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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Fernando Pimentel anuncia liberação de R$ 143,5
milhões para o setor cafeeiro de Minas Gerais

O

governador de Minas Gerais Fernando Pimentel anunciou no sábado (15/8) em Manhuaçu, durante a instalação do Fórum Regional de Governo – Território do Caparaó,
a liberação de R$ 143,5 milhões para os produtores e cooperativas de produção do
estado por meio do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).
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Governador Fernando Pimentel e liderança durante instalação do Fórum de Governo em Manhuaçu

Grande show de Daniel na
COOCAFÉ em Lajinha/MG

Luisburgo realiza entrega
de certificados do Pronatec
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Ivone de Andrade de Manhumirim

Troca de presente de Daniel e Fernando

Tom Brady tenta perdão de Gisele
Munhoz apanha após show com Mariano

A

COOCAFÉ em seus 36 anos realizou um dos maiores shows já realizado na cidade, a
cooperativa dos cafeicultores é um orgulho dos lajinhenses e neste ano ampliou mais as
suas atividades inaugurando a Fábrica de Adubo COOCAFÉ.
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Fernando e Sorocaba dão show de antipatia
Leonardo expõe a filha e a deixa chateada
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EDITORIAL

Protestos pelo
impeachment de Dilma

CHARGE

A

trombeta da insatisfação ecoa por todo o país. Dessa
vez, entretanto, ela toca em uníssono. No último
domingo (16), o povo foi às ruas uma vez mais para
protestar. Diferentemente de manifestações anteriores, em
que se notava pluralismo político, esta mobilização teve um
posicionamento claro: o impeachment da presidente da República. Cada vez mais, o cerco se fecha contra Dilma Rousseff.
As investigações da Lava Jato, somadas à força da oposição no país, dificultam a situação do atual governo. Politicamente, Dilma já está condenada. Nada pode fazer contra
um Congresso Nacional que reza em cartilhas adversárias.
Sem guarida política, a situação parece insustentável, a
exemplo do que reflete a última pesquisa Datafolha, do
jornal Folha de S. Paulo. De acordo com o levantamento, a
desaprovação da petista chega a 71%, a maior já registrada
durante o período democrático.
O Brasil vivencia realidade tempestuosa, que não prevê
melhora em curto prazo. Que o diga o trabalhador, vítima
do retorno de uma inflação cruel e alvejado pela lama da
corrupção. Ademais, faço o seguinte questionamento: mudar
de comandante seria a solução? Michel Temer e seu PMDB
– um partido que não sabe onde está a sua devoção – faria
um trabalho melhor? Não há Itamar dessa vez. Há quem
defenda a volta do regime militar. Outros pregam a realização de nova eleição, caso o Tribunal de Contas da União
não aprove as contas do governo. O país é uma roleta-russa:
tudo pode acontecer.
No domingo, as pessoas foram
Fale com a redação
às ruas para manter uma posição,
contato@jm1.com.br mostrar seu desconforto. A tão
(33)3331-8409
sonhada República Brasileira
mereceu sonhos mais promissores
quando em sua concepção. Há tantos problemas diferentes,
tantos dramas por serem corrigidos. O que falta são gestores
capazes de curar a realidade do país. A classe política atiça
o povo perigosamente com suas decisões impertinentes.
Os protestos pelo Brasil foram pacíficos. Ganhou o debate
de ideias, a liberdade de expressão. Perdeu o PT, que, em
minha opinião, está no limiar do impeachment. Não vejo
Dilma como uma pessoa ruim. Penso na presidente como
uma pessoa ingênua e despreparada para o cargo. Creio que
a falta de experiência em gestão pública foi decisiva para
a crise. Aguardemos os próximos capítulos. Com tanto em
jogo, que o povo continue vigilante. É chegado o momento
de todo cidadão ser um patriota.
Gabriel Bocorny Guidotti
Bacharel em Direito e estudante de Jornalismo.
Porto Alegre – RS
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CARTA DOS LEITORES

Ao Jornal das Montanhas,

Foco da manifestações foi em Lula e Dilma
Em fim chegou o dia 16 e o povo foi para as ruas, o
Palácio do Planalto respirou aliviado porque as manifestações deste domingo (16) não repetiram as concentrações
observadas em março.
Mas preocupa o governo o fato de a mobilização seguir
forte e ter focado nas figuras da presidente Dilma Rousseff,
do ex-presidente Lula e do PT.
Para quem estiver pensando que manifestações como
estas em todo o país não tem peso estão enganados, acho
melhor ao políticos colocarem suas barbas de molho.
O governo avaliou que ganhou mais tempo para tentar
superar a crise política e econômica, depois de na semana
passada já ter conseguido estancar as articulações da oposição no Congresso e em tribunais que podem desaguar
na abertura de um processo de impeachment.
Em reunião na noite de hoje no Palácio da Alvorada,
Dilma e sua equipe destacaram como positivo o fato de a
oposição não ter conseguido ter grande visibilidade nos
atos, mesmo tendo feito convocação e participado dos atos.
Segundo um ministro, apesar de "todo o peso partidário
que foi jogado ficou tudo dentro da normalidade". O PSDB
usou suas inserções comerciais no rádio e na TV para

convocar pessoas para os atos deste domingo e alguns de
seus principais líderes foram para as ruas.
A orientação da presidente à sua equipe, porém, foi não
dar entrevistas no final do dia e passar, por intermédio do
ministro Edinho Silva (Comunicação Social), uma breve
avaliação oficial dos atos: "o governo viu as manifestações
dentro da normalidade democrática".
Reservadamente, ministros avaliaram negativamente
o fato de, nesta terceira onda, as manifestações estarem
muito concentradas na presidente, em Lula e no PT. Para
assessores, o risco é que revelações da Operação Lava Jato
sobre integrantes do PT envolvidos no petrolão possam dar
mais gás a ataques diretos às principais lideranças petistas.
Além de Dilma e Edinho, participaram da reunião no
Alvorada os ministros José Eduardo Cardozo (Justiça), Jaques Wagner (Defesa) e Aloizio Mercadante (Casa Civil).
O líder do PT no Senado, Humberto Costa (CE), disse
que o resultado das manifestações "não significa que a
insatisfação com o governo diminuiu".
Já o senador Delcídio Amaral (PT-MS), líder do governo
no Senado, acredita que o foco do protesto no impeachment pode ter contribuído para evitar um crescimento
expressivo no número de participantes. "O povo brasileiro
tem consciência, não entra no embalo de alguns", disse.
Danilo José dos Santos
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Mônica Hott assume a Superintendência de Ensino de Manhuaçu
MANHUAÇU (MG) – Mônica de
Oliveira Hott, professora há 30 anos é
a nova Diretora da Superintendência
Regional de Ensino (SRE) de Manhuaçu.
Ela substitui o professor Clóvis Dornelas
Filho, que pediu exoneração por conta de
sua carreira no Estado. Com a nomeação
de Monica para o cargo de diretora da
SRE, ela deixou vago o de Diretora de
Pessoal, que agora passa a ser ocupado
por Vitória Maria Ferreira de Magalhães
Serri. Sua nomeação foi publicada dia,
12/08, na página 2 do Diário Oficial de Minas Gerais.

Abaixo assinado para CEMIG
(Companhia Energética de Minas Gerais)

vida longa, afirmam os
belgas Pieter e Paulus
Langerock, os gêmeos
mais velhos do mundo,
nunca se casaram. “Sim,
Paulus é meu melhor
amigo. Estamos sempre
juntos”, diz Pieter.
Uma receita nada animadora para um bom
número de homens que
adora um rabo de saia,
beber uma taça de vinho
é excelente, comer com moderação é difícil, agora não ir atrás de
mulheres aí complica..
Nascidos em 8 de julho de 1912, os irmãos viveram juntos a
maior parte de suas vidas e até hoje mal saem um do lado do outro. Eles dividem quarto em um asilo nos arredores da cidade de
Ghent, na Bélgica.
“Não há muitos conselhos que eu possa dar. Não desperdice seu
tempo fazendo hora, não coma demais e não corra atrás de mulheres”, diz Paulus, alternando francês e holandês.
Depois de uma longa carreira como juízes em meados do século
20, os dois homens de 102 anos preferem falar francês e serem
conhecidos como Pierre e Paul.
Ambos tomam uma taça de vinho todos os dias. “Dê-nos um
Bordeaux, mas de boa qualidade”, diz Paulus a sua enfermeira na
casa de repouso para onde os dois se mudaram há apenas três anos.
Apesar de serem os gêmeos mais velhos do mundo ainda vivos,
faltam mais três anos para eles quebrarem o recorde dos irmãos
americanos Glen e Dale Moyer, que viveram até os 105 anos.

