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EDITORIAL

Aperfeiçoando as instituições

CHARGE

A

eleição de um candidato não pode ser uma outorga sem
volta, acredito que o Congresso Nacional, deveria instituir uma lei que prefeitos, governadores e presidentes
da república, ao atingir um índice de desaprovação acima de
90% fossem destituídos do cargo. Todos nós sabemos o prejuízo que causa a nação de um executivo sem apoio popular,
é o caso hoje da presidenta Dilma, o povo não confia mais, os
empresários estão com o pé no freio e não investem, o país
está paralisado, exclusivamente por problemas causado por
políticos da base do governo, por um outro lado a presidente
ficou refém de seu próprio partido e não toma as providencias que poderia ser tomada, é exatamente isso que levou a
desaprovação do povo a seu governo. Em alguns momentos
ministros de estados foram pressionados para frear algumas
investigações. Imaginam um ministro da justiça de braços
cruzados, um ministro do STF sendo pressionado, ou um procurador da república, é muito complicado quando os agentes
da corrupção fazem parte da alta cúpula do governo. O caso
é evidente ao percebermos os casos transitados em julgados
condenados, quantos companheiros importantes estão na
cadeia. Um governo que foi eleito, com uma margem insignificante de votos e com muita acusação de irregularidades,
chega neste momento com reprovação de 95%.
Dentre manifestantes que compareceram ao ato na av. Paulista, 85% acreditam que a presidente da República deveria
renunciar ao cargo, de acordo com pesquisa do Datafolha.
Com reprovação de 71% - a maior desde o início da série histórica do Datafolha, em 1992, sob o governo Fernando Collor-,
Dilma é ainda mais rejeitada pelos que compareceram ao ato
paulistano. Ao todo, 95% acham
Fale com a redação
que o governo da petista é ruim ou
contato@jm1.com.br péssimo, 4% o consideram regular
(33)3331-8409
e 1%, bom ou ótimo.
LEIA ABAIXO A ÍNTEGRA DA NOTA DE FHC
O mais significativo das demonstrações, como as de ontem,
é a persistência do sentimento popular de que o governo, embora legal, é ilegítimo. Falta-lhe a base moral, que foi corroída
pelas falcatruas do lulopetismo. Com a metáfora do boneco
vestido de presidiário, a Presidente, mesmo que pessoalmente
possa se salvaguardar, sofre contaminação dos malfeitos de
seu patrono e vai perdendo condições de governar. A esta
altura, os conchavos de cúpula só aumentam a reação popular
negativa e não devolvem legitimidade ao governo, isto é, a
aceitação de seu direito de mandar, de conduzir. Se a própria
Presidente não for capaz do gesto de grandeza (renúncia),
assistiremos à desarticulação crescente do governo e do
Congresso, a golpes de Lavajato. Até que algum líder com
forca moral diga, como o fez Ulysses Guimarães ao Collor:
você pensa que é presidente, mas já não é mais.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.
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Os Sinistros Espantalhos Da Democracia

Pense essa situação inusitada. Alguém entra na sua casa se dizendo democrata. E consegue te enganar. Uma vez no interior de
sua intimidade, após falsificar sua identidade, você se descobre
em mãos de uma ditadura prepotente.
Que pode você fazer contra alguém que fez de você uma pessoa
incoerente? Seu coração, até então, pulsava harmônico com sua
identidade. Mas alguém entrou e violentou essa sua morada.
Você, seus filhos, sua família, sua casa, seu país, suas praias,
tudo ficou na posse da sombria dona de todas as moradas. A
alegria se foi, não adianta a festa de aniversário, nem a balada
da moda, nem essa MPB sertaneja.
Você se sente sem recursos. Seu coração e sua mente religiosa
conduzem as palmas das mãos para o céu em busca de uma gota
de chuva que molhe de esperança outra vez em seu jardim a
murcha rosa da esperança.
Buscas na manifestação de domingo, com todas as pessoas
lesadas em sua fé às ruas saindo, aos milhares, aos milhões, e
quem ouve seu aflito grito? Todas as pessoas da cidade parecem estar em sua volta. As estrelas da bandeira verde amarela
aparentam luzir.
O olhar, a vontade de gritar: “onde está a ética? Quero meu
país de volta à democracia”. Quero liberdade de representação no Planalto. Alguém que não tenha sido eleita via fraude.
Quero as instituições de volta ao agora, o Brasil não é a União
Soviética.
Mas, quem ouve minhas preces no Palácio de Satã? Quantos

