reunir ainda na primeira quinzena
de agosto para reavaliar os laços com Planalto. Eles concluíram
que o PT trabalha dobrado para transformar o PP no “boi de piranha” da Lava Jato, contando até com a anuência do ministro José
Eduardo Cardozo (Justiça). Deputados se articularam durante o
recesso para mandar um “aviso” ao governo que vem sendo chamado de “enfrentamento”.
TIRO DE AVISO
O primeiro aviso do PP deve aparecer na votação do ajuste fiscal.
“Que o governo não conte com a nossa fidelidade”, diz um deputado do PP.
CALDEIRÃO MINEIRO
O escritório paulista Benício Advogados, contratado para defender
em Minas o presidente da Andrade Gutierrez, Otavio Azevedo (réu
na Lava Jato), compartilha endereço e telefone, em BH, com a
banca de Renato Azeredo, filho do Eduardo Azeredo, réu no mensalão tucano.
VAZAMENTO SELETIVO
O senador Romário (PSB) acredita que a denúncia de conta na
Suíça está ligada à disputa pela Prefeitura do Rio. Irmão de Eduardo Paes, Guilherme Paes é sócio do BTG Pactual, que comprou
o banco BSI.
COVARDIA E BURRICE
Jornalistas que elogiam o aplicativo Uber têm sido ameaçados por uma
minoria delinquente de taxistas. Atiram no próprio pé: tanta truculência
faz contraponto com a gentileza que caracteriza os motoristas do Uber.

O mistério da Casa Mágica
Há muito tempo atrás, na pequena vila de Águas Claras, todos viviam na mais perfeita harmonia. As famílias se conheciam umas às outras, as crianças brincavam juntas perto do
riacho e costumavam se reunir à noite, em frente à casa abandonada, que ficava no alto de uma colina. A casa era o mistério da vila, pois nunca alguém havia entrado lá e voltado para
contar como era. Uma das menininhas de Águas Claras, porém,
era muito curiosa e faminta. Seu nome era Molly. E todas as
vezes que passava em frente à velha casa, dava uma espiadinha
e tinha vontade de entrar.
Os pais diziam aos filhos que na casinha não morava ninguém, mas Molly sabia que não era verdade, pois sempre que
passava por ali sentia um cheiro tão gostoso que era impossível
não parar e ficar sonhando com o que estava sendo feito naquela cozinha. O cheirinho saía da chaminé e impregnava todo o
vilarejo, mas os mais velhos continuavam a dizer que não havia
ninguém cozinhando ali dentro.
Molly nunca tinha visto a dona da “casinha mágica” – como
ela gostava de chamar -, até que um dia tomou coragem e bateu
à porta:
- Quem é?, respondeu de dentro uma voz cansada.
- Sou eu, a Molly, disse a pequena. Meus pais dizem que aí
não mora ninguém, mas eu sei que a senhora existe e gostaria
de conversar um pouco.
- Vá embora Molly, nenhum dos pais nunca deixará que seus
filhos conheçam a minha velha casa.
- Não vou não, retorquiu Molly. O cheiro que vem daí é muito bom e eu estou faminta. Se abrir, posso comer um pedaço de
bolo e depois eu vou embora. Ninguém vai descobrir.
Uma velhinha com uma cara bondosa abriu devagar a porta.
Quando a pequena Molly olhou ao redor, ficou maravilhada.
Havia biscoitos em forma de coração por toda a casa, chocolates borbulhando nas panelas e umas bolachas dentro de uns
potinhos. Ainda tinha o mel feito na hora que jorrava sem parar de dentro das vasilhas em formato de ursinhos. Mas o que
mais surpreendeu Molly foram as árvores no fundo do quintal
cheinhas de frutas fresquinhas, que podiam ser tiradas do pé e
deliciadas na hora.
- Por que a senhora não abre a sua casa para que todos venham aqui ver todos estes quitutes maravilhosos? indagou
Molly.
- Ah, pequena Molly, infelizmente nem todas as pessoas
pensam como você, falou a velhinha. Todos os pais de Águas
Claras acham que o ato de cozinhar assim, por puro prazer, é
um pecado, e não deixam que seus filhos venham me visitar!
- Pois a partir de hoje, falarei a todas as crianças que no alto
deste vale existe uma pessoa com mãos de fadas, falou empolgada a menininha. E todos, crianças e adultos, virão aqui
provar todas estas iguarias. E eu garanto, quando entrarem aqui
e virem que linda casa você tem, não haverá mais preconceito
com a senhora nem com as delícias que faz.
Dentro de poucos dias, Molly organizou uma festa e convidou a todos da vila. Não disse que as comidas seriam preparadas pela senhorinha misteriosa. Todos amaram as comidas
e entenderam que é o amor o que dá o gosto especial aos alimentos. Desde então, a “casinha mágica” passou a ser visitada
todos os dias por todos que queriam aprender a arte da culinária
ou simplesmente comprar alguma das delícias. A pequena vila
deixou de se chamar Águas Claras e passou a ter o nome de
“Casa Mágica”, em homenagem à senhora que lá vivia. Depois
desse dia, o mundo inteiro quis conhecer “Casa Mágica” e a
vila ficou pequena para tantos visitantes.
*Ariane Bomgosto é jornalista e escritora. Entre as
paixões que cultiva, está o fato de escrever contos e crônicas infantis. Sua inspiração nasceu desde que era muito
pequena, quando ganhou de seus pais um cachorrinho
chamado Bob, que a fez ver o mundo com outros olhos.
E-mail:arianebomgosto@yahoo.com.br
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Mapas do ES e MG vão mudar a partir de agosto, segundo o Idaf
Oito municípios do Espírito Santo vão ter área modificada.
MG ainda reivindica área onde está a entrada do Parque do Caparaó.

O

Com informações da TV Gazeta

s mapas do Espírito Santo e de Minas Gerais
vão mudar a partir do mês de agosto, de acordo com o chefe de Geografia e Cartografia
do Idaf, em entrevista no Bom Dia Espírito Santo,
na quinta-feira (23). A região do Caparaó está em
negociação e Minas reivindica a área de acesso ao
parque onde fica o Pico da Bandeira.
Em junho, houve reunião do Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf)
com o Instituto de Geoinformação e Tecnologia
de Minas Gerais (Igtec). Houve consenso sobre a
mudança que afeta oito municípios capixabas, exceto quanto a Dores do Rio Preto, no Sul do estado,
onde fica uma das entradas para o Parque Nacional
do Caparaó.

Espírito Santo criou uma lei e Minas Gerais criou
outra, gerando diferenças no mapa dos dois estados.
“Isso apareceu depois que as linhas de divisa saíram dos papéis e foram para as telas dos computadores. Quando os dados foram cruzados, nós vimos as
incoerências, vimos que havia três linhas diferentes.
Naquela época não havia as técnicas cartográficas
que temos hoje", explicou Vailson Schneider.
Os municípios afetados no Espírito Santo, de acordo com o especialista, são: Ecoporanga, Água Doce
do Norte, Barra de São Francisco, Mantenópolis,
Baixo Guandu, Ibatiba, Iúna e Dores do Rio Preto.