Denuncia de morte de peixe no rio do
Córrego da Gameleira

Os moradores do Distrito do Prata município de Lajinha, cansado
de tanto reclamar, resolveram, mais uma vez apelar para o bom senso
das autoridades e estão solicitando providencias para solucionar o
grave problema de energia elétrica do Distrito.
Este jornal em muitas oportunidades reportou sobre o assunto,
mas ninguém se mexeu.
Uma sugestão desta coluna: Povo organizado tem sim quase todas
as suas reivindicações atendidas, para tanto algumas providências
devem serem tomadas, uma delas irá acontecer ano que vem, ano
de eleições municipais, e será uma oportunidade de cobrar dos candidatos um compromisso com a população, e dos atuais eleitos dar a
resposta que eles merecem. Essa função deveria ser dos vereadores
que tiveram votos no Distrito, mas o que eles fizeram para amenizar
o problema, nada. Lembre-se disso na hora de votar.
Problemas:
1) Pico de luz.
2).Interrupção da energia sem aviso prévio a qualquer hora do dia.
3) Boa parte dos postes as lâmpadas não acendem.
4).Constante quedas de energia, queimando equipamentos elétricos
dos estabelecimentos comerciais.
5).Das 18 às 20hs, não tem como tomar banho, ligar a televisão,
ou seja, não dá para ligar nenhum aparelho.
O problema é grave e está prejudicando a comunidade inteira do
distrito.
Uma comissão de representantes de entidades e moradores foi
nomeada para reivindicar a solução desse problema que vem se
arrastando desde 2002.
Comissão: Luciano Batista Luiz, Carlos Roberto de Oliveira,
Maria da Penha Cerqueira, Dalita Garcia, telefone para contato
(33)3344-3031.
Aos moradores que ainda não assinaram, procure o pessoal da
comissão e assine.

Aos 102 anos, gêmeos mais velhos do
mundo dão dicas para viver muito
'Comer pouco, beber vinho e não ir atrás de mulher' são segredos,
contam.
Belgas tomam vinho todo dia e nunca foram casados. Reconhecidos como gêmeos mais velhos do mundo, os irmãos belgas Paulus
e Pieter Langerock brindam no abrigo Ter Venne em Sint-Martens-Latem. Companheiros, eles nunca tiveram esposas. (Foto: Yves
Herman/Reuters)
Perguntado para eles qual a receita para uma vida longa, eles
disseram: comer com moderação, beber uma taça de bom vinho
todos os dias e evitar ir atrás de mulheres são os segredos de uma

Uma cidadã Thainá Salazar
Martins procurou nossa redação
para relatar o fato ocorrido no rio
do Córrego da Gameleira município de Luisburgo Segundo. Thainá
preocupada com o meio ambiente,
ao constatar no dia 02/08/2015, uma
alteração na coloração e densidade
da água corrente do rio situado no
córrego da Gameleira zona rural de
Luisburgo/MG, segundo Thainá no
decorrer da semana moradores identificaram que algo de errado estava
acontecendo, pois, peixes estavam
morrendo, causando um grande
impacto no entorno do rio. A Polícia
Ambiental foi acionada e constatou
a irregularidade e providencias cabíveis foram tomadas. “Minha preocupação é que fatos dessa natureza
não venha se repetir, fato este que me fez procurar o jornal para que
fosse divulgado para que mais pessoas se conscientize da necessidade
de preservar o meio ambiente, pois o fato é de grande seriedade, meu
intuito é alertar e despertar na população o interesse em preservar,
pois muitas pessoas cometem crimes ambientais, por falta de conhecimentos. Infelizmente esse tipo de crime é bem comum, e nesse caso
decorre da liberação de agua altamente tóxica sendo efeito de um
processo de despolpa do fruto do café que envolve a fermentação
do produto que em si possui produtos químicos adicionados a sua
formação, o resultado desse processo resulta no liquido de textura
oleosa e densa que inibe a transferência de oxigênio do rio em seu
trabalho de evaporação onde se resulta na causa da morte dos peixes,
infelizmente ainda encontram-se vestígios do ocorrido no percurso
do rio que está bastante assoreado e de difícil circulação da agua, já
em situação quase escassa. Diante disso deixo então minha opinião
de moradora e conhecedora da situação vivenciada. Espero que cada
cidadão e cidadã se conscientize e trabalhem para alertar as pessoas
da seriedade do acontecimento”. Declarou Thainá.
THAINA SALAZAR MARTINS, trabalha em Manhuaçu, mas
passa os finais de semana com seus familiares no município de
Luisburgo

Muitos animais morrem por ações
impensada dos humnanos
Quando VOCÊ não respeita o Meio Ambiente e
joga seu lixo nas ruas, nas
praias ou em qualquer lugar
que não seja a lixeira ou
locais apropriados, é isso
o que VOCÊ está fazendo.
Inocentes pagam pela falta
de educação e respeito ambiental de muitos.

Mais uma prefeitura cancela
festa por falta de dinheiro
A cidade de Pedra Dourada cancelou a festa Forro Dourada 2015,
este ano e talvez por mais dois ou
três a situação dos pequenos municípios vai ser muito difícil, pois
as pequenas cidades gastam muito
e recebem pouco, foi só o governo
federal cortar os repasses do Fundo de Participação dos Municípios
que começou as dificuldades.
Há projetos para acabar com os
pequenos municípios que não tem renda própria para arcar com suas
despesas. Cadê a população para exigir que os salários da prefeita, dos
secretários e dos vereadores sejam igualados a realidade municipal,
a população do interior de Minas se quiserem melhorar de vida e ter
melhores condições para os filhos e netos, deve aprender com outros
munícipes, protestar e exigir os direitos de cidadão, nas cidades mais
politizadas a população está exigindo que os salários dos políticos
sejam rebaixados, são várias cidades onde os vereadores por pressão
popular tiveram que diminuir seus salários. Ano que vem é ano de
mudança e se seu vereador está se tornando um político profissional
é hora de dar cartão vermelho, votando em outros.
As dificuldades decorrentes da crise econômica que o Brasil
enfrenta, causa reflexos também na administração pública. Criar,
executar, desenvolver e manter ações tem sido um desafio para as
prefeituras. Em Pedra Dourada, um dos destinos turísticos mais visitados da região, a realidade não é diferente. O Governo Municipal
tem buscado alternativas para tentar minimizar os danos causados
pela diminuição dos repasses federais e garantir a manutenção de
serviços básicos e essenciais nas áreas da educação, saúde, assistência
social. Outro desafio é garantir que o funcionalismo público não sofra
maiores prejuízos. Este mês de agosto a prefeita, o vice-prefeito e
os secretários municipais abriram mão do recebimento em dia dos
salários para que o restante dos servidores públicos municipais não
sofresse com atraso no pagamento.
No início deste ano o Governo Municipal optou por dar um aumento aos funcionários públicos de 8,9%, acompanhando a progressão
do salário estipulado pelo governo federal.
A diminuição dos repasses para a cidade foi considerável. Apenas
no período de janeiro a maio de 2015 os repasses diminuíram R$
380.938 mil em relação ao mesmo período do ano passado. Uma
queda de 7,65% da receita líquida da prefeitura. Que representa
quase o valor necessário para a realização de uma festa do porte do
Forró Dourada.

Leandro Marques anima juventude
cristã em Luisburgo

Cantor Leandro Marques e Ministério de Louvor de Luisburgo,
durante o evento.

Agosto começou com muitas bênçãos e momentos de grande fé
em Luisburgo, com a realização do encontro “Não basta ser crente”,
realizado pela Igreja Batista, no dia 1º. Além da juventude reunida,
famílias e convidados prestigiaram a apresentação musical do cantor
Leandro Marques, do Rio de Janeiro, com belas canções e pregações trazendo positivas mensagens de vida – além da animação do
Ministério de Louvor da Igreja.
Durante o evento, vídeos e coreografias especiais com a participação de jovens da cidade também emocionaram os presentes.
O evento teve o propósito de incentivar os jovens a buscar saúde
física e espiritual, longe das mazelas sociais.

O encontro reuniu grande público, em especial
a participação de jovens do município.
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"Eu vou voltar com tudo para fazer vocês sorrirem de novo e mais um pouco"
Cláudia Rodrigues, que sofre de esclerose múltipla, doença que atinge o sistema nervoso, prometeu na noite de domingo (9) que irá
voltar a atuar no teatro e na TV com o objetivo de fazer o público sorrir

INTELIGÊNCIA PREVÊ ‘PROTESTO MAIOR’ CONTRA DILMA

VIRA CASACA

Relatórios do departamento de Inteligência da Polícia Militar do
DF mostram que a expectativa para os protestos contra o governo
Dilma é de que o número de manifestantes seja pouco maior que
no último protesto, em abril, que reuniu mais de 35 mil pessoas,
em Brasília, e cerca de 1,2 milhão no restante do País. O problema, segundo o setor de Inteligência da PM, serão os protestos
de movimentos sindicais em apoio ao governo: eles prometem
“confusão” com os antiDilmistas.

Os tucanos estão espumando com Renan Calheiros (PMDB-AL),
que foi alçado ao posto de ‘melhor amigo’ de Dilma. Até dias atrás,
Renan se reunia com o partido para tratar do impeachment da presidente.