deputados, senadores, quantos juízes julgam pela lei dos direitos
civis? Quem vai lutar para libertar este país dessa mentira?
O Congresso vai ver as faixas da indignação popular escritas
IMPEACHMENT JÁ!?! Ou vai esperar pela irreversível consequência de tantos desmandos inconstitucionais e sentir que
a INTERVENÇÃO MILITAR CONSTITUCIONAL JÁ! É a
única saída?!
Deoclecio Albuquerque Fortes Britto
Ao Jornal das Montanhas,
É acredito que todos nós estamos meio perdidos nesta vasta
região sem muito o que fazer, festa ou outros meios de diversão
não temos, contamos com aquelas que fazem parte do calendário,
mas infelizmente parece que os prefeitos só administram com
o dinheiro federal, quando este falta, não existem as festas, aí
começamos a pensar, será que comunidades pequenas e sem
condições deveria passar a cidades, a maioria dos recursos são
para pagar o prefeito e os vereadores, onde estamos tem cidade
pequena que o prefeito custa mais de 15 mil só de salário, precisamos de nos politizarmos o povo unido poderá orientar melhor
as administrações. Fiquei sabendo que tem muitas cidades aqui
da região que faltam merenda escolar, faltam remédios, faltam
médicos, transporte escolares e muitas outras coisas, mas dizem
também que os brasileiros pouco leem e aí já não sei quando
que iremos aprender que o povo bem politizado também terá
bons administradores.
Maria Souza de Oliveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Vivendo, aprendendo e evoluindo
Dizem que cada sociedade tem o governo que merece, estamos
assistindo pelo Brasil a fora abaixo-assinado contra salários de vereadores e várias cidades do país conseguiram que os salários fossem
reduzidos, a vontade popular tem a força, basta ter vontade política
para tal, agora os paulistas deram entrada no Ministério Público contra
os deputados de São Paulo.
Quarta-feira, dia 19 de agosto, os organizadores tiveram uma
reunião com o subprocurador-geral de Justiça, Nilo Spinola Salgado,
que recebeu um abaixo-assinado e ouviu a opinião: é um absurdo que
deputados tenham renovado a frota de carros há dois anos e agora
queiram fazer o mesmo, gastando dinheiro público.
A petição pede o fim da licitação para comprar carros de luxo,
esse é o primeiro passo para abrir um processo de investigação no
Ministério Público, se for comprovada alguma ilegalidade. Ainda é
cedo para dizer que haverá inquérito, mas eu acho que é no mínimo
imoral que os deputados queiram comprar esses carros e gastar R$
5 milhões, num momento de crise econômica para o Brasil. Diga
não aos carros de luxo!

Presidente da Câmara falando no deserto

O presidente da Câmara Jorge do Ibéria tem visitado os bairros de
Manhuaçu ouvido as reinvindicações populares, mas será esta a função de um presidente de câmara? O que de fato isso pode transformar
em benefícios? Até o momento nada de concreto foi feito, é mais uma
tentativa de melhorar seu nome que não é um dos melhores, se tivesse
boa experiência legislativa estaria fazendo um trabalho voltado para o
legislativo que é o de fiscalizar e elaborar boas leis. Tem muita coisa
em Manhuaçu precisando de uma mão fiscalizadora, desse mato não
sai coelho, é só esperar 2016 para melhorar a câmara. Dizem por aí
que ele pertence ao grupo de João Magalhães, como já pertenceu ao
grupo do Sérgio Breder, como o poder lhe fascina, será que ele pode
estar trocando de lado novamente?

Morador é multado em quase R$ 20 mil
por jogar entulho no Rio Manhuaçu

articulador foi líder de vários governos, de FHC a Dilma, porque é
um aliado leal e capaz de engolir sapos destes que são servidos nos
pratos mais indigestos da política. Lula articula, para que a reforma
ministerial e estratégia do toma lá dá cá garanta pelo menos 200
deputados na medida para barrar o impeachment. Só que Jucá já
avisou que não aceita neste momento ser ministro.