Em Água Doce do Norte, o Espírito Santo também
ganha território (Foto: Reprodução/TV Gazeta)

A delimitação representada pela linha vermelha garante o acesso capixaba. Se passar a ser a azul, como
quer MG, o ES perde o acesso ao Parque Nacional do
Caparaó (Foto: Reprodução/TV Gazeta)

De acordo com o chefe de Geografia e Cartografia
do Idaf, Vailson Schneider, a divergência dos mapas
aconteceu devido a interpretações diferentes de um
acordo feito em 1964.

Segundo Schneider, o principal problema ocorre
nas linhas retas, chamadas de linhas secas na Cartografia. Com a antiga lei, o Espírito Santo perdia
40 km² do município de Ecoporanga e agora terá a
área novamente.
A mudança pode ter impactos econômicos, mas
Vailson Schneider garante que eles não serão significativos. "O Fundo de Participação do Munícipio
é dado em função da área, por isso pode haver uma
diferença, mas não será significativa", disse.
O Idaf acredita que a mudança será benéfica. "Eu
creio que só tenha benefícios, porque adotando
a mesma base cartográfica, as pessoas se sentem
mais seguras quanto à sua localização. Isso dá uma
segurança jurídica", explicou Schneider.

são em áreas rurais. Isso vai impactar a população,
porque as pessoas que têm propriedades em regiões
que mudarem vão ter que adaptar as documentações", disse o especialista.
Região do Caparaó
De acordo com o Idaf, a divisa na região de Dores
do Rio Preto é feita pelo Rio Preto. No entanto, o
Espírito Santo entende que a área do rio é uma e
Minas Gerais entende que é outra. Caso seja aceita
a reivindicação de MG, o ES vai perder a entrada
para o Parque Nacional do Caparaó, onde fica o Pico
da Bandeira, o terceiro mais alto do país.
O especialista acredita que isso não vá acontecer.
"Sem dúvida nenhuma é capixaba. É nosso. Está na
carta do IBGE, lá está marcada essa divisa do Rio
Preto que nós entendemos", disse Vailson Schneider.
Em setembro, equipes do Idaf e do Igtec vão fazer um trabalho de campo na região, para fazer um
levantamento.
Sul da Bahia
De acordo com o Idaf, a divisa antiga entre o Norte
do Espírito Santo e o Sul da Bahia é o Rio Mucuri.
A situação está em litígio desde a década de 1920.
A última vez que o Idaf teve acesso ao processo,
que se encontra no Supremo Tribunal Federal (STF),
foi em 2011. O órgão fez a proposta de que a área
da BR-101 ao oceano seja pertencente ao Espírito
Santo e o resto seja da Bahia.
Norte do Rio de Janeiro
A divisa com o Rio de Janeiro é o rio Itabapoana.
O Idaf explicou que o rio foi retificado na década
de 70, mas a divisa permaneceu com o antigo curso. Nesse caso, o Espírito Santo perde território.
A previsão é de que haja um acordo com o Rio de
Janeiro no início de agosto.
tópicos:
• Bahia,
• Baixo Guandu,
• Barra de São Francisco,
• Dores do Rio Preto,
• Espírito Santo,
• Ibatiba,
• Iúna,
• Mantenópolis,
• Minas Gerais,
• Rio de Janeiro,
• Água Doce do Norte

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo de Licitação por tomada de preço nº. 0003/2015.

Município de Ecoporanga vai ganhar área de 40 km²
(Foto: Reprodução/TV Gazeta)

O especialista explicou que a questão é histórica e
entrou em discussão nas décadas de 1940 e 1950. Em
1964, foi feito o Acordo do Contestado. Na ocasião,

Ibatiba e Iúna perdem território por uma correção de
paralelo (Foto: Reprodução/TV Gazeta)

A população das áreas modificadas vão precisar
alterar os documentos. "Boa parte das localidades

À vista do parecer jurídico que aprovo e homologo o presente
procedimento licitatório, para que produza os efeitos legais e
jurídicos esperados. Ao Departamento de Materiais e Serviços
para os encaminhamentos seguintes. A favor da empresa AGIO
CONSTRUÇÕES LTDA EPP.CNPJ: 11.654.582/0001-46. Conceição de Ipanema – Minas Gerais, em 10 de Julho de 2015.
Willfried Saar – Prefeito Municipal.
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Volta às aulas: Educação lança Projeto “Família Presente na Escola”

O

começo do segundo semestre letivo é marcado
de forma especial em
Manhumirim com o lançamento do Projeto “Família Presente
na Escola”. Para apresentação
desta ação inovadora, foi realizado encontro na sala de
reuniões da Prefeitura, com a
participação das diretoras das
escolas da rede municipal,
juntamente com professores
e técnicos da secretaria, nesta
Quinta-feira, 30.
A iniciativa, tomada pela
Secretaria Municipal de Educação, está em plena sintonia com
a tendência mundial de buscar
o constante o envolvimento de
pais ou responsáveis do edu-

cando, no cotidiano escolar,
visando um melhor aprendizado. Com este pensamento,
o projeto foi minuciosamente
elaborado pelo Secretário Josimar Veiga e equipe de funcionários – especialistas em
Educação.
Nesta Sexta-feira, 31, acon-

teceu o lançamento oficial
do Projeto com o I Encontro
Família Presente na Escola.
“Este projeto tem a finalidade
de abrir as portas à participação
familiar na escola, no intuito
de ajudar no desenvolvimento
dos alunos - contribuindo assim
para que tenham sucesso na

Pimentel participa de encontro de
governadores com presidenta Dilma
Reunião foi realizada dia 30 de julho, em Brasília;
presidenta falou em “cooperação” e disse que economia
brasileira é mais forte que parece

O

governador de Minas
Gerais, Fernando Pimentel, participou hoje
(30/7) em Brasília da reunião
promovida pela presidenta
Dilma Rousseff , no Palácio da
Alvorada, com governadores
de todos os estados brasileiros.
A pauta do encontro apresentou
temas como crescimento econômico, ajuste fiscal, pacto federativo e cooperação para que
o país possa retomar a rota do
desenvolvimento. O encontro
teve também a participação do
vice-presidente Michel Temer
(PMDB) e ministros de Estado.
Em um discurso de aproximadamente 30 minutos, a
presidenta Dilma disse que
o “o bom caminho é aquele
da cooperação” e defendeu
um “projeto de cooperação
federativa” para recolocar o
país no caminho do crescimento econômico e social. A
presidenta reforçou que conta
com a cooperação de todos os
governadores. “Conto com
vocês. Quero dizer, do fundo
do coração, que vocês podem
contar comigo. Há muito que
nós sabemos que o Brasil se
passa nos estados e nos municípios. Se nós não tivermos
um projeto de cooperação
federativa, em que nos articulemos e façamos com que
ela dê frutos e resultados, não
estaremos trilhando o bom
caminho. O bom caminho é
aquele da cooperação”, afirmou a presidenta.
Dilma também defendeu
seu mandato e garantiu que
o cumprirá até o fim. “Temos
um patrimônio em comum,
expresso no fato de todos
nós termos sidos eleitos num
processo democrático bastante
amplo no nosso país, e todos
nós temos esse dever em relação à democracia e ao voto
democrático e popular. Nas