#FORADILMA
O ‘Movimento Brasil Livre’, a ‘Carreata Águas Claras’, o ‘Juntos
pelo Brasil’ e a ‘Paralização dos Caminhoneiros’ protestam contra
Dilma.

PALANQUE
O Planalto desconfia que o ministro George Hilton (Esporte) virou alvo do prefeito do Rio, Eduardo Paes. É que, após o Pan
de Toronto, Hilton pode ser útil à campanha de Marcelo Crivella à
prefeitura, em 2016.
AMEAÇA COM GRANA PÚBLICA

No dia 12 de abril, os protestos reuniram dezenas de milhares de
insatisfeitos com o governo Dilma, sem confrontos, em Brasília.

Na “Marcha das Margaridas”, o Movimento dos Sem-Terra ameaçou diretamente o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo o MST, as 35 mil pessoas da marcha, pagas com grana do
contribuinte (R$ 400 mil do BNDES, só este ano), foram lá “cortar
a cabeça de Cunha”.

DO CONTRA

PENSANDO BEM...

MTST, MATR e MRP estarão a favor de Dilma. A expectativa da
PMDF é de que cerca de 500 manifestantes participem dos atos
pró-PT.

...nem nos anos de chumbo o chumbo era tão grosso contra o
governo.

SEM CONFUSÃO

#FORACUNHA
O protesto mais desejado pelo governo está marcado para o
próximo dia 20, contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ).
GOVERNO DILMA ARRECADOU R$ 1,6 TRILHÃO EM 2015
A “crise econômica” é justificativa do governo para elevar a conta de luz e outros impostos, mas as receitas do governo Dilma
ultrapassam R$ 1,6 trilhão nos primeiros sete meses do ano, de
acordo com o Portal Transparência. O montante, que já é o mais
alto arrecadado por um governo na história, inclui tributos, multas,
cobranças judiciais, entre outros “artifícios” do governo de tirar dinheiro do bolso do contribuinte.
NUNCA ANTES
Se mantiver o ritmo, o governo Dilma deve estabelecer, em 2015,
o recorde histórico de arrecadação, em meio à crise: R$ 2,6 trilhões.
DILMA BATE LULA
Em apenas sete meses de 2015, o governo Dilma já arrecadou
10% a mais que Lula em 2010, seu oitavo e último ano de governo.
FAZENDA GULOSA

LAVA JATO SUSPEITA QUE TCU MANIPULA ACESSOS
A força-tarefa da Lava Jato suspeita de manipulação nos registros
dos acessos do advogado Tiago Cedraz ao Tribunal de Contas da
União. Filho do presidente do TCU, Aroldo Cedraz, ele foi alvo da
Operação Politeia. É investigado por tráfico de influência. Das oito
dezenas de acessos de Tiago ao TCU, cinco seriam para eventos
e três a ministros que votaram contra processos do seu interesse.
Muito conveniente.
DESCONFIANÇA
Os registros oficiais de acesso, inverossímeis e à medida da defesa de Tiago Cedraz na Lava Jato, deixaram os investigadores
desconfiados.
CONVENIENTE
Além da baixa confiabilidade nos registros do acesso de Tiago Cedraz na gestão do pai, sumiram do TCU os registros de gestões
anteriores.
ROLETA RUSSA
Os registros de acesso ao TCU são objeto de investigação. Se ficar confirmada a manipulação, vai ficar ruim para o ministro Aroldo
Cedraz.
MILIONÁRIO

O Ministério da Fazenda, com a Receita Federal, é o maior arrecadador do governo federal: R$ 1,3 trilhão em impostos e taxas.

Aos 33, Tiago Cedraz acumulou R$ 13 milhões em imóveis, em
menos de três anos, além de um jato Cessna, segundo O Estado
de S. Paulo.

BALA DE PRATA

DILMA TENTA MANTER PDT NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

O presidente da Força Sindical, Paulinho da Força (SD-SP), promete lotar a Avenida Paulista, uma das principais vias de São
Paulo, neste domingo (16). Só a Força quer levar 50 mil pessoas
contra Dilma.

Após interferência do ex-presidente Lula, o
PT decidiu abrir mão do Ministério do Trabalho. A reforma ministerial em discussão no
Planalto vai começar com a demissão de Manoel Dias, atendendo a deputados do PDT, e
deve rifar o secretário Nacional de Economia
Solidária, Paul Singer, acusado de encalacrar
pedidos dos pedetistas. A ideia de Lula é trazer de volta seu amigo, o ex-ministro e “dono”
do PDT, Carlos Lupi.

FORA, IMPEACHMENT
Para o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), o “desejo
golpista de impeachment” será sepultado após os protestos de
domingo. O PT na Câmara e no Senado aposta em baixa adesão
às manifestações.
TEMPESTADE PERFEITA
CNN, NY Times, Bloomberg, The Guardian, BBC, Le Monde, Diário de Notícias, El País e outros veículos internacionais definem
este domingo (16) de protestos como “crucial” para o futuro de Dilma. Até sexta, 114 cidades confirmaram protestos liderados pelo
Movimento Brasil Livre.
‘DILMA OUT’
Cidades nos Estados Unidos e na Europa também marcaram protestos contra Dilma: brasileiros em Berlim, Dublin, Nova York, Miami, Londres, Lisboa, Frankfurt, Roma e Paris confirmam protestos
contra o governo.
SUSPEITO
O deputado federal Vitor Valim
(PMDB-CE) desconfia do rompimento
do PDT com o governo. Suspeita que
o terreno está sendo preparado para
filiar Cid e Ciro Gomes. ‘Começa-se a
entender tal independência’

MÃO DE FERRO
Para Lula, Carlos Lupi é a “solução para acalmar o PDT”. O ex-ministro conseguiria controlar a bancada, que ignora o ministro
Manoel Dias.
OUVIDO MOUCO
Na reunião, Lula disse que Dilma não escuta o PDT, histórico
aliado do PT. Pedetistas se sentem mais próximos ao PT que ao
PSDB, claro.
EMPECILHO
A fidelidade do PDT depende da liberação das nomeações travadas por Aloizio Mercadante (Casa Civil), criticado em toda Esplanada.
CARIMBADORA-GERAL
Virou rotina o ex-presidente Lula questionar a atuação de Dilma.
Em encontro com senadores do PMDB, ele avisou que a petista
vive enfurnada no Palácio do Planalto, “atuando como mera burocrata”.

A gaveta da identidade

Hoje, pela manhã, exatamente como um raio de sol, você
entrou em meu quarto. Seu "olá" teve o som de uma sinfonia imortal para os meus ouvidos.
Esperei que você se aproximasse de mim, porque minhas
pernas já não são tão firmes e tenho dificuldades para me
manter em pé.
Você ficou à distância. Reclamou do cheiro de mofo e
abriu amplamente a janela. Fiquei feliz porque sempre dependo de que alguém chegue e faça isso por mim.
Amo os dias de sol. Eles me recordam os dias felizes em
que a memória não me traía tanto e eu podia me sentir útil,
realizando pequenas tarefas no lar.
Com a voz fraca, tentei conversar. Mas acho que você
deve estar com muitos problemas, porque traz a face enrugada e parece muito contrariado. Suas respostas foram curtas e
secas e resolvi me calar, respeitando as suas preocupações.
Foi aí que você abriu a minha gaveta, aquela pequena da
minha cômoda. "Quanto lixo!", foi o que você disse.
Meu coração começou a saltar. Você estava mexendo no
meu tesouro. Alegrei-me porque agora, pensei, poderia lhe
falar do significado de cada uma daquelas pequenas jóias.
A foto amarelada de seu avô e eu. Foi tirada durante nossa lua de mel. É em preto e branco. Mas eu recordo que o
cravo na lapela do seu avô era vermelho e o meu vestido
era estampado com flores miúdas coloridas.
"Mas, o que você está fazendo? Não revire deste jeito
as coisas da gaveta. Você poderá amassar a fita azul que
eu usava nos meus longos cabelos. Ou então o papel de
bombom que está aí. São tantas preciosidades.
Não, não é lixo! É minha vida. Não jogue fora."
Como não tenho com quem trocar idéias, nem quem me
ajude a relembrar os dias vividos, que teimam em escapar
da memória, sirvo-me dessas coisas antigas para avivar as
recordações.
Elas são o diário da minha vida. A flor seca me foi dada
por sua mãe, em criança, num feliz dia do meu aniversário.
Ela perdeu o viço, o perfume mas encerra lembranças dos
dias venturosos em que aguardava as crianças virem da escola, esperava meu eterno noivo retornar da fábrica.
Você estabelece o horário para eu comer, dormir, acordar. Não posso ter vontades, nem desejos atendidos.
Os meus sonhos, as minhas melhores realizações estão
encerradas nesta gaveta. Os objetos que guardo me ajudam
a lembrar que eu existo.
Não jogue fora minha identidade. Ela é feita de todas
essas pequenas coisas que você chama de lixo e eu chamo
"Meu tesouro."
***
Aprendamos a ver nos olhos da criança a mensagem da
esperança e nos cabelos brancos a lição da experiência.
Não nos esqueçamos que os que hoje vivem a velhice,
foram homens e mulheres que deram o seu valioso contributo ao Mundo.
Foram eles que nos geraram, permitindo-nos a vida na
Terra. Foram eles que nos educaram. Foram eles que prepararam as bases para que pudéssemos desfrutar na atualidade esse mundo de conforto, de tantas e proveitosas
oportunidades.
Tratemos muito bem os nossos idosos, hoje, enquanto
estão conosco. Amanhã, poderá ser tarde demais.