Se a Lava Jato fosse no Japão
Bem que os políticos brasileiros deveriam ter comportamentos
parecido com os japoneses, lá quando descobrem alguma corrupção o político logo deixa o cargo para facilitar as coisas para o
país, muitos até chateados acabam com suas vidas, aqui as coisas
tendem a ficar pior a cada semana. O PT deveria pensar no país,
mas não, fica instigando os militantes como disse o presidente
da CUT, agora em evidencia o próprio presidente da Bolívia
manda recado para os comandantes das Forças Armada brasileiras, dizendo que não vão permitir algo contra Dilma, Lula e PT,
veja em que barco estão o povo brasileiro. A corrupção atingiu
em cheio o centro do governo e principalmente os dois maiores
partidos PMDB e PT. Cadê a dignidade dos líderes para evitar
males maiores para o nosso Brasil

Surpresa Nordestina
Reunida com ministros, a presidente
Dilma contava da
sua insatisfação
com o tamanho
das manifestações
no Nordeste. Ela
acredita que atos
contra seu governo
na região mais pobre do país é “um
desastre”.

Uma pulga na orelha de Renan
O Ministério Público, tem sido a pulguinha que incomoda o presidente do Senado, Renan Calheiros, ele não esconde a apreensão
com desdobramento da Lava Jato. Isso porque Eduardo Cunha
não se calou e soltou o verbo denunciando
o “acordão” para “salvar Dilma” passaria
pelas mãos de sete procuradores federais
responsáveis pelo inquérito, considerados
“indomáveis”. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não tem influência
sobre o grupo, formado por técnicos criteriosos da PGR. Eduardo Cunha disse que o
Renan só apoia Dilma em troca de ficar livre
da denúncia do PGR na Lava Jato. Segundo
Cunha o “acordão” pouparia o presidente do
Senado e daria prosseguimento às denúncias
contra parlamentares ante Dilma, incluindo
Eduardo Cunha. Não tem mais bobo e Janot é responsável por
compilar as denúncias e encaminhá-las ao Supremo. Pode fazer
indicações, mas uma interferência causaria um grande estrago. Os
deputados peemedebistas andam irritados com a possibilidade do
acordão. “Não há acordo sem a Câmara”, diz Danilo Forte (PMDB-CE). Com informações de C. Humberto

Mentira tem perna curta ‘MAIS MÉDICOS’

Na tarde desta terça-feira (18), a Polícia de Meio Ambiente de
Manhuaçu multou, em quase R$ 20 mil, um morador da rua Antônio Wellerson, no bairro Santo Antônio. Ele possui um imóvel
próximo ao Rio Manhuaçu e, durante uma reforma, estaria jogando
os entulhos da obra às margens do curso d’água.

Quem vai pagar o pato é o Mercadante
Lula por certo deve estar feliz, sua ideia agora será colocada em
prática, que é a substituição de Mercadante, a reforma ministerial
no governo Dilma deve começar pelo ministro mais forte e mais
problemático: Aloizio Mercadante (Casa Civil), acusado de sabotar a
articulação política do vice Michel Temer. Sua saída significaria abrir
as portas ao entendimento com o Congresso. Lula também sugeriu
a nomeação do senador Romero Jucá (PMDB-RR) para chefiar a
Casa Civil de Dilma, o talento de Jucá todos conhecem, um ótimo

O governo federal divulga propaganda em todo o País na qual
trombeteia que em dois anos o “Mais Médicos” atendeu a mais de
63 milhões de brasileiros. Se esse número espantoso, equivalente a
quase um terço da população, for dividido pelo número de médicos
do programa (14 mil) e pelos dias e horas trabalhadas no período,
cada profissional “atendeu” 9.375 pacientes por dia. Um a cada
9 segundos. Quem faturou alto foi Cuba, o “Mais Médicos” tem
sido bem mais vantajoso para a ditadura cubana. Cuba faturou do
Brasil, em dois anos, até julho, mais de R$ 4,3 bilhões. C. Humberto