Reunião da presidenta Dilma Rousseff, governadores e ministros de Estado, realizada hoje, em Brasília

últimas eleições, assumimos
compromissos perante os
eleitores, expressos nos nossos
planos de governo de quatro
anos, portanto, até 2018",
afirmou.
A presidenta conclamou
todos a participarem de uma
série de iniciativas, como a
reforma do ICMS, e destacou
que a economia do Brasil tem
condições de se recuperar. “A
economia brasileira é bem
mais forte, sólida e bem mais
resiliente do que era alguns
anos atrás, quando enfrentou
crises similares”, disse. “Não
nego as dificuldades, mas
imagino que temos todas as
condições de superar as dificuldades e enfrentar desafios.
Queremos construir bases
estruturais para um novo ciclo
de desenvolvimento”, frisou.
Antes do encontro com
a presidenta, Pimentel e o
governador do Rio de Ja-

neiro, Luiz Fernando Pezão
(PMDB), reuniram-se com o
ministro da Fazenda, Joaquim
Levy. O motivo foi conhecer
detalhes sobre o fundo que o
governo federal está criando
para compensar eventuais
perdas de arrecadação dos
estados com a unificação das
alíquotas do ICMS. A proposta
do governo federal é que as
alíquotas sejam unificadas em
4%. Hoje, os estados têm autonomia para definir as alíquotas
cobradas.
Após a reunião com Levy,
Pimentel e Pezão reuniram os
governadores da base aliada
da presidenta Dilma para relatar a conversa com Levy e
definir uma agenda federativa
e de crescimento econômico.
Os governadores vão, agora,
tentar fechar uma proposta de
consenso em relação ao ICMS
para apresentar ao governo
federal.

Município de Conceição de Ipanema – PA 0043-00040003/2015 - PLTP-0003/2015 EXTRATO DE CONTRATO
0003/2015 CONTRATANTE: Município de Conceição de
Ipanema;
CONTRATADO: AGIO CONSTRUÇÕES LTDA
EPP CNPJ:11.654.582/0001-46 . Valor global R$ 552.989,09 (
quinhentos e cinquenta e dois mil e novecentos e oitenta e
nove reais e nove centavos) dotação:0206012678200501047
449051F12400 vista ao interessados, Conceição de Ipanema,
13/07/2015. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.

vida escolar - e colaborar para
diminuir a evasão e a reprovação. Outro ponto importante
que abrange este projeto é que
a família e escola caminhem
juntas, objetivando sempre a
conscientização do aluno na
construção do seu conhecimento”, evidencia o Secretário M.

de Educação, Josimar Veiga.
De acordo com a Prefeita
Darci Braga, “o projeto será
trabalhado por todas as escolas
que integram a rede municipal
de ensino, no decorrer deste segundo semestre do ano letivo.
O Projeto ‘Família Presente
Escola: Primeiro passo para

uma educação de qualidade’
se faz mister no processo de
ensino-aprendizagem, uma
vez que a família é a maior
aliada da escola, por isto é tão
importante que os pais estejam
sempre presentes”.
(Ass. de Comunicação –
Prefeitura de Manhumirim)

CREAS muda realidade de
morador de rua de Manhuaçu

O

CREAS – Centro de Referência Especializada
de Assistência Social,
de Manhuaçu, após trabalho sério e intenso, conseguiu reverter
a situação de um morador
de rua. Trata-se do Thiago, que
ficou popularmente conhecido
após alguns munícipes, numa
atitude
maldosa, divulgarem na internet vídeo em que o jovem
aparece andando nu pela cidade. Thiago, que atualmente
recebe tratamento por dependência química, foi acolhido pelo CREAS, passou por
todo cuidado necessário, e foi
encaminhado para o pai, no
município de Macaé, no Rio
de Janeiro.
A reportagem conversou
com o assistente social e o coordenador do Centro de Referência, que comentaram o caso.
“Nós começamos um trabalho
com o Thiago em outubro de
2014, quando descobrimos
o vídeo” – disse o assistente
social do CREAS Amadeu
Brandão. “Ele já havia sido
abordado por nós antes, mas
devido às dificuldades de fala
e escuta do próprio cidadão,
não conseguimos fortalecer os
vínculos com ele” – explica
Brandão ao revelar que Thiago
é dependente químico. “Após
isso, com o apoio da Polícia
Militar, conseguimos levá-lo
pelo Caps 2, onde ele passou
por uma consulta psiquiátrica e
começou a ser medicado com a
ajuda dos educadores sociais”.
Desde então, Thiago passou
também a frequentar o CREAS, onde podia se higienizar,
tomar banho, aparar a barba,
se alimentar e etc.
A partir disso, conforme
ainda relatou Amadeu Brandão, Thiago demonstrou avanços, voltando a falar e escutar,
apesar do raciocínio ainda
debilitado. “Dentro disso, descobrimos que ele conseguia
ler naturalmente. Nós também
conseguimos encontrar familiares dele e fortalecemos o
vínculo com o pai do Thiago,

À esquerda, Wagner Caldeira, ao meio, o educador social
Egilson Praça e, à direita, Amadeu Brandão

Em Macaé, Thiago reencontra o pai, que se dispôs a
acolher o filho

explicando toda a situação e,
diante disso, o pai manifestou o desejo de acolhê-lo”.
Após isso, no último dia 24,
a equipe do CREAS reinseriu
Thiago no seio familiar. O pai
assumiu a responsabilidade de
dar continuidade ao tratamento
do filho. O caso do rapaz foi
encaminhado para o Centro de

Referência e o Caps 2 do município de Macaé para que haja
continuidade ao tratamento do
jovem.
“Nós trabalhamos em casos
como esses, onde as pessoas
têm seus direitos violados,
como nos casos de situação
de rua, abandono, abuso, exploração sexual, rompimento
de vínculos, violência física
e etc” – diz Wagner Caldeira, coordenador do CREAS.
“Dentro do serviço que ofertamos, temos assistentes sociais,
psicólogos, advogados e educadores sociais, uma equipe
multidisciplinar que busca a
prevenção nessas situações de
risco pessoal e social” – evidencia Caldeira. Ainda nesse
sentido, o Centro de Referência
também lida com situações de
alta complexidade, contando
com um centro de acolhimento,
o Casa Lar, situado no Bairro
Alfa Sul, onde atualmente se
encontram doze adolescentes que foram destituídos da
família temporariamente por
questões de risco.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Thiago, de branco, posa ao lado da equipe do CREAS
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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