18 de agosto / 2015

acesse: www.jm1.com.br

5

Fernando Pimentel anuncia liberação de R$ 143,5
milhões para o setor cafeeiro de Minas Gerais

Governador anuncia investimentos pelo Funcafé e na área da saúde
ao instalar o Fórum de Governo do Caparaó em Manhuaçu

O

governador de Minas
Gerais Fernando Pimentel anunciou no
sábado (15/8) em Manhuaçu, durante a instalação do
Fórum Regional de Governo – Território do Caparaó,
a liberação de R$ 143,5
milhões para os produtores
e cooperativas de produção
do estado por meio do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (Funcafé). Pimentel
também destacou a retomada
de importantes obras para a
região, como as de melhoria
do aeroporto de Manhuaçu e
a renovação de convênios na
área da saúde.
Ao apresentar os investimentos na área da cafeicultura na região, a segunda maior
do Estado, o governador
ressaltou a importância de
valorizar as potencialidades
locais e resolver os problemas de cada território. “Para
governar um Estado tão
diversificado, tem de ir aos
lugares, tem de chegar perto
das pessoas, entender os
problemas delas, estar juntos
e ter capacidade de ouvir e
humildade para escutar. E o
Fórum Regional é exatamente para isso”, afirmou.
A assinatura da liberação
dos investimentos no setor da
cafeicultura foi feita pelo governador Fernando Pimentel
e pelo diretor-presidente do
Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais (BDMG),
Marco Aurélio Crocco Afonso – que começou a operar o
Funcafé em 2014. Serão R$
40 milhões para estocagem e
R$ 30 milhões para o Financiamento para Aquisição de
Café (FAC).
Outros R$ 73,5 milhões
serão destinados para capital de giro, dos quais R$ 30
milhões para as indústrias de
torrefação e R$ 43,5 milhões
para as cooperativas. O Funcafé foi criado em 1986 e é
gerenciado pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, tendo como
principal objetivo o finan-

ciamento, modernização,
incentivo à produtividade
da cafeicultura, da indústria
e da exportação, além do desenvolvimento de pesquisas.
Saúde e obras
Pimentel também anunciou a renovação de dois
convênios com o Hospital
César Leite. Cerca de R$
1,38 milhão será destinado
para custeio e investimentos
em equipamentos e materiais
de uso permanente e de consumo para a UTI pediátrica.
Outros R$ 477 mil irão para a
construção da UTI neonatal.
O governador reforçou
a dificuldade financeira do
Estado deixada pela gestão
anterior e assumiu o compromisso de trabalhar para resolver as pendências. “Temos
dois convênios que estão
parados e nós vamos retomá-los. Um é para UTI neonatal
e para UTI pediátrica. Mas só
isso não resolve. O principal
é a retomada do Hospital
César Leite”, afirmou.
Ainda segundo o governador, uma das prioridades de
seu governo é implementar o
Serviço Móvel de Urgência
(SAMU) na região. “Tem de
ter o serviço de emergência.
Aqui é uma região estratégica do ponto de vista logístico
e rodoviário e não temos o
SAMU até hoje. Então, essa
é uma prioridade que nós
vamos ter de tocar”, garantiu.
Pimentel também destacou a retomada, em julho,
das obras de melhoria do
aeroporto de Manhuaçu, com
investimentos de R$ 560 mil.
As intervenções incluem
balizamento, plano básico
da zona de proteção e aeródromo e homologação para
voos a noite. A conclusão
está prevista para outubro
deste ano.
Atração de investimentos
O governador também
defendeu, em seu discurso,

a retomada do crescimento
econômico da região, que
sofre com a perda de investimentos para estados vizinhos. “A Zona da Mata está
perdendo investimentos para
outros estados em função
da diferença de tributação.
Criamos uma comissão da
Secretaria da Fazenda com
representação dos empresários, da Federação das
Indústrias, da associação
comercial e da associação
de municípios para, em um
prazo de 90 dias, apresentar
propostas de alteração da legislação tributária e resolver
esse problema da evasão de
empresas. É uma demanda
justa e tem de ser resolvida”,
disse.

Também estiveram presentes no evento secretários de
Estado, deputados federais

e estaduais, presidentes de
autarquias, fundações e empresas do governo estadual,

além de prefeitos, vereadores, movimentos sociais e
lideranças locais.

Luisburgo realiza entrega de certificados do Pronatec

A

Administração Municipal 2013/2016
realizou importante
iniciativa rumo à qualificação profissional da população, com o oferecimento
de cursos FIC (Formação
Inicial Continuada), do Pronatec (Programa Nacional de
Tecnologia e Emprego), do
Governo Federal. Na noite
deste Sábado, 08, aconteceu
a solenidade de entrega dos
certificados aos alunos, em
concorrida cerimônia que
envolveu a participação do
Prefeito José Carlos Pereira;
Presidente da Câmara Luis
Rodrigues e Vereadores Lourival Rodrigues, Maria de
Fátima, Jésio Damasceno e
José Aparecido; Secretária
M. de Educação, Cristina
Hubner; e os Professores dos
cursos, Dalilla Garcia, Kênia
Carvalho, Douglas Berbert,
Gilerson, Geovana e Aelciane Carvalho; Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Silvana Damasceno,
e a Ex-secretária, Maria
Aparecida Noronha, além
de familiares dos formandos
e convidados. Os músicos e
educadores sociais, Sebastião Farinhada e Marilene

animaram o evento.
Houve pronunciamento das
autoridades durante a abertura
da solenidade, e, em seguida,
foram entregues os certificados
aos alunos que concluíram os
cursos de Artesão e Pintura
em Tecido, Auxiliar de Contabilidade, Cabeleireiro, Auxiliar
Administrativo, Pedreiro de Alvenaria e de Inspetor Escolar.
O Prefeito José Carlos Pereira
parabenizou os formandos e
mencionou os esforços da
Administração em promover
a qualificação profissional
em Luisburgo, possibilitando
aos jovens e adultos a devida
preparação para o ingresso no
mercado de trabalho ou mesmo
em atividades empreendedoras,
na busca de novos horizontes
de vida.

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº. 001/2015
Nos termos do art.26 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações fica autorizada a Contratação de pessoa física para
prestação de serviços de arbitragem no Campeonato Municipal
de futebol, na zona urbana e rural do Município de Santana do
Manhuaçu-MG, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, uma vez
cumpridos os requisitos do Art.25, Inciso II, da citada lei, estando
suficientemente justificada para a realização de campeonato de
futebol, no município de Santana do Manhuaçu, a ser realizado
no ano de 2015. Com os seguintes árbitros: Sr. Cristiano Moreira com valor global de R$3.100,00 (Três mil e cem reais), Sr.
Edson José Moreira com valor global de R$3.100,00 (Três mil
e cem reais), Sr. José Geraldo de Oliveira com valor global de
R$3.100,00 (Três mil e cem reais), Sr. José Giovane de Barros
com valor global de R$3.100,00 (Três mil e cem reais). Neste
sentido abre prazo para impugnação dos árbitros para preço e
prazo. Informações com o setor de licitação da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu. Egidio de Assis Neto. Prefeito
Municipal de Santana do Manhuaçu, 14 de Agosto de 2015.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Na juventude deve-se
acumular o saber. Na
velhice fazer uso dele.
(Jean-Jacques Rousseau)
A sabedoria e a
ignorância se transmitem como doenças;
daí a necessidade de
se saber escolher as
companhias. (William
Shakespeare)
Se soubéssemos quantas e quantas vezes as
nossas palavras são
mal interpretadas, haveria muito mais silêncio
neste mundo. (Oscar
Wilde)
Com muita sabedoria,
estudando muito, pensando muito, procurando compreender tudo e
todos, um homem consegue, depois de mais
ou menos quarenta
anos de vida, aprender
a ficar calado. (Millôr
Fernandes)
O conhecimento torna
a alma jovem e diminui
a amargura da velhice.
Colhe, pois, a sabedoria. Armazena suavidade para o amanhã.
(Leonardo da Vinci)
Ser leal a si mesmo é
a única maneira de
conseguir ser leal aos
outros.
(Vicente Alexandre)
Dar é o verbo mais
curto da primeira
conjugação. Não dar é
o mais barato.
(Noel Clarasó)
Leve é o trabalho quando repartido por todos.
(Homero)
Todos os homens são
donos da sua riqueza. O
avarento é escravo da
sua. (Juvenal)
Um homem que se
ocupa em demasia de si
mesmo não tem tempo
de conhecer os outros.
(Menandro)
A confiança na bondade
dos outros é testemunho
não pequeno da própria
bondade. (Montaigne)

Pr. João Soares
da Fonseca

Remédio Caseiro Para Prisão de Ventre

Remédio caseiro para
Prisão de Ventre é a base
de mamão, Leite, Aveia e
Ameixa seca. Prisão de
ventre e intestino preso
são os nomes populares
pelos quais é conhecida
a constipação (ou obstipação) intestinal, um
distúrbio comum caracterizado pela dificuldade
persistente para evacuar.
Esse tipo de desconforto é muito comum e
acontece quando o intestino grosso não funciona perfeitamente, dificultando a liberação de
fezes. As causas podem
estar relacionadas a uma
alimentação pobre em fibras e ingestão de pouca
água. também pode contribuir para problema a
falta de atividade físicas,
ansiedade, estresse e outros. Então, confira essa
ótima opção de Remédio
Caseiro Para Prisão de
Ventre.