Hemominas promove coleta de
sangue em Manhumirim
A Fundação Hemominas realizou no sábado, 22/08, coleta externa
de sangue em Manhumirim, região da Zona da Mata Mineira. A ação
aconteceu das 8h às 14h, na Unidade de Saúde Dr. Almir Flora, que
fica localizada na rua Roque Porcaro Jr., s/n - Centro. A previsão
da equipe do Hemonúcleo de Manhuaçu, responsável pela coleta,
é atender cerca de 65 candidatos à doação de sangue.
Para doar sangue: Para informações sobre os critérios para
doação de sangue, ligue 155 – opção 8.
Agende sua doação: Para sua comodidade, a doação pode ser
agendada online em nosso site ou pelo telefone 155, opção 8. O

call center recebe ligações das 7 horas até 21 horas, de segunda
a sexta-feira, e aos sábados e domingos, das 7 horas até 19 horas
(ligação sem custos para o cidadão). Com o agendamento, o cidadão
ajuda a distribuir as doações ao longo do horário de atendimento da
unidade e pode diminuir o tempo de espera para efetuar sua doação.
Mais informações: Assessoria de Comunicação Social (31) 37687440 / 7455 - Hemonúcleo Regional de Manhuaçu: (33) 3339-3500.

Colégio Tiradentes –
Primeiro lugar no ENEM 2014
Desde 2008, ano em que o MEC começou a divulgar as notas do
ENEM por escola, o CTPM de Manhuaçu vem mantendo a melhor
pontuação entre as escolas públicas de Manhuaçu e região.
O Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, foi criado pelo
Ministério da Educação em 1998 e visa avaliar a qualidade do
ensino médio no país e facilitar o acesso ao ensino superior em
universidades brasileiras.
Todos os anos, milhares de alunos, de todas as partes do país,
fazem a prova que contém 180 questões objetivas e uma questão de
redação. É reconhecido oficialmente pelo RankBrasil – Recordes
Brasileiros como o maior exame do Brasil e o segundo maior do
mundo, atrás somente do exame de admissão do ensino superior
chinês, segundo a Wikipédia – Enciclopédia livre on line.
Após a realização das provas, os resultados são condensados e
divulgados por categorias. A apuração dos resultados do ENEM 2014
mostra que o Colégio Tiradentes da Polícia Militar ocupa o primeiro
lugar entre as escolas públicas do município de Manhuaçu/MG desde
2008, quando o MEC, começou a divulgar as notas por escolas.
O CTPM Manhuaçu também está no topo da lista de classificação
das escolas públicas que pertencem a Superintência Regional de
Ensino de Manhuaçu, que abrange 18 municípios, totalizando 77
escolas estaduais. E mais, é o 12º colocado dentre as escolas estaduais de Minas Gerais que participaram do ENEM no ano de 2014.
Analisando os resultados obtidos, no exame, pelos 22 Colégios Tiradentes de todo o Estado de Minas Gerais, o CTPM de
Manhuaçu ocupa a 10º colocação, com um destaque para a nota
obtida no quesito Linguagens, 546,99 pontos, que foi superior a do
1º primeiro colocado, o Colégio Tiradentes de Patos de Minas/MG
que alcançou 546,37 pontos.
Paulo Freire, patrono da educação brasileira, disse que “educar é
impregnar de sentido o que fazermos a cada instante”. Os resultados
do ENEM não são apenas números, são a prova de que todas as partes envolvidas no processo educacional estão realmente engajadas
em cumprir o seu papel, tanto o de ensinar quanto o de aprender.

Movimento cria projeto de lei para baixar
salário de vereadores de Caratinga
Caratinga/MG. Badú Oliveira, comerciante, Clausiano
Peixoto, funcionário público,
e Sebastião Camilo, recepcionista. Inspirados em iniciativas
populares de outras cidades, os
três caratinguenses iniciaram
um movimento e começaram
a coletar assinaturas para um
projeto de lei de iniciativa popular, para baixar o salário dos vereadores.
Eles querem que os parlamentares passem a receber R$ 5 mil na legislatura de 2017 a 2020. Atualmente, os vereadores de Caratinga recebem
R$ 9.015,78. O reajuste salarial foi aprovado em sessões extraordinárias
na última terça (18/08).
Após a coleta de assinaturas, o projeto de lei de iniciativa popular
será enviado à Câmara de Vereadores, para que seja votado pelos
parlamentares e se torne lei. Os caratinguenses precisam coletar
no mínimo 2 mil assinaturas, o que representa 5% do eleitorado
municipal. Segundo Clausiano, a redução do salário dos vereadores
trará uma economia mensal para os cofres públicos de R$ 930 mil,
somando R$ 3.730.000,00 em quatro anos. Dinheiro que pode
ser revertido em benefício da população, conforme o movimento.
Clausiano informou que alguns vereadores já se demonstraram a
favor do projeto de lei de inciativa popular criado pelo movimento.
O funcionário público destacou que conseguiu obter assinaturas
dos vereadores Rominho, Fausto, Mestre e Betinho. "Inclusive, o
Betinho já demonstrou favorável a colocar o projeto em pauta para
ser votado. Então, cabe agora, ao presidente Sérgio Antônio Condé,
colocar esse projeto para ser votado. Porque é o presidente que tem
esse poder", ressaltou Clausiano.
O movimento intitulado de Todo Poder Emana do Povo – Por
uma Caratinga Melhor se iniciou depois que Badú compartilhou
uma foto no Facebook apoiando a redução salarial dos vereadores.
A postagem já tem mais de 25 mil compartilhamentos.
Para participar do movimento, os pontos com os formulários
para a coleta de assinaturas são a Lanchonete do Nogueira, na
Rua Doutor José de Paula Maciel, 40, no Centro de Caratinga, e o
Mercadinho do Povo, na Travessa São Vicente de Paulo, 115, no
bairro Santa Cruz . Os integrantes do movimento também estão
com os formulários disponíveis a quem quiser assinar.
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"Perdeu a vida de bobeira"