Pr. João Soares
da Fonseca

Remédio Caseiro Para Sinusite e Rinite

Remédio caseiro para
Sinusite e Rinite é a base
de unha-de-gato, mastruço, Hortelã, casca de sucupira, eucalipto e Mel.
O nariz é um dos componentes das vias respiratórias. Na verdade, é o
primeiro local por onde
o ar passa até alcançar os
pulmões. Dentre outras
atribuições, ele é responsável pela limpeza, umidificação e aquecimento
do ar inspirado.
A sinusite é uma inflamação da mucosa que
reveste os seios da face
(também chamados de
cavidades paranasais). Os
seios da face são espécies
de câmaras de ar que ficam ao redor do nariz,
forradas internamente por
uma mucosa muito parecida com a do próprio
nariz.
A rinite é uma inflamação da mucosa do nariz
e pode ter várias causas.
Um resfriado, por exemplo, não deixa de ser uma
rinite, do tipo infecciosa.
Mas normalmente quan-

do as pessoas falam em
rinite estão se referindo a
queixas mais duradouras
(ou pelo menos recorrentes) causadas, por exemplo, pela rinite alérgica.
Então, confira essa ótima
opção de Remédio Caseiro Para Sinusite e Rinite.
INGREDIENTES:
1 Punhado de unha-de-gato rasurada.
1 punhado de mastruço.
1 Punhado de Hortelã.
1 Punhado de casca de
sucupira.
1 Punhado de eucalipto.

gotas de própolis.
Mel.
1 Litro de água.
MODO DE
PREPARO E USO:
Ferva a água , adicione
as ervas e deixe ferver
por mais 3 minutos .
Espere esfriar, coe e
tome 1 xícara de chá adoçado com 1 colher de mel
e 30 gotas de própolis.
Tome 5 vezes ao dia,
durante 30 dias.
Crianças devem tomar
apenas 1 xícara (café)
com 15 gotas de própolis.

Pão de milho-verde e queijo
Ingredientes:
1 xícara de farinha de milho
1 xícara de farinha de trigo
1 colher de sopa da fermento em pó
1 ovo grande
1/4 de xícara de óleo de girassol
1 xícara de leite integral
uma pitada de sal
queijo e cenoura ralados para recheio
Modo de Preparo:
Preaqueça o forno a 180 graus. Separe
duas tigelas: em uma, misture bem todos
os ingredientes secos; em outra, os líquidos. Junte o conteúdo das duas tigelas e
vá misturando até que a massa esteja fir-

me e homogênea.
Coloque
em uma
f o r m a
untada
com manteiga, recheie com
queijo e
cenoura
ralados
e leve ao
forno por 30 minutos. Você vai perceber
que ficou pronto quando espetar um palito
e a massa não sair muito úmida. Essa receita
dá para assar em forminhas individuais ou
como um grande pão de forma.

jsfonseca@pibrj.org.br

Palavra que Opera Mudanças
Em 1985, o Papa João Paulo II fez ruidosa visita a
vários países da América Latina. Foi bem recebido
em todos eles. Mas um episódio estranho ocorreu no
Peru. Um líder do movimento indígena Tupac-Katari
(quíchua), Ramiro Reynaga, juntamente com outros
índios da região dos Andes, procurou o Papa e lhe
entregou uma Bíblia com uma nota audaciosa:
"Decidimos aproveitar a visita do Papa para lhe
devolver a sua Bíblia pois em cinco séculos ela não
nos deu nem amor, nem paz, nem justiça. Por favor,
leve sua Bíblia de volta e transfira-a aos nossos
opressores, cujos corações e cérebros precisam mais
dela, de seus preceitos morais".
O evangelho é a esperança de transformação do
indivíduo e da sociedade. Observe-se na explicação
dos índios o que eles esperavam dos cristãos: "amor...
paz... justiça". Será que eles estão pedindo muito?
Uma vida cristã que omita esses frutos não é digna
do nome cristão. Se a nossa ética não produzir um
mundo melhor, então ela não é bíblica.
Muitos leitores da Bíblia traçam um contraste
entre Judas e Pedro. Ambos seguiram a Jesus. Tanto
um como o outro ouviu a Palavra de Jesus. Os dois
fracassaram no seu discipulado: um pela traição,
o outro pela negação. E sorvendo a amargura da
derrota, ambos saíram para a noite. Um para a noite
do desespero, outro para um quebrantamento transformador. Quando Judas saiu da presença de Jesus,
saiu sem a Palavra. Enquanto Pedro se lembrou da
Palavra do Senhor, pois a Bíblia diz: "...então Pedro
saindo dali, chorou amargamente" (Lc 22.61-62). A
Palavra operou nele quebrantamento e transformação.
É impossível seguir a Cristo sem se aproximar de
sua Palavra. Paulo disse que "a fé vem pelo ouvir,
e o ouvir a Palavra de Deus" (Rm 10.17). É incoerência sem tamanho identificar-se como cristão sem
capitular diante da mensagem eterna da Palavra de
Deus. Judas se perdeu porque não quis dar ouvidos
a essa Palavra. E você? Que lugar ocupa a Bíblia
em sua vida?
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POLÍCIA

Carro bate em árvore, capota e
mata jovem de Carangola

Um jovem de 21 anos morreu em um acidente na BR-116,
no distrito de Bom Jesus da Cachoeira, em Muriaé, na manhã
de sábado (25/07).
De acordo com as primeiras informações da Polícia
Rodoviária Federal (PRF), o
motorista perdeu o controle da
direção, saiu da pista, bateu em
uma árvore e capotou diversas
vezes. No carro, estavam outras
quatro pessoas. Duas saíram
ilesas e outras duas sofreram
lesões leves e foram socorridas
e encaminhadas a um hospital
de Muriaé. Elas disseram aos

policiais que a vítima foi jogada
para fora do carro.
O jovem Robert Soares, de

21 anos, natural de Carangola,
morreu no local.
O Campeão
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POLÍCIA

Ciclista morre em acidente na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal
registrou na terça-feira (28/07)
uma colisão entre um automóvel Celta e uma bicicleta no km
606 da BR-116, próximo a São
João do Manhuaçu.
O condutor do automóvel
contou que tentou desviar do
ciclista, mas não conseguiu.
“Estamos em fase de apuração
ainda e detalhando o que aconteceu. A vítima é Altair Alves
dos Santos, de 41 anos, morador de São João do Manhuaçu,
que morreu no local”, detalhou
o policial rodoviário federal
Tadeu. A perícia foi acionada e
fez os levantamentos de praxe
para emitir um laudo daqui a
alguns dias.
Polícia e Cia