INGREDIENTES:
1/2 mamão descascado e sem sementes.
1 copo (250ml) de Leite.
1/2 colher (sopa) de Aveia em flocos.
1 Ameixa seca sem caroço.
MODO DE PREPARO:
Bata bem todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea.
Tome 2 vezes ao dia.

Bolo rápido de maçã
Ingredientes: 100 g de manteiga sem sal
em temperatura ambiente
1 xícara de açúcar mascavo peneirado
3 ovos grandes (claras e gemas)
2 xícaras (chá) de farinha de trigo integral peneirada (mais cheias que as de açúcar)
2 maçãs com cascas picadas
1 xícara (chá) de uvas-passas pretas sem sementes (opcional)
1 xícara (chá) de nozes ou castanhas-do-pará
picadas ou moídas grosseiramente
1 colher (sopa) de fermento em pó
Mel para decorar (opcional)
Modo de Preparo: Ligar o forno em temperatura média/alta (200°C), assim ele já vai estar
quente quando você for usá-lo. A massa deste bolo
tem uma consistência densa, mais pesada. Não leva
leite nem água e deve ser misturada a mão, com uma
colher, sem usar batedeira. Em uma vasilha, coloque
a manteiga e o açúcar. Misture com uma colher

até obter uma
massa homogênea. Junte os
ovos e misture
até incorporá-los. Adicione
a farinha aos
poucos, sempre misturando com a colher, até que fique uma massa
bem espessa, mas homogênea. Junte as maçãs, as
uvas-passas e as nozes ou castanhas-do-pará. Misture
com cuidado, para que as frutas fiquem bem distribuídas pela massa. Por fim, adicione o fermento e misture
bem, que é para o bolo crescer. Ponha a massa em
uma fôrma de buraco no centro, de tamanho médio,
já untada com manteiga e polvilhada com um pouco
de farinha. Levar a fôrma ao forno quente por mais
ou menos 40 minutos. Esse tempo é suficiente para
o bolo crescer, assar por dentro e dourar. Então, peça
para um adulto retirar o bolo do forno e desenformá-lo
ainda quente. Deixe esfriar e sirva.

jsfonseca@pibrj.org.br

A trave e o argueiro

Solidônio Cedro, bom pregador e diácono, hoje no
céu, contou, certa vez, numa de suas mensagens, ter tido
dois vizinhos em Honório Gurgel, a quem vamos chamar
aqui de Seu Alfredo e Seu Honório, respectivamente. Os
três eram amigos. Seu Alfredo tinha uns filhos indisciplinadíssimos, que sempre criavam problemas para ele
e para os outros. Mas ele só via as estripulias dos filhos
dos outros; os dele eram a encarnação da santidade.
Um dia, um carro estacionou próximo à casa do Seu
Honório. Dentro do carro, um casal apaixonadíssimo
trocava intimidades, deixando escandalizados os transeuntes. Seu Alfredo apareceu na área. Vendo aquele
teatro e sem conseguir distinguir o rosto do rapaz do da
moça, foi logo dando a sentença de condenação: “Pouca
vergonha! Dá vontade de pegar um revólver e disparar,
só para espantar essa imoralidade”. Seu Honório limpou
a garganta a ver se podia expressar-se com toda a clareza
e vigor: “É a sua filha, Alfredo!”.
Não devemos ficar por demais ocupados nem preocupados com os defeitos dos outros, esquecendo nossas
próprias falhas. Vai acontecer que apontando os erros
dos outros ao Senhor, Ele mesmo se encarregará de
redirecionar os nossos dedos para nós. A tentação do
exame da vida alheia foi condenada por Jesus quando
disse: “E por que vês o argueiro no olho do teu irmão,
e não reparas na trave que está no teu olho?” (Mt 7.3).
O apóstolo Paulo fala do assunto quando instrui Corinto
sobre a celebração da Ceia. Antes de participar, o crente
deve proceder a um autoexame: “Examine-se, pois, o
homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do
cálice” (1Co 11.28). É muito mais fácil examinar a vida
alheia. É extremamente mais tentador fixar os olhos nos
erros dos outros, nos pecados de terceiros. Mas Paulo
não manda examinar os outros, mas cada um a si mesmo.
Está ele então falando de autoexame, e nós sabemos que
um autoexame é sempre uma quebra na rotina.
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POLÍCIA

Lavrador de Lajinha é preso pela Polícia
Civil sob suspeita de estuprar filha

Lajinha/MG. Um lavrador foi preso nesta sexta-feira
(14/08) sob suspeita de estuprar
a filha, de 11 anos, em Lajinha.
A vítima ainda sofria ameaças
de agressão. A mãe não sabia
de nada.
Os abusos aconteciam há um
ano, e, de acordo com Polícia
Civil, tudo começou com um
acidente doméstico. A menina,
na época com 10 anos, estava
com irmão, de 2 anos, na casa
da família, na zona Rural do município. Eles simulavam brincar
de cavalinho com um cabo de
vassoura, quando o irmão se
desequilibrou, caiu e bateu com
a cabeça no chão.
Descontrolado, o pai, sozinho com as crianças, agrediu
a filha. Quando a mãe chegou,
percebeu diversos hematomas
na menina e chamou a atenção
do marido. No dia seguinte, o
lavrador pediu que a filha tirasse
a roupa para ele poder observar
as marcas, momento em que
começou a acariciar as partes
íntimas dela.
Desde agosto de 2014, a filha
passou a ser obrigada a manter

relações sexuais com o pai, dentro de casa, sempre sob a ameaça
de ser espancada, caso negasse
seus pedidos ou comentasse
sobre o assunto com qualquer
pessoa.
Na última semana, porém, a
menina comentou sobre os abusos com uma colega de escola.
Essa contou toda a história para
a mãe, uma conselheira tutelar.
A mulher interveio e acionou a
polícia, que começou a investigar o caso.
Na segunda-feira (10), a
criança passou por um médico

Santa Bárbara do Leste/
MG. A saída de pista seguida
de capotamento envolvendo um
veículo Gol, placas de Simonésia, aconteceu no início da tarde
de sexta-feira (14/08), na altura
do quilômetro 554 da BR – 116,
em Santa Bárbara do Leste.
O carro foi parar no meio
de um matagal. Segundo a
equipe do Corpo de Bombeiros
Anjos de Resgate, de Santa
Bárbara do Leste, uma vítima
foi socorrida em estado grave.
A passageira Thalita de Paula
Gomes da Silva, de 22 anos,
apresentava um corte contuso
na região do crânio e ficou inconsciente. Ela foi levada para
o Pronto Atendimento Microrregional (PAM) de Caratinga.