Fabiana, irmã de Rodrigo Lima da Silva, morto na chacina ocorrida na semana passada em Osasco (SP), resumiu o que aconteceu ao irmão

SUSPEITA DE FRAUDE MARCA CRIAÇÃO
DO SOLIDARIEDADE
O partido Solidariedade é alvo da Polícia Federal e do Ministério Público de mais de 300 inquéritos por fraude, para atingir o
número mínimo de assinaturas do requerimento de registro na
Justiça eleitoral. Até o governador do DF, Rodrigo Rollemberg
(PSB), servidor do Senado, e sua mãe, d. Carminha, estão entre
os mais de 3.600 filiados ao Sindilegis, sindicato de funcionários
do Legislativo, cujos nomes foram usados para compor a lista de
“apoiadores” do Solidariedade.
INVESTIGAÇÃO EM CURSO
Rodrigo Janot e Eugênio Aragão, vice-procurador eleitoral, endossaram suspeitas de fraude contra o Solidariedade, e pediram a
investigação.
OLHA QUEM MANDA
O Solidariedade é de Paulinho da Força, que liderou ato de desagravo a Eduardo Cunha. Ele foi investigado por desviar dinheiro
do BNDES.
OLHA QUEM RECEBE
O tesoureiro do Solidariedade é Luciano Araújo, citado na Lava
Jato por ser portador de dinheiro sujo para o sobrinho, Tiago Cedraz.
OLHA QUEM AJUDA
Até a sogra de Paulinho da Força, dono do Solidariedade, foi indiciada pela PF sob a suspeita de falsificar assinaturas para a
criação da sigla.
NO PAÍS DA HIPOCRISIA, MACONHA PODE; CIGARRO, NÃO
O Supremo Tribunal Federal, que já condenou às masmorras o cigarro comum, decide agora se é crime manter um bocado de maconha para “consumo próprio”. O primeiro voto, favorável à droga,
pode indicar a tendência de descriminalizar, garantindo judicialmente clientela para o traficante. E fica combinado: neste País da
piada pronta, será permitido se drogar, mas segue proibido vender
droga. E fumar cigarro comum.
FUMAÇA POR FUMAÇA…
No debate sobre descriminalização, ignora-se convenientemente
a palavra da ciência: maconha é mais prejudicial à saúde que o
cigarro.
O ‘DIREITO’ DE SE DROGAR
Para os “politicamente corretos”, essencial não é o mal à saúde,
mas o “direito” do viciado – negado com cara de nojo ao fumante
de cigarro.
POLÍCIA À DISTÂNCIA
Alguns dos defensores apaixonados da descriminalização querem só comprar seu suprimento de drogas sem se preocupar com
a polícia.
MISSÃO IMPOSSÍVEL
Delcídio Amaral (PT-MS) reclama dos trabalhos da Comissão de
Assuntos Econômicos às terças e quartas. Pretende dividir em
outros dias da semana, para não coincidir com as atividades de
outras comissões. Mas os senadores não trabalham nem nos dias
regulares.
SÓ FALTA UM
O vice Michel Temer confidenciou a aliados sua vontade de abandonar a articulação política do governo, mas lembra que ainda
falta a votação do projeto de repatriação de recursos para concluir
o pacote fiscal.
DEDO DURO
Eliseu Padilha (Aviação Civil) conta com a simpatia de
Dilma: ele é o responsável pelos mapeamentos dos
votos (e traição) dos aliados no Congresso. E agora
pleiteia ocupar a pasta das Relações Institucionais.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
Entre os defensores de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) está Alberto Fraga (DEM-DF). Ele justifica: “na mesma tábua de acusação,
tem uma que o ex-presidente Lula recebeu R$ 27 milhões em 5
anos”. Fraga diz que vai defender o presidente da Câmara enquanto ele não for condenado.