Foragido da justiça é preso acusado de
tráfico de drogas em Manhumirim

Polícia Militar apreende quase 30 quilos
de maconha em hotel de Manhuaçu
Manhuaçu/MG. A
Polícia Militar apreendeu
quase 30 quilos de maconha num hotel na Baixada,
em Manhuaçu, na noite de
segunda-feira, 27/07.
De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar recebeu
denúncia anônima, dando
conta que uma grande quantidade de drogas teria chegado à cidade de Manhuaçu
para ser entregue a uma
pessoa de nome “Renato”,
morador do bairro Santana e
que a droga estava guardada
em um hotel localizado próximo à rodoviária.
Policiais Militares passaram a buscar maiores informações e fazer vigilância
do local para saber quem
iria buscar a droga. Na noite
desta segunda, por volta das
20:30 horas, os suspeitos de
nome Claudinei Gregório
da Silva, 27 anos, e Caio de
Oliveira Dias, 18 anos foram
vistos passando algumas
vezes em frente local, em atitude suspeita, olhando para
os lados e para os veículos
ali estacionados.
Ainda de acordo com a
PM, durante a campana,
os suspeitos Erivelton Vasconcelos Cateringer, vulgo
“corujinha”, 24 anos, e Renato Lourenço de Jesus, 34
anos, também foram vistos
em atitude suspeita nas proximidades.
Bolsas: Caio e Claudinei

entraram no hotel e, após
alguns minutos, saíram correndo, tomando rumo as ruas
do bairro Santana. Enquanto
corriam, Policiais Militares
visualizaram um destes indivíduos jogando algo sobre
o muro da Casa de Cultura.
Claudinei foi abordado e
alegou que “Renato e Erivelton” haviam chamado
para que ele buscasse a droga. Ainda no registro policial, ele contou que “Renato
lhe repassou uma chave do
apartamento 44, do hotel,
dizendo que era para ele e
Caio apanharem duas bolsas
que estavam com barras de
maconha e lhes entregar. O
combinado é que a droga
seria repassada aos dois na
frente do hotel.
O jovem Claudinei alegou
que ao chegar à recepção
informou ao recepcionista

do hotel, de nome Vanderlei
Antônio, que iriam pegar
duas bolsas que estavam no
quarto 44. Momento em que
o atendente os alertou sobre a
presença da PM no local, por
isso saíram correndo.
Caio foi encontrado na
casa da mãe dele e, segundo
a PM, confirmou a história
de Claudinei.
Durante as diligências, Erivelton foi abordado e localizado com um celular e trinta
reais. O balconista do hotel
também foi encaminhado
para a delegacia. O suspeito
Renato não foi encontrado.
As bolsas foram recolhidas
pela PM com 23 barras de
maconha, totalizando quase
30 quilos de drogas. Na delegacia, foram autuados pelo
envolvimento com o tráfico.
Informações do Parceiro Carlos Henrique Cruz

Manhumirim/MG.
No último dia 20/07, a PM de
Manhumirim, foi acionada a
comparecer ao Bairro Nossa
Senhora da Penha, onde segundo informações, o indivíduo
INOCÊNCIO DIAS CORREA, teria ido até a residência
de um desafeto com o objetivo
de matá-lo, chegando a efetuar
disparos em via pública.
Em contato com a suposta vítima, foi confirmada
a informação chegada ao
conhecimento da Polícia
Militar, sendo que a motivação seria o fato da vítima
da ameaça ter matado em
setembro de 2014, no Bairro
Nossa Senhora da Penha, um
traficante que em tese seria
comparsa de INOCÊNCIO.
Diante dos fatos, equipes
da Polícia Militar iniciaram
buscas no Bairro Nossa Senhora da Penha e após um
longo trabalho, localizaram o
autor no interior de uma residência, onde também foram
localizadas, 97 (noventa e
sete) pedras de crack embaladas e prontas para a venda,
uma pedra grande de crack,
a qual após ser dividida
geraria cerca de quinhentos
e trinta porções e ainda, no
interior do vaso sanitário,
outra porção grande de crack
que renderia cerca de cento e
sessenta pedras para a venda.
A arma de fogo não foi
localizada tendo o suspeito
afirmado que ao perceber a
presença das equipes da Polícia Militar, deixou nas proximidades do local conhecido
como “campinho”, em meio
a um matagal, onde foram
feitas buscas, sem êxito.
INOCÊNCIO DIAS CORREA possui extensa ficha
criminal com registro de homicídios (o primeiro cometido aos 16 anos), roubo à mão
armada, tráfico de drogas e

vários outros crimes.
Informações buscadas pela
Polícia Militar apontaram
que INOCÊNCIO DIAS
CORREA estava foragido
do Presídio Dutra Ladeira,
desde 26/06/2015, com Mandado de Prisão em aberto e
que seria um dos autores do
crime de homicídio ocorrido
em 01/07/2015, cinco dias
após sua chegada a Manhumirim, quando um cidadão
foi morto a tiros no interior

de um bar no Bairro Nossa Senhora da Penha, bem
como, que teria assumido o
comando do tráfico no Bairro Nossa Senhora da Penha
agenciando menores para a
venda, ameaçando e agredindo moradores e efetuando
disparos em via pública.
O acusado foi conduzido
à Delegacia de Polícia Civil
onde foi autuado por Tráfico
de Drogas.
Polícia e Cia
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Por conta de certa
recessão nas finanças em termos gerais e, também,
de incertezas e inseguranças naturais, é preciso dar
aquela segurada nas finanças. A boa notícia é que a
criatividade e a determinação para encontrar saídas
será o ponto forte para agosto.
SAÚDE: até o dia 6 de agosto, é bom procurar conter um pouco mais
a ansiedade e a vontade de querer tudo ao mesmo tempo. A partir do dia
7, Mercúrio entra em Virgem e favorecerá maior fluidez da energia do
corpo. Já pensou em melhorar os hábitos alimentares e a fazer atividades
físicas supervisionadas por um profissional?

Marilou
Um homem está sentado lendo jornal
em casa quando sua mulher chega e dá-lhe
uma panelada na cabeça. Ele reclama: “Pô
bem,que que isso?” Ela responde:”Encontrei
esse papelzinho dentro de sua calça.Está escrito MARILOU-1234567. “Ele fala: “Há,
isso foi na corrida de cavalos. O nome do
cavalo é Marilou e esse número embaixo
é o tanto de dinheiro que eu apostei nele.
A mulher lhe pede desculpas e sai da sala.
Passou uma semana ele novamente deitado
no sofá, sua mulher chega e mete o telefone na sua cabeça Ele diz:”Pô bem, que que
isso?” Ela diz:”Sua égua Marilou está no
telefone”.

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - Bom período para se autoafirmar na profissão e a dar prosseguimento em projetos que estavam dando certo e
pararam por motivo alheio. É provável que questões do passado interfiram
em decisões importantes. Sua determinação pode ser fundamental agora.
SAÚDE: neste início de mês uma falta de vontade de voltar às atividades
físicas pode surpreender, mas respire fundo, pois o acúmulo de energia
deve ser usado. Podem ocorrer doenças respiratórias a partir da instabilidade da energia corporal. Controle o apetite e a retenção de líquidos.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - É preciso controlar um pouco mais as
comunicações agora que o Sol transita em Leão. Cuidado com fofocas
e procure passar bem as ideias que deseja para evitar mal-entendidos.
Aproveite para se dedicar aos estudos ou a algum assunto diferente de
seu interesse usual.
SAÚDE: a fluidez de líquidos no corpo tem de ser controlada, mais
especificamente com os excessos de gorduras e ingestão de bebidas
alcóolicas, isto é, se for o caso. Não esqueça: mente sã, corpo são.
Momento bom para se dedicar às atividades físicas, evidentemente sob
a supervisão profissional.

Lindão
Um jovem procurou um padre para se
confessar:
- Padre, eu pequei.
- Qual foi o seu pecado, meu filho?
- Eu cometi o pecado da vaidade. Olho o espelho diversas vezes por dia e fico admirando,
pensando no quanto sou bonito.
O padre se vira e olha para o jovem:
- Isso não é pecado, meu filho. É apenas
um engano.