De acordo com a unidade de
saúde, ela não resistiu aos
ferimentos e faleceu.
O motorista do Gol, Alexander Alves Gouveia, de 26 anos,
de Simonésia, aparentemente,
não sofreu ferimentos graves,
mas foi encaminhado à unidade de saúde em Caratinga.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) retornava de uma
fiscalização, quando se deparou com muita poeira, sinais de
que o acidente havia acabado
de acontecer.
Dois cães que estavam no
interior do carro foram resgatados pelos policiais rodoviários
federais. Os animais estavam
soltos pela pista.
TV Super Canal

legista de Manhuaçu, cidade da
mesma região, que confirmou o
estupro. Como a mãe não sabia
dos abusos e para não chamar a
atenção do suspeito, a conselheira tutelar simulou uma consulta
ao psicólogo para poder tirá-la
de casa.
A adolescente foi ouvida pela
polícia e confirmou os abusos.
A mãe dela ainda será chamada
para prestar depoimento.
O lavrador, de 34 anos, foi
preso em casa e encaminhado ao
presídio de Manhumirim.
Polícia e Cia

Carro capota e estudante morre na BR-116
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Motociclista morre ao bater de
frente com caminhão na BR 116

S

ebastião Renato de Araújo, de 33 anos, natural de
Vermelho Novo, perdeu a
vida na tarde desta sexta-feira
(14/08), por volta das 14h, após
uma colisão frontal envolvendo
a motocicleta que ele pilotava
e um caminhão, carregado de
areia, placas de Manhuaçu.
Segundo informações repassadas pelo motorista do
caminhão, Geraldo Lúcio de
Oliveira, de 41 anos, ele seguia
sentido a Manhuaçu quando o
motociclista teria invadido a

contramão, não sendo possível
evitar a colisão. No impacto e
gravidade do acidente, o corpo
da vítima chegou a ficar suspenso, com a cabeça presa entre as
ferragens da frente do veículo.
Pedaços da motocicleta ficaram
espalhadas pela rodovia, no
km 558, em área do Córrego
Pampulha, em Santa Bárbara
do Leste.A Polícia Rodoviária
Federal registrou a ocorrência
e apura com detalhes as causas
do acidente.
TV Super Canal

Pai é acusado de estuprar
enteada e filhos em Carangola

N

o fim da tarde de sexta-feira (14/08), Investigadores de Polícia de Carangola, chefiada pelo Delegado
Glauco Seguro, cumpriram um
Mandado de Prisão Preventiva
expedido pela Juíza da Comarca
de Carangola em desfavor de
M. A. M. que vinha sendo investigado de vir estuprando sua
enteada hoje com 12 anos e seus
filhos gêmeos com cinco anos.
A denúncia foi feita pela mãe
das crianças à Delegada Natália
Magalhães, em Muriaé, que
determinou que fosse realizado
exame de corpo de delito nas
crianças. Após os exames os

Médicos constataram indícios
do crime.
Imediatamente a Delegada
de Muriaé fez contato com o
delegado de Carangola, que representou pela prisão dos investigado, e a Promotora de Justiça
da Comarca de Carangola deu
parecer favorável pela prisão.
Após os tramites legais, o Delegado Glauco seguro determinou de pronto o cumprimento do
Mandado e imediatamente uma
equipe de Policiais Civis chefiada pelo Sub Inspetor Marcos
Silva e pelos Investigadores Ned
Correa e Benedito Fernando
Carbos, localizaram e prende-

ram o acusado, que encontra-se
preso no Presídio de Carangola
a disposição da Justiça.
O Campeão
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Com a criatividade em alta,
você pode se destacar no ambiente de trabalho e buscar
soluções para possíveis pendências. Neste momento há
maior segurança para lidar com questões complexas que
exijam maiores detalhes. Aproveite para buscar informações e se dedicar mais aos estudos.
BENS E FINANÇAS: a primeira quinzena praticamente foi de ajustes nas
finanças. Há possibilidade neste momento de tentar equilibrar um pouco mais
esse quesito, sobretudo porque já se aproxima uma boa fase de oportunidades
que pode ser bem aproveitada.

Discurso no velório
Um velho morre e seu melhor amigo
vai ao velório. Para fazer bonito, o amigo resolve dizer algumas palavras, mas
quando encerrava o discurso sua dentadura cai sobre o caixão. De improviso
ele encerra dizendo: - Vai amigo, leva
contigo o meu último sorriso.

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - O período que se inicia pode ser compreendido como de expansão. A família pode prosperar, mas você em especial
pode sentir as consequências positivas de tudo isso, se conseguir manter
o equilíbrio e a dedicação em novidades no campo profissional. Agora sua
experiência vale muito.
BENS E FINANÇAS: é preciso balancear o que pode tendo em vista
os limites financeiros. Dedicar-se a aspectos superficiais e gastar dinheiro
com algo que poderá lhe trazer aperreios no futuro pode não ser positivo. É
preciso inteligência e polidez para lidar com outras ideias que podem afetar
a rotina material.

Namoro de rico e
Namoro de pobre
RICO NAMORANDO:

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Algumas dificuldades quanto à comunicação
no ambiente de trabalho podem ocorrer e, por conta disso, tarefas mais
burocráticas podem te aborrecer um pouco. Mas não desanime, você tem
energia de sobra para driblar tudo isso se tiver diplomacia e desenvoltura
para solicitar o que deseja.
BENS E FINANÇAS: podem ocorrer problemas com a movimentação
financeira. Dependendo do caso, poderá ser muito ou pouco. O melhor é que
você tem possíveis soluções a partir do bom trânsito entre as pessoas certas
de seu convívio.

- Oi, amor!
- Oi, vida!
- Vamos sair pra jantar?
- Claro amor. Vai vir me buscar de quê?
- De Land Rover.
- É claro amor.
- Aww... Te amo!

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Há mais convicção em relação aos seus
projetos e ao que deseja e espera do mundo. A relação com os objetos de
ordem material ganha um significado especial, pois continua o desejo de ter
maior segurança e disposição para preservar os bens.
BENS E FINANÇAS: sabe aquela ideia que pode nascer do nada, nasceu
pequena, sem muita pretensão e começa a ganhar objetividade e materialidade? Pois bem, será possível se surpreender com a possibilidade de estímulo
a bons rendimentos a partir dali.

POBRE NAMORANDO:
- E aí, safada!
- Fala, miséria.
- Onde você tá, cabrita?
- Tô tomando sol na laje.
- Bora da uns rolé na quebrada hoje?
- Depende. Vai me buscar de quê?
- A pé né, ainda não aprendi a voa.

LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Novos planos, muita vontade e estímulo para
conquistar novos campos de trabalho. Se sua área for comercial, deixe fluir
as boas ideias e após um bom planejamento, dê prosseguimento aos sonhos.
Intuição a mil. Se surgirem dificuldades, contorne-as com bom senso e ética.
Evite se expor à toa.
BENS E FINANÇAS: a possibilidade de aumento dos lucros e de prosperar
é um fato. Se for necessário ajustes ou substituições, procure ser racional. As
responsabilidades podem pesar um pouco, mas nada que tire o bom humor
e o brilho dessas guerreira leoninas!

sete erros

Comparação das Sogras
Dois amigos estavam sentados no bar
tomando uma e conversando: - Sabe, minha sogra é do tipo que eu posso chamar
de anjo!
- Você tem sorte, a minha sogra continua viva!

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - Boa notícia às sistemáticas virginianas: Júpiter
está em Virgem alargando a consciência e trazendo esperança para seus
sonhos. As oportunidades serão um fato a partir de agora. Não esqueça que
a mente pode ser a responsável, também, por muita coisa boa, por isso pense
sempre positivo.
BENS E FINANÇAS: maior disposição e determinação para disputar um
lugar ao sol. Dessa vez as oportunidades podem leva-la a novos planos e
talvez precise fazer ajustes nas rotinas para conseguir ao final o que deseja.
Cuidado com as burocracias. Certifique-se de tudo.

O melhor ladrão

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - As redes sociais e os amigos requerem sua
presença em ocasiões de encontros. Há um circunspecto mais positivo neste
momento e seu poder de convencimento está mais forte a partir de agora.
Ousadia e maior poder de liderança podem trazer novidades.
BENS E FINANÇAS: pode ser que haja maior propensão a restrições de crédito e que exija maior limitação de gastos. Tudo isso faz parte do aprendizado
necessário de o período que já iniciou e que trará respostas a questionamentos
quanto ao mundo material e o equilíbrio com o espiritual.

Nelson e Eusébio entraram em uma loja de
chocolates. Como os funcionários estavam todos ocupados olhando ao redor, Eusébio roubou 3 barras de chocolate. Logo quando saíram da loja, Eusébio disse a Nelson: - Eu sou o
melhor ladrão, roubei 3 chocolates e ninguém
me viu. Você não conseguiria fazer isso.
Nelson respondeu:- Você quer me ver fazer
algo melhor? Vamos voltar na loja e eu vou
lhe ensinar como roubar.
Então eles foram até o balcão e Nelson
disse ao lojista: - Senhor, você quer ver um
pouco de mágica?
O lojista respondeu:- Sim, claro.
Nelson disse: - Me dê um chocolate. O
lojista deu um, e ele comeu. Nelson pediu o
segundo e também o comeu. Ele pediu o terceiro e também o comeu. O lojista perguntou:
- Mas onde está a mágica?
Nelson respondeu: - Veja no bolso do meu
amigo e você vai encontrar todas as três barras de chocolate.