BANCADA DEFINE...
A bancada do PDT na Câmara já chegou a um nome para substituir o ministro Manoel Dias (Trabalho), trata-se do deputado federal
Wéverton Rocha (MA). Rocha foi escolhido pelos deputados no
início do mês.
... O SUBSTITUTO
A substituição de Manoel Dias no Trabalho foi consentida por Dilma para segurar o PDT na base aliada. A expectativa é que Rocha
assuma o ministério até 2016. O PDT deve ganhar as secretarias
da pasta.
OUTRA HISTÓRIA
O Itamaraty desmente que deu R$ 25 milhões para a construção
da embaixada palestina no Brasil; o governo doou “só” o terreno.
A doação à Autoridade Palestina foi realizada em 2010, pelo então
presidente Lula: R$ 25 milhões para auxiliar na “reconstrução” de
Gaza.
PERGUNTA NA SITUAÇÃO
Se defender o impeachment de Dilma é golpe, defender a permanência dela no cargo é contragolpe?
FORÇA-TAREFA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREOCUPA RENAN
O presidente do Senado, Renan Calheiros, não esconde a apreensão com desdobramento da Lava Jato. Isso porque o “acordão”
denunciado por Eduardo Cunha para “salvar Dilma” passaria pelas
mãos de sete procuradores federais responsáveis pelo inquérito,
considerados “indomáveis”. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não tem influência sobre o grupo, formado por técnicos criteriosos da PGR.
IMPASSE
Janot é responsável por compilar as denúncias
e encaminhá-las ao Supremo. Pode fazer indicações, mas uma interferência causaria motim.
O ACORDÃO
Segundo a denúncia de Eduardo Cunha, Renan só apoia o governo Dilma para se livrar de denúncia do PGR na Operação Lava
Jato.
UNS E OUTROS
O “acordão” pouparia o presidente do Senado e daria prosseguimento às denúncias contra parlamentares antiDilma, incluindo
Eduardo Cunha.
VAI COM CALMA
Os deputados peemedebistas andam irritados
com a possibilidade do acordão. “Não há acordo
sem a Câmara”, diz Danilo Forte (PMDB-CE).
GOVERNO CONTA MENTIRA SOBRE O ‘MAIS MÉDICOS’
O governo federal divulga propaganda em todo o Pais na qual
trombeteia que em dois anos o “Mais Médicos” atendeu a mais
de 63 milhões de brasileiros. Se esse número espantoso, equivalente a quase um terço da população, for dividido pelo número de
médicos do programa (14 mil) e pelos dias e horas trabalhadas no
período, cada profissional “atendeu” 9.375 pacientes por dia. Um
a cada 9 segundos.
CUBA FATURA ALTO
O “Mais Médicos” tem sido bem mais vantajoso para a ditadura
cubana. Cuba faturou do Brasil, em dois anos, até julho, mais de
R$ 4,3 bilhões.
TRABALHO ESCRAVO
Cuba mantém relação análoga ao trabalho escravo, com seus médicos: eles recebem apenas uma pequena parte do salário de R$ 11 mil.
DINHEIRO NA VEIA
A Band revelou em março deste ano gravações da trama do governo para mascarar seu objetivo real de financiar a ditadura cubana.
REFORMA MINISTERIAL
Renan Calheiros (PMDB-AL) articula aliança para nomear Helder
Barbalho em um futuro Ministério do Abastecimento (junção da Agricultura com a Pesca), após a reforma ministerial da crise de Dilma.
Caso a proposta prospere, Kátia Abreu (PMDB-TO) volta ao Senado.

COMIDA À VONTADE

MARIONETE

Até 31 de julho, os deputados peemedebistas foram os que mais
gastaram com alimentação: R$ 1,066 milhão. O partido é seguido
pelo PT, com R$ 829,70 mil, e o PR, com R$ 563,28 mil.

O senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) comemora a decisão tardia do
governo brasileiro de conceder asilo ao senador boliviano Roger Pinto
Molina. Ele lamenta o Brasil ter “virado joguete” do regime boliviano.

O monge e a prostituta

Vivia um monge nas proximidades do templo de Shiva. Na
casa em frente, morava uma prostituta. Observando a quantidade de homens que a visitavam, o monge resolveu chamá-la.
– Você é uma grande pecadora – repreendeu-a. – Desrespeita a Deus todos os dias e todas as noites. Será que você não
consegue parar e refletir sobre a sua vida depois da morte?
A pobre mulher ficou muito abalada com as palavras do
monge; com sincero arrependimento orou a Deus, pedindo
perdão. Pediu também que o Todo-Poderoso a fizesse encontrar uma nova maneira de ganhar seu sustento.
Mas não encontrou nenhum trabalho diferente daquele. E,
depois de uma semana passando fome, voltou a prostituir-se.
Mas, cada vez que entregava o seu corpo a um estranho,
rezava ao Senhor e pedia perdão.
O monge, irritado porque seu conselho não produzira nenhum efeito, pensou consigo mesmo: "A partir de agora vou
contar quantos homens entram naquela casa – até o dia da
morte desta pecadora".
E desde esse dia, ele não fazia outra coisa a não ser vigiar a
rotina da prostituta: a cada homem que entrava, colocava uma
pedra num monte.
Passado algum tempo, o monge tornou a chamar a prostituta e lhe disse:
– Vê este monte? Cada uma dessas pedras representa um
dos pecados mortais que você cometeu, mesmo depois de minhas advertências. Agora torno a dizer: cuidado com as más
ações!
A mulher começou a tremer, percebendo como se avolumavam seus pecados. Voltando para casa, derramou lágrimas de
sincero arrependimento, orando:
– Ó Senhor, quando Vossa misericórdia irá me livrar desta
miserável vida que levo?
Sua prece foi ouvida. Naquele mesmo dia, o anjo da morte
passou por sua casa e a levou. Por vontade de Deus, o anjo
atravessou a rua e também carregou o monge consigo.
A alma da prostituta subiu imediatamente aos Céus, enquanto os demônios levaram o monge ao inferno. Ao se cruzarem no meio do caminho, o monge viu o que estava acontecendo e clamou:
– Oh, Senhor, essa é a Tua justiça? Eu que passei a minha
vida em devoção e pobreza, agora sou levado ao inferno, enquanto essa prostituta, que viveu em constante pecado, está
subindo ao Céu!
Ouvindo isso, um dos anjos respondeu:
– São sempre justos os desígnios de Deus. Você achava que
o amor de Deus se resumia a julgar o comportamento do próximo. Enquanto você enchia seu coração com a impureza do
pecado alheio, esta mulher orava fervorosamente dia e noite. A alma dela ficou tão leve depois de chorar, que podemos
levá-la até o Paraíso. A sua alma ficou tão carregada de pedras,
que não conseguimos fazê-la subir até o alto.
"O pior defeito é julgar-se isento de defeitos."
Município de Conceição de Ipanema – PA 0050-00040004/2015 - PLTP-0004/2015 EXTRATO DE CONTRATO
0004/2015 CONTRATANTE: Município de Conceição de Ipanema; CONTRATADO: MP EMPRENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA C NPJ: 21.986.790/0001-04 . Valor global R$
164.815,56 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e quinze
reais e cinquenta e seis centavos) dotação:02040112B6500301
02044905100F128-FR12400 vista ao interessados, Conceição
de Ipanema, 10/08/2015. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
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Homenagem ao Centenário de Nascimento de
José Guimarães de Oliveira – ‘José Duque’
N

o dia 25 de agosto de
1915, nascia um líder
comunitário a quem
homenageamos pelo transcorrer do Centenário de seu Nascimento: o líder comunitário
do Distrito do Prata município
de Lajinha, José Guimarães de
Oliveira – José Duque, como
era conhecido por todos, soube
legar às gerações vindouras o
exemplo de como servir a comunidade, a prática de ajudar
seus semelhantes voltado para
o bem-estar, sobretudo os mais
carentes.
Logo que surgiu os primeiros cursos por correspondência, ele cuidou de fazer alguns
cursos técnicos como: Rádio
Técnico, técnico relojoeiro e
mecânico de máquinas, sempre lutando para o bem-estar
da comunidade.
Foi o Sr José Duque que
instalou a primeira usina de luz
elétrica do povoado do Prata,
desviando parte da água da