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Um dos detalhes deste período que merece
ser destacado é o interesse pelas questões materiais. É possível no mundo do trabalho ter acesso a novas oportunidades, porém os cancerianos
estão na fase do palpável e não somente de promessas e de sonhos.
SAÚDE: sempre é bom procurar espairecer um pouco diante das perspectivas que se avizinham para o segundo semestre. Procure controlar
um pouco mais a ansiedade para não gerar consequências ao corpo.
Oportunidade para mudar hábitos nocivos à saúde.

sete erros

LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Cada experiência nova, seja negativa ou
positiva, é sempre uma oportunidade para engrandecer a cultura e o
coração. Conseguir atingir a fase da boa maturidade é a sua chance para
poder decidir a respeito de situações importantes, pois o futuro dependerá
em grande parte desse processo atual.
SAÚDE: com o excesso de atividades cotidianas seria interessante
procurar aprender a lidar com alguns limites do corpo, sobretudo diante
de possíveis excessos nas atividades físicas. Ossos e juntas merecem
atenção por conta da inconstância climática.

Felicidade
Um homem barbado está numa praia de
uma ilha deserta acenando com as duas mãos
para um navio que passa ali perto.
- Quem é ele? – pergunta um dos passageiros ao capitão.
- Não sei, mas toda vez que passamos por
esta ilha ele fica feliz assim.

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - As reações de pessoas que fazem parte
de seu cotidiano podem ser inesperadas e gerar dificuldades de relacionamento. Quem esperar muito pode se decepcionar. Suas reações
podem lhe surpreender, mas saiba que o melhor é exercer o autocontrole
e pensar bem antes de falar.
SAÚDE: a energia do corpo e o controle da saúde estão bem, sobretudo
com os bons aspectos de planetas cruciais para a fluidez dos líquidos no
corpo. Aproveite esse processo para se dedicar a terapias de relaxamento
ou mudar hábitos alimentares e para a praticar exercícios físicos sob a
supervisão profissional.

Quanto custa?
O garoto chega para o pai e pergunta: Paiê,
quanto custa para casar? O pai responde: Não
sei, filho, ainda não terminei de pagar!

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - A fase está muito boa aos librianos. Há mais
aspectos positivos que negativos, e isso fará com que sua projeção social
e nos círculos de amizade some pontos significativos. Momento oportuno
também para conseguir reconhecimento no trabalho.
SAÚDE: talvez seja necessário repetir ou saber de uma segunda avaliação médica no caso de qualquer exame ou diagnóstico. Esse processo
da segunda opinião encontra-se no Código de Ética Médica. Não se
acanhe se tiver de passar por isso, é um direito seu. Controle um pouco
os excessos em todos os sentidos, sobretudo de líquidos.

O número 5
- Mas eu sou um cara com muita coincidência. Nasci no dia 5 de maio ás 5 da manhã.
No meu aniversário de 55 anos, fui na loteria
e apostei no número 55.555 e ganhei 5 milhões. Aí peguei a bolada toda e apostei num
cavalo número 5 no quinto páreo.
- Legal. E quanto você ganhou?
- Nada.
- Nada?
- O maldito chegou em quinto.

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Muita agitação e movimentação a
partir de seus círculos sociais e relacionados também ao trabalho. Viagens e reuniões podem mexer com o cotidiano e quem sabe atrair mais
dividendos. Os encontros e saudosismos fazem parte desse processo.
SAÚDE: se estiver se recuperando ou em algum processo de dificuldade com doença crônica, saiba que a energia trazida por Marte em Leão
poderá provocar boas perspectivas. A saúde de uma forma geral estará
bem na maior parte deste mês, pelo menos há força para dar e vender.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Bom período para adquirir e fomentar
ideias novas já pensando no futuro, sobretudo no ano que vem. Para
um sagitariano nunca é tarde e nem cedo demais. A atração por fatos
e culturas de outros países pode interessar para estimular negócios ou
estudos superiores.
SAÚDE: procure controlar o excesso de atividades físicas e ao mesmo
tempo canalizar as energias para ações mais saudáveis. Dentre elas está
o sono, ou seja, procure dormir bem e relaxar mais durante a semana.
Se for possível até se dedicar a práticas de relaxamento, será uma boa.

Execução das
Três Mulheres
Três mulheres estavam para ser executadas, uma morena, uma ruiva e uma
loira, primeiro foi a morena. O guarda a
colocou na frente da parede e disse para
seus comandados:
— Preparar, apontar...
Mas a morena se antecipou e gritou:
— TERREMOTO!
Todos se abaixaram e ela fugiu.
O guarda então trouxe a ruiva, e fez a
mesma coisa:
— Preparar, apontar...
E a ruiva gritou:
— TORNADO!
Todos se esconderam e a ruiva saiu
correndo.
Chegou a vez da loira, muito preocupada e pensativa ela foi posta de frente
para o muro, então o guarda comandou:
— Preparar, apontar...
A loira depois de muito pensar gritou:
- FOGO!!!!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - As emoções podem estar à flor
da pele, pois inicia um processo de mudança na vida de boa parte dos
capricornianos. Mudanças estas em maioria inevitáveis, mas que mexerão
com a forma de pensar sobre a vida. Procure ouvir a voz da razão e reflita
bem antes de manifestar opinião.
SAÚDE: a ansiedade e a movimentação podem mexer com o estado
de nervos e causar consequências à saúde. É preciso tentar equilibrar e
controlar as energias do corpo e da mente entre atividades físicas e boa
alimentação. Atenção com as taxas de colesterol e de gordura no fígado.

CURIOSIDADES
A mais antiga cidade brasileira
A cidade mais antiga do Brasil é São
Vicente, no litoral paulista. Foi fundada
por Martim Afonso de Souza em 1532,
quando Portugal começou efetivamente
a colonizar o Brasil porque aqui precisava implantar a produção de açúcar.
Primeira lei de trânsito limitava a velocidade em 10 km/h: A primeira lei de
trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada em 1836, na Inglaterra. Além de limitar em dez quilômetros
por hora a velocidade máxima, obrigava a
que o carro fosse precedido por um homem

portando uma bandeira vermelha para alertar os pedestres, a no mínimo 60 metros de
distância.
Pedido de menina de 11 anos levou
Abraham Lincoln a deixar crescer sua
barba: Abraham Lincoln, o presidente
norte-americano cuja barba se tornou
clássica nos retratos que o perpetuam
como figura história, andou a vida toda
de rosto raspado, sem sequer usar um
modesto bigode. Foi o pedido de uma
menina de 11 anos, às vésperas de se
eleger para o primeiro mandato, que o
fez deixar crescer a barba.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - Mesmo com as notícias nada animadoras
quanto aos aspectos econômicos do país, é possível superar barreiras
com criatividade e determinação neste momento. Podem acontecer novas
propostas neste mês e isso dará um novo ânimo para desenvolver novas
atividades e responsabilidades.
SAÚDE: é preciso manter a calma na hora de ingerir remédios,
sobretudo se a receita estiver recheada de fórmulas e mais fórmulas.
Cuidado com a automedicação. De uma forma geral a saúde está boa,
mas sempre é bom evitar se expor diante da intensidade de viroses e
intempéries climáticas.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Se existe um momento interessante para
colocar um ponto final em situações de dificuldades, a hora é essa.
Aproveite para decidir o que for preciso e evitar deixar pendências para o
futuro. Aproveite também sua intuição e determinação para disputar uma
vaga num emprego ou colocação no mercado de trabalho.
SAÚDE: a saúde está boa e você tem pique para desenvolver ou dar
prosseguimento em atividades mais saudáveis. Estímulo não falta neste
momento. Capacidade de recuperação de processos cirúrgicos ou qualquer enfermidade momentânea.
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Alexandre Frota faz denúncia contra ativista que repudiou sua confissão de estupro