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - A maior disposição para lutar por seus
objetivos pode ultrapassar as dificuldades sob o domínio mental da esperança. É possível ter de lidar com pessoas relacionadas ao poder e isso pode
requerer maior habilidade de convencimento em questões importantes para
seus coletivos. O reconhecimento está a caminho.
BENS E SERVIÇOS: não deixe que os sonhos, sejam grandes ou pequenos, atrapalhem a condução de seus planos para equilibrar as finanças
ou que interfiram no futuro. É preciso pensar com os pés no chão diante do
momento nacional.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - Continuam fortes as vibrações do reconhecimento pelos feitos no trabalho. Agora com Júpiter em Virgem, melhor
começar a pensar em menos dispersão e mais foco e determinação que serão
exigidos de você. De uma forma ou de outra terá condições de se superar,
mesmo com alguma dificuldade.
BENS E FINANÇAS: uma das formas que pode ser interessante para
conseguir se destacar é quanto às novas ideias e, quem sabe, até do meio
internacional. Isso poderá render frutos se souber se antecipar e fizer ajustes
necessários na maneira de pensar das pessoas que lhe ajudam.

Mulher venenosa

A mulher chega à farmácia e fala: - Eu quero o veneno mais forte que você tem aí!
- Mas minha senhora, eu não posso te vender veneno!
- Não quero saber... Eu quero o veneno e
pronto!
- Mas pra que você quer o veneno?
- Pra quê? Meu marido sai com todas as
mulheres do bairro... É um safado, sem vergonha...
- Mesmo assim, senhora! Não posso te
vender!
A mulher abre a bolsa e tira uma foto do
seu marido abraçadinho com a mulher do farmacêutico.
- Olha só... Os dois agarradinhos! Você não
vai me vender mesmo?
- Ah! Por que a senhora não disse que tinha
a receita?

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Estar aberta a novas ideias e meios por
onde frequenta pode facilitar bastante o cotidiano e fazer bem ao coração. A
expansão de planos e de projetos pode se tornar realidade a partir da entrada
de Júpiter em Virgem, desde o dia 11 deste mês.
BENS E FINANÇAS: maior inclinação a receber informações e ideias de fora
do Brasil para criar algo novo. Tal investimento inevitavelmente terá de passar
por seu preparo cultural e técnico, mas há a possibilidade de lucros. Aprender
uma língua estrangeira pode ser bem interessante e não faz mal a ninguém.

CURIOSIDADES
CORTISONA – Entre os anos de 1935
e 1948, o bioquímico Edward C. Kendall conseguiu isolar a cortisona (um
hormônio esteroide) e muitos outros esteroides a partir de secreções do córtex
adrenal, que os produz. Utilizada como
antiinflamatório por pacientes com artrite reumatoide, a cortisona obteve grande
sucesso, embora produzisse efeitos colaterais desagradáveis, que foram sendo
eliminados nas gerações posteriores desse medicamento.
DETERGENTE – Os primeiros deter-

gentes sintéticos foram produzidos na
Alemanha, durante a Primeira Guerra
Mundial. Inicialmente surgiram para
substituir o sabão; mas evoluíram e tornaram-se produtos sofisticados e muito
superiores àquele, em diversos aspectos.
ESFEROGRÁFICA – A caneta esferográfica, apesar de ter sido inventada
no século XIX, só conheceu um modelo
comercialmente satisfatório nos idos de
1930. O modelo foi patenteado por Lazio Biro, um húngaro que se estabeleceu
na Argentina.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - As parcerias podem se transformar em algo
bastante desafiador. Se persistirem problemas corriqueiros e algo novo, você
estará com toda a condição para solucionar. As cobranças, sejam elas quais
forem, podem mexer com o humor. Escolha bem as palavras antes de falar.
BENS E FINANÇAS: talvez seus esforços não estejam rendendo o tanto
que gostaria. Mesmo assim há reconhecimento pelo esforço e determinação
em prol do coletivo. Tenha bastante cuidado com as finanças neste período,
sobretudo em adquirir bens com valores altos.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Algumas provocações internas podem estimular
a busca por mais aperfeiçoamento em alguma área do conhecimento ou do
ensino técnico que pretenda desenvolver. As parcerias serão inevitáveis com a
entrada de Júpiter em Virgem e o período é para pensar e refletir sobre o assunto.
BENS E FINANÇAS: dois aspectos podem ajudar bastante os piscianos:
um é a intuição que está forte e direcionando, possivelmente, para novos
caminhos. O outro é a criatividade aliada a determinação para contornar
situações e colocar em ordem, inclusive, as finanças. Cuide das finanças
antigas. Não deixe extrapolar.
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Leonardo expõe a filha e a deixa chateada
Leonardo pisou na bola com a
filha. Com o objetivo de protegê-la, o sertanejo acabou expondo
Jéssica de forma negativa. A menina está chateada com o pai, segundo pessoas ligadas ao cantor.
Como Leonardo não gosta de
Sandro Pedroso, o ex-mágico de
Susana Vieira que engravidou a
filhota, foi correndo dar declaração pública para atacar o rapaz.
Mas, sem querer, acabou atacando a própria filha ao dizer que vai
querer teste de DNA para ver se Sandro é realmente o pai do bebê
que ela está esperando. Jéssica e Sandro vão ter um bebê, mas pai
dela não aceita a relação.

Latino e Rayanne voltam a dividir mesmo teto
Tudo indica que está rolando uma recaída entre Latino e Rayanne Morais.
Com a desculpa de que tem saudade do
macaco de estimação do cantor, a ex-miss
tem dormido direto na casa que Latino tem
em SP. Ela mora no Rio.
Será que vão voltar?
Quem deixou escapar isso foi uma amiguinha linguaruda de Rayanne. Adoro
esse povo bocudo que deixa escapar o que
os famosos aprontam...
Enquanto isso, Latino voltou a fazer festas temáticas por aí.
Por falar nisso, ele fez o show Baby, Me Leva no sábado (15), em
SP, no La Luna Club.

Gisele fica revoltada
com babá
Gisele Bündchen e Tom Brady teriam se
separado, segundo a OK Magazine.
A revista diz que a crise não vem de hoje e
que eles brigaram feio depois do aniversário
do jogador, no início deste mês.
Mas o principal motivo, segundo uma
fonte da família da ex-modelo, foi a tal babá
Cristine Ouzonian (foto), apontada como
pivô da separação do ator Ben Affleck e Jennifer Garner.
A moça viajou para Las Vegas no mesmo jatinho que Ben e Tom.
E ainda para provocar e criar polêmica fez uma foto com os anéis
do marido de Gisele. Aí foi a gota d'água. A brasileira disse a pessoas próximas que não vai bancar a palhaça diante do público. Tom,
como um homem casado e pai de dois filhos, não deveria se expor
ao lado de uma mulher considerada fura olho. Xiii...

Desesperado, Tom Brady tenta perdão de Gisele
Tom Brady (foto) está em
pânico, segundo uma pessoa da
equipe de Gisele Bündchen.
O jogador está tentando de
tudo para conseguir o perdão
da mulher, dizendo que não
teve caso com babá nenhuma.
Gisele ficou irritada por ele
ter aceitado viajar no mesmo
jatinho da tal babá e do ator
Ben Affleck, mesmo sabendo
que isso poderia virar um escândalo. A babá deixou vazar uma foto
dentro do jatinho com os anéis do marido de Gisele na mão, criando
rumores de que estaria em clima de intimidade com ele.
Quem mandou deixar a moça pegar os anéis?
Agora Tom Brady está como um cordeirinho, todo bonzinho, tentando dobrar Gi. Eles já estavam com o casamento meio estremecido e isso foi a gota d'água para uma briga. Mas, como o blog havia
adiantado, pessoas da família já apostavam em uma reconciliação e
não acreditavam que isso acabaria em divórcio, conforme uma revista internacional publicou. Há quem diga até que a agência de fotos
que fica atrás do casal lá fora soube da briga e teria forçado a mão com
a história do divórcio, passando o assunto para uma revista, para vender
mais fotos. Será? Xiii...

Fiuk tem chilique e fica com filme
queimado no programa de Ana Maria Braga
Fiuk ficou nervosinho durante o reality show Super Chef Celebridades, do Mais Você, e criou saia justa na produção.
Durante a prova que aconteceu na quarta (12), o filho de Fábio Jr.
ficou todo cheio de frescura, protestando, e depois desabafou publi-
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camente em uma rede social:
"Não tá fácil, mas vamos virar o jogo.
Sacanagem colocar pessoas que sabem cozinhar muito e há muito tempo com pessoas
que nunca fizeram nada... Mas beleza... Preciso de você pra virar esse jogo".
Isso pegou mal para ele na Globo, pois o
povo do programa de Ana Maria não gostou e
achou desnecessário o mimado ter reclamado
na internet.
O ator Julio Rocha, um dos que está competindo com Fiuk, também tentou reclamar de algumas coisas na hora em que estavam
no ar (sendo interrompido por Ana Maria: "Vai falar na hora certa,
quem manda aqui sou eu").
Mas a atitude do cantor foi a que mais incomodou o pessoal da
Globo. "O tempo todo o Fiuk sabia que a maioria dos participantes
sabia cozinhar. Agora está querendo sair como coitadinho", disse
uma pessoa da produção de Ana Maria.Xiii...