Kaká e Carol se separam novamente e
assessor dela passa por mentiroso

Pouco tempo depois que Alexandre Frota
contou em entrevista ao programa ’Agora É
Tarde’ que estuprou uma mãe de santo e chegou a fazê-la desmaiar com a força com qual
pegou no pescoço dela, a servidora pública
Sâmia Bonfim criou no Facebook um evento
para repudiar a atitude do ator e diretor.
Pouco mais de um ano depois, Sâmia recebeu uma intimação policial para prestar depoimento sobre o evento “Mutirão para levar
Alexandre Frota para o camburão. Estupro é crime!”, porque o próprio Alexandre Frota prestou queixa contra ela. Na época, além de
se explicar na página, alegando que a história era parte de uma encenação para divulgar seu espetáculo de stand up comedy, Alexandre
Frota também mandou mensagens de ameaça à servidora pública.
“Você não precisa se desgastar, ativista de merda. Só eu vou falar.
Não tenho medo de ativista, de Ministério Público. Não me intimido
com você, nem com sua amiguinha nojenta. Se precisar serei, sim,
fundamentalista, homofóbico, a porra que for, mas essa onda você
não vai surfar. (…) Estou aqui esperando o camburão. Não veio me
buscar até agora. Ativista aproveitadora. Enquanto sua página em
43 dias conseguiu 6 mil curtidas, a minha, em 48 horas, teve 11.600
de apoio. Veja bem, o dobro. Eu nunca vou te esquecer. Essa página
foi criada para que você sempre se lembre de mim”, escreveu Alexandre Frota, em conversa com Sâmia no Facebook, segundo ela
informou ao jornal ‘Extra’.

Kaká e Carol Celico mais uma vez terminaram o casamento.
Ela confirmou a nova separação.
A moça estava forçando a barra para o jogador renovar os votos do casório, mas cansado
dos mimos da mulher, Kaká rompeu tudo de
uma vez.
O blog estava atrás dessa notícia desde a
manhã de sexta (31), mas um tal de Fernando
Bento, assessor de Carolzinha, faltou com a
verdade (como geralmente muitos deles fazem...).
Veja o que ele teve a coragem de dizer por e-mail, que foi enviado
às 09:35 e respondido às 11:29: "A assessoria desconhece qualquer
informação sobre a vida pessoal da família.
A única informação que a assessoria e os veículos estão noticiando, nessa semana, é sobre a renovação dos votos do casal no próximo mês de dezembro".
Tadinho... Ou o cara mente, ou deve ser tipo marido traído, né, o
último a saber...

Depois de surto e internação, Claudia
Rodrigues descansa nos Estados Unidos
O ditado diz que depois da tempestade, vem
a bonança. É justamente o que aconteceu com
Claudia Rodrigues. A atriz e comediante, que
teve um mês de junho difícil - foi diagnosticada com um surto e chegou a ficar 17 dias internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo -, agora só quer saber de descansar. Ela está
relaxando nos Estados Unidos e só deve voltar
ao Brasil no mês que vem. A mesma fonte afirma que o colapso de Claudia teria sido motivado pelo fim do contrato dela com a Globo. A
comediante estava na emissora havia 19 anos
e ganhava em torno de R$ 140 mil todo mês.
Ela, que sofre de esclerose múltipla desde 2000, estava fora do ar
desde 2012 por conta de complicações da doença. A Globo informou que continua pagando o plano de saúde da ex-contratada.

Antônia Fontenelle solta o verbo:
‘Não gosto da Anitta’
Antônia Fontenelle, 42, provocou uma nova
polêmica ao comentar o que ela pensa sobre a
cantora Anitta, 22, em entrevista ao “Programa
Amaury Jr.”, que será exibida na quinta-feira
(30) pela Rede TV!.
“Não gosto da Anitta. Dizer que não gosto,
não é falar mal. A Anitta como artista é maravilhosa. Ela é quebradeira, entra no palco e arrebenta. Não gosto dela pessoa, é uma coisa de
santo mesmo, não bate. Pode ser que daqui a
pouco isso mude. Não sou obrigada a gostar de todo mundo e ninguém é obrigado a gostar de mim”, disparou a famosa.
Atualmente, a atriz e apresentadora se dedica aos preparativos
para o seu casamento com Jonathan Costa, 21. Segundo o site
“Ego”, a cerimônia acontecerá no dia 13 de dezembro, no Museu
de Arte Moderna, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e com a presença
de 300 convidados.

Irmã de Michael expulsa assessor do pai
Janet Jackson, que veio ao Brasil
atrás do pai, Joe, que está internado,
colocou as garras de fora novamente.
Toda cheia de si e arrumando confusão com todo mundo, a irmã de
Michael expulsou Charles, assessor
pessoal do pai, do hospital. E do
país...
Para evitar maiores problemas, ele
decidiu ir embora para Las Vegas.
Além disso, Janet mandou colocar dois seguranças na porta do
quarto de Joe, no hospital, para ninguém chegar perto dele, proibiu
informações sobre o estado de saúde dele e ainda tirou as coisas do
pai do hotel em que ele estava hospedado.

Joelma e Chimbinha estão separados
Joelma e Chimbinha, depois
de vários rumores de crise no
casamento, não formam mais um
casal. A cantora está confirmando
a separação a pessoas próximas,
mas de forma discreta, sem fazer
alarde. Eles ainda não assumiram
publicamente, pois estão cumprindo agendas de shows com o
grupo Calypso.
O clima está tão tenso que os dois quase não estão se falando e
têm evitado dividir camarim.
Dizem que Joelma finalmente abriu os olhos...
A assessoria do (ex) casal diz: "Não confirmo essa informação.
Inclusive eles estão lançando um DVD comemorativo aos 15 anos
de carreira e em breve um CD em espanhol que está sendo finalizado". Então, tá.

Thaila Ayala não está
nem aí para Marquezine
Ao dar uns amassos em Neymar, ex
de Bruna Marquezine, sua amiga (ou
quem sabe agora vai ser ex), Thaila Ayala está sendo apenas ela mesma.
Quem conhece e convive com a modelo diz que ela não é muito ligada em
ética quando o assunto é namorar.
Mesmo que Bruna fique chateada por ela ter ficado com Neymar,
para a moça tanto faz. E Thaila sabe muito bem que a história da
atriz com o jogador ficou meio mal resolvida...
Mas o que importa para ela é se divertir. E Neymar, com tudo o
que ele tem, é considerado para ela um bom partido.
Os dois ficaram juntos em uma festa em Ibiza, na Espanha.

Ator recém-separado da mulher
está com um rapaz
Um belo ator que se separou recentemente da mulher, que também é famosa como ele, está namorando um rapaz.
O bonitão sempre foi mulherengo, mas vem arrastando essa relação paralela há um tempo. O motivo do fim do casamento foi esse.
O novo eleito do galã faz triângulo amoroso em uma novela.
Façam suas apostas. Tomara que o novo casal seja feliz, mesmo
que não saia do armário publicamente.

Belo e Gracyanne se defendem
de acusação de dívida
Não é de hoje que surgem notícias na imprensa sobre dívidas de
Belo.
Nesta semana, um jornal carioca publicou que ele e sua mulher
Gracyanne teriam dado cheques sem fundos para pagar alguns itens
de decoração da casa deles, assim que se casaram, e que os objetos
seriam leiloados.
Eram coisas caras.
O advogado de Gracy disse em uma entrevista que tudo foi um mal-entendido, que houve um acordo, e que nada mais irá a leilão.
Veja a nota oficial da assessoria do casal Belo: "O casal desconhece
qualquer dívida de fornecedor que tenha atendido ao projeto inicial de
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decoração de sua atual residência. Tendo em vista que houve um distrato comercial com a decoradora responsável pelo projeto executado
em 2010, o qual foi totalmente quitado por acordo conduzido pelos
advogados das partes envolvidas em 2012". Ufa!

Irmã de Michael Jackson tem ataque de fúria
Janet Jackson, irmã de Michael, veio ao Brasil para ver o pai que
está internado em SP devido a um AVC (acidente vascular cerebral)
e paradas cardíacas.
A mulher é descontrolada. Teve ataque de fúria no hospital e no
hotel em que o pai Joe Jackson se hospedou.
Ela mandou colocar dois seguranças na porta do quarto dele no
hospital para que ninguém, nem empresários e assessores que estão
trabalhando com ele aqui no Brasil, tivessem acesso.
Proibiu qualquer informação sobre o estado de saúde de Joe para
a imprensa. E ainda quer levar o pai embora do Brasil.
Janet também foi ao hotel na quarta (29), entrou pela porta de serviço (ninguém entendeu o motivo), pegou as coisas do pai, fechou a
conta do quarto dele e se mandou para outro hotel sem dar satisfação
para ninguém.
Eu, hein... Então, tá.

Saia justa: Patrícia Poeta e Cissa
Guimarães travam guerra de egos
Depois de implicar com Zeca
Camargo, agora Patrícia Poeta não
está se entendendo com Cissa Guimarães. A guerra de egos já virou
comentário nos bastidores da Globo. Elas foram ao Vídeo Show na
semana passada com Zeca, André
Marques (o eterno Mocotó) e Tiago Leifert (os cinco apresentadores
vão estrear um programa aos sábados) e ficou visível que um quer
aparecer mais que a outra. Mas há quem diga que Poeta não é a
culpada dessa saia justa. Cissa faz a linha fofa, mas nos bastidores
adora falar demais e nunca quer ser contrariada.
Obviamente, diante das câmeras e do público todos se amam e
são melhores amigos...

Globo tenta blindar Zeca
A ordem na coletiva de imprensa do novo programa que terá Zeca Camargo como um dos apresentadores é protegê-lo ao máximo de possíveis
perguntas constrangedoras dos jornalistas.
Para isso, a Globo escolheu a dedo quem chamar. Só deixou ser credenciado os repórteres mais bonzinhos que
aceitariam numa boa a imposição de não colocar Zequinha na parede. O apresentador criou polêmica, recentemente, ao criticar a comoção em cima da morte de Cristiano Araújo. Ele tem todo o direito
de expressar sua opinião, mas foi massacrado pelo público.

Ronaldo é zoado por transexual
Desde que Ronaldo se envolveu com aqueles travestis (lembra?), sua vida nunca mais foi a
mesma. Sempre tem alguém fazendo piada sobre
o assunto.
Desta vez, foi a transexual Jane Di Castro que tirou onda. Ela provocou o ex-jogador em seu show
de humor, no Rio.
"Ronaldo até hoje não sabe diferenciar quem é homem ou mulher.
Imaginem vocês: eram três travestis que foram com ele para o motel. Confundir uma tudo bem, mas três é demais", disse Jane.
Ai, gente... Segundo um jornal carioca, a transex foi super aplaudida na hora.

Claudia Raia irrita convidados
Mais um capítulo do estresse que foi a tal sessão VIP que Claudia
Raia fez de seu novo musical, em SP, na noite desta segunda, dia 27.
Além de exigir que os convidados fossem vestidos com traje de
gala, o que muitos consideraram até cafona da parte dela escolher figurino para uma peça de teatro, a atriz ainda os deixou irritado pela
sua falta de consideração. Claudião demorou 50 minutos para atendê-los após o espetáculo. Já tinha gente impaciente, inclusive famosos,
ameaçando ir embora e dizendo que era falta de respeito. Muitos não
aguentaram e se mandaram. Tadinhossss, alugaram até roupa para ir
ao evento... Eram mais de meia noite e meia e Tancinha não aparecia...
Nesse horário, Cintia Abravanel, mãe de Tiago, neto de Silvio Santos,
estava impaciente esperando o elevador e chamando o filho para ir
embora. Xiii...Depois ninguém entende o motivo de alguns globais
terem rejeição em São Paulo... A assessoria de Claudia Raia diz que
ela demorou para ir ao coquetel, onde os convidados a esperaram, pois
estava atendendo a imprensa. No início, fotógrafos foram impedidos
de entrar no teatro, mas no final foram liberados.
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Projeto Cultural 8 e meia

C

om iniciativa de Jorge Salazar, aconteceu dia
31 de julho no anfiteatro da Câmara Municipal
de Manhuaçu o Show Expressão Poética, com
apresentação de artistas da região. Foram momentos de
descontração que agradou ao público, todos que participaram puderam ouvir músicas inéditas de autoria dos
próprios interpretes, O show foi beneficente e os alimentos arrecadados foram doados para a DAREI - Divisão
de Assistência Recuperação e Integração, Fundada em
1985 por um grupo de pastores evangélicos, trata-se de
uma instituição filantrópica, assistência social e possui
um atendimento para crianças de 0 a 12 anos de idade.
A casa de passagem DAREI é uma instituição de Utilidade Pública Municipal e Estadual. Apoio ao trabalho
do Conselho Tutelar.

Walace Pinheiro..................................................................................................................................................... Ipanema
Jorge Leonésio......................................................... Manhuaçu - contato para Shows (33) (8420-8413 – (33) 8444-7717
Amauri Romano................................................................................. Alto Caparaó – contato para shows (32) 8418-2148
Jorge Salazar....................................................................................................................................................... Manhuaçu
Teógenes Nazaré.................................................................................................................................................. Manhuaçu