Patrícia Poeta distorce a verdade ao falar
do JN e colegas riem dela pelas costas
Patrícia Poeta tem sido motivo de boas risadas nos bastidores da Globo. A apresentadora
fica falando (e dando entrevista)
dizendo que saiu por livre e espontânea vontade do Jornal Nacional, pois tinha projetos.
Todo mundo lá sabe que isso
não é verdade.
O único projeto real que existia era o de William Bonner de tirá-la
da bancada do JN...
Agora ela está sendo obrigada a dividir espaço com mais quatro
apresentadores no É de Casa, aos sábados de manhã.
Certamente não era esse o tal projeto de Patty, pois ela está odiando não brilhar sozinha.

Munhoz apanha após show com Mariano;
van da dupla fica detonada
Um barraco aconteceu em um rodeio de Tupi
Paulista, em São Paulo, depois do show de Munhoz e Mariano, no último fim de semana.
Houve um atraso de duas horas para a apresentação da dupla começar, aí eles se irritaram, pegaram no microfone e reclamaram da organização
do evento publicamente diante da plateia.
Os organizadores ficaram incomodados com a
atitude dos sertanejos e foram tirar satisfação.
Segundo testemunhas que viram a cena, no
meio da confusão teve xingamento, vidro da van
deles quebrado, chute na porta, e ainda sobrou até
um soco em Munhoz. Tentaram também bater em
Mariano, mas ele entrou correndo no carro.
A parte do soco e da van quebrada não foi gravada. Mas, segundo
pessoas que estavam lá, foi o que aconteceu.

Ator de Dança dos Famosos tem ajuda de
primo de William Bonner
Igor Rickli é um dos participantes da
nova temporada da Dança dos Famosos,
do Domingão do Faustão.
O ator não conta para ninguém, mas há
quem diga que ele está recebendo uma
forcinha especial para arrasar na dança e
se dar bem no quadro do programa.
Hugo Bonemer, primo de William
Bonner, seria o responsável por essa ajudinha. O rapaz, que dança muito bem,
estaria dando aulas particulares para Igor.
Fofo, né? Os dois trabalharam juntos
no musical Hair.

Fernando e Sorocaba dão show de antipatia e barram equipe de Fátima Bernardes
Fernando e Sorocaba decepcionaram no Festival do Chocolate, que
aconteceu no último fim de semana em Ribeirão Pires (SP). Imprensa
e fãs da dupla foram tratados com indiferença. Para começar, escolheram a dedo quem eles iriam atender. Rádios locais, por exemplo,
foram eliminadas. Depois de a equipe da dupla selecionar os veículos
que os dois dariam entrevista, deixaram os profissionais por quase
uma hora esperando para depois chamarem apenas os fotógrafos, que
foram obrigados a formar uma fila. Aí eles tiveram de entrar rapi-
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damente, fazer uma foto correndo e sair. Fernando e Sorocaba nem
trocavam de posição para tirar foto. Pareciam duas estátuas.
Uma equipe da produção do programa da Fátima Bernardes, em
meio ao caos, foi barrada pela segurança. Irritados, os profissionais
viraram as costas e foram embora. A prefeitura ficou bem chateada,
pois havia combinado há alguns meses com o pessoal da Globo para
fazer reportagem sobre o evento. Fãs saíram de lá falando mal da organização e da falta de consideração de seus ídolos.

Bruno Gagliasso encaixa a mulher de novo
em novela e gera comentários maldosos
Bruno Gagliasso mais uma
vez encaixou a mulher Giovanna
Ewbank em uma novela da Globo. Bruno Gagliasso em cena de
sexo com a mulher em Babilônia
(Foto).
Ela não recebe convites por
conta própria e o galã sempre dá
um jeitinho de dar um empurrão.
Em Joia Rara, que ele era protagonista, a moça foi colocada como dançarina de cabaré.
Agora em Babilônia fará participação especial como uma prostituta que terá noite de sexo com o personagem Murilo, interpretado
pelo marido. Todo mundo na Globo sabe que é Bruno que arruma
trabalho para Giovanna (inclusive presenças VIP por aí...). Apesar
de ser bonita, ela é inexpressiva como atriz. Aí o povo fica comentando nas rodinhas e tirando onda do fato de o ator, que é talentoso,
ter de carregá-la sempre nas costas. Tadinha, gente. Qual o problema
de o marido ajudar? Para piorar, estão enfiando Giovanna no Vídeo
Show, que já não anda bem das pernas...
Tem gente que acha que ele faz tudo isso por puro remorso pelo
fato de ter traído a mulher (que o perdoou).

EX-BBB está se sentindo global
Um baixinho do último BBB que se enfiava debaixo do edredom
com a namorada todos os dias (e ficava bravo se alguém acendesse
a luz), está se achando. Dias desses, foi convidado para participar de
um programa da Rede TV! e se recusou dizendo que não aceitaria
convite de nenhum canal de TV que não fosse a Globo...
Esses ex-BBBs que caem no anonimato deveriam agradecer
quando alguma emissora os chama, pois a Globo geralmente não
quer vê-los mais na frente depois que saem do reality show. Para
piorar, ele pediu para um parente, que é executivo de uma empresa que contrata celebridades e subcelebridades para fazer presenças
VIP, chamar somente ele e a namorada para o camarote de um festival que rolou nos últimos dias.

Heloisa Périssé está irritada em programa
Heloisa Périssé, que faz parte do Tomara Que Caia, está profundamente
insatisfeita. Marcelo Serrado e Heloisa
Périssé em cena de novo humorístico da
Globo (Foto).
Ela tem dito nos bastidores que o humorístico é um mico e que quer sair de
lá. A atriz acha que estar na atração vai
prejudicá-la em sua carreira, pois o programa tem rejeição e vem sido duramente criticado pelo público e imprensa. Sem
falar que ela não pode se comprometer com teatro, pois tem de ir
ao vivo fazer o Tomara Que Caia (que pode estar com os dias contados...).

Marina Ruy Barbosa deixa vazar seu caso
com herdeiro da Globo
Quem conhece
bem Marina Ruy
Barbosa diz que a
ex-ninfeta do comendador não dá
ponto sem nó.
Ela só tem aquela
carinha de ingênua,
mas é beeeeem espertinha. E focada.
A moça agora está
saindo com ninguém menos que
Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo, filho de Roberto Irineu
Marinho, presidente do Grupo Globo. Há quem diga que foi a própria atriz que deixou vazar a informação a um jornal carioca, pois
queria que a nota saísse e todos soubessem de sua nova e influente
aquisição... Parabéns!
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Grande show de Daniel na COOCAFÉ em Lajinha/MG
Por Devair G. Oliveira

A

Daniel e seu pai José Camilo

Troca de presente de Daniel e Fernando

COOCAFÉ em seus 36
anos realizou um dos
maiores shows já reali
zado na cidade, a cooperativa
dos cafeicultores é um orgulho
dos lajinhenses e neste ano
ampliou mais as suas atividades inaugurando a Fábrica
de Adubo COOCAFÉ. Ainda
não temos os números, mas
os três dias 13, 14 e 15 da 4ª
Feira de Negócios foi um sucesso de público e de negócios. No último dia foi realizado um grande show com
recorde de público.
O show de Daniel foi além
do esperado, no show pude
perceber a alegria e a satisfação do artista, brincando e
interagin-do com o público,
para quem assistiu pode sentir o quanto o cantor estava
se divertindo ao realizar o
show, foi assim que Daniel
cantou para o público, o espaço que é enorme estava todo
tomado e milhares de pessoas se divertiram em um dos
maiores shows já realizado em
Lajinha. Parabéns ao presidente Fernando e diretores da
Coocafé, sabemos que não é
fácil realizar um mega show
e as coisas saírem tudo dentro
da mais perfeita ordem.
O talento de Daniel é indiscutível, uma das principais
vozes sertaneja do Brasil, o
show de sábado começou
pouco depois das 21h30. No
repertório, sucessos de sua
carreira, além é claro, das
músicas do DVD "Daniel 30
anos. Ele é hoje um dos
principais artistas do gênero
sertanejo e com destaque em
todo o país, comemora neste
ano 32 anos de carreira.
Músicas como Tantinho, Meu
Mundo e Mais Nada, Pra
Ser Feliz, Adoro Amar Você, Maravida, Fale Um Pouco De Você, Estou Apaixonado, Meu Pai, Evidências,
Lara, Meu Rei-no Encantado
e muitas outras, encantaram
o público.
A alegria de Daniel, era
pa-tente, o show durou mais
do que de costume, demonstrando um carinho especial
para o público, com José
Camilo seu pai cantou algumas músicas de sucesso,
outro lado que destacamos é
a atenção que o cantor deu
aos fãs. Ivone de Andrade
de Manhumirim/MG, (foto)
disse a nossa reportagem que
foi um dia dos mais felizes
de sua vida, “sou fã há muitos anos e sempre que posso
acompanho seus shows e
fico na expectativa de poder
estar ao seu lado e de dançar
com ele, quase não acreditei quando ele apontou

Ivone de Andrade de Manhumirim