cachoeira para tocar um motor
gerador de energia elétrica, foi
ele também que instalou as
primeiras máquinas de beneficiar grãos: café, milho e arroz,
sua preocupação sempre era
com sua comunidade.
Teve múltiplas atividades
que marcaram sua vida, o feito
mais marcante dos últimos 45
anos de sua vida foi o serviço
voluntário de Correios e Telégrafos, como a comunidade
era muito pequena não existia
agência de correios, inicialmente ele foi um escritor de
cartas, a comunidade pequena e pobre, poucas pessoas
sabiam ler e escrever, e José
Duque era um homem muito
popular, chegava a escrever
mais de10 cartas por semana e sempre o endereço do
remetente era o de sua caixa
postal nº 44 que ficou famosa
no correio de Lajinha/MG, os
anos foram passando e como
a comunidade foi crescendo,

passou a Sub Distrito, mais
tarde a Distrito e o volume das
correspondências aumentavam, ao ponto dele ir a Lajinha
duas vezes por semana para
buscar as correspondência.
Era com alegria que ele
fazia esse trabalho, postava
as correspondências e retirava de sua caixa postal e ia
de casa em casa entregar as
correspondências, isso durou
até dezembro de 1999 quando ele faleceu com 83 anos.
Com sua morte o volume de
cartas acumulou muito, e o
prefeito Ilmar inaugurou uma
agência de Correio no Distrito
do Prata e foram nomeados
três funcionários, na agência
foi colocado uma placa em
sua homenagem, mas com a
eleição do Sebastião Moreira
em 2004 a placa foi retirada e
só retornando em 2013 depois
que ele havia deixado o poder.
Vale ressaltar que o prefeito
Ilmar Satler, assim que conhe-

COMEÇAM OS TRABALHOS NO
AEROPORTO REGIONAL DE MANHUAÇU

A

pós assinatura da ordem
de início das execuções
das obras de sinalização de obstáculos naturais à
navegação e o plano básico da
zona de proteção do aeroporto
Regional de Santo Amaro de
Minas, e também a homologação para voos diurno e noturno,
os trabalhos de levantamento
topográfico e georeferenciamento começaram a ser executados
nesta terça-feira, 18 de agosto,
pela empresa Projetos Topográficos Pires e Carvalho de Matozinhos, região metropolitana de
Belo Horizonte.
Antes de iniciar o levantamento, o diretor da empresa
Giliardi Alfeu Campos esteve
com o Prefeito Nailton Heringer e o secretário de Fazenda,
Cristovam Rocha, apresentando
o trabalho que será executado.
A previsão é que em dois dias
o trabalho de coleta de dados
seja concluído, e no prazo de
sete dias sejam calculados e
entregues a empresa responsável
pela execução das obras.
O representante da empresa,
responsável pelo trabalho em
Manhuaçu, detalha o que será
feito nessa etapa. “Esse trabalho que estamos executando
é um cadastramento geral de
todas as possíveis referencias
como árvores que no passado
tinha uma altura, e hoje está
com outra. Cadastramento da
faixa de manobra de aviões,
de lixões e depósitos de lixos,
das cotas de níveis da rodovia,
pelo menos trezentos metros
para cada lado do entorno do
aeroporto. É um cadastramento
geral que inclui ainda altura de
birutas, torre de radares, rede
elétrica, tudo para saber todas as
cotas e elevações que existem no
entorno” – exemplifica Giliardi
Alfeu Campos.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Prefeito Nailton Heringer, diretor da Projetos Topográficos, Giliardi Alfeu Campos e secretário de Fazenda Cristovam Rocha

Base de coleta de dados montada na cabeceira
da pista do aeroporto

Medições acontece no entorno do aeroporto

ceu o sr. José Duque ficou surpreso pelo trabalho voluntário
que ele fazia, sem que tivesse
nestes anos todos uma ajuda, e
pensando assim fez um projeto
de Lei destinando um salário
mínimo para ajuda de custo
pelo trabalho que ele realizava.
José Duque, nunca se candidatou a qualquer cargo
político, mas sempre gostou
da política e enquanto viveu,
era muito procurado para saber qual candidato ele estava
apoiando. Ele foi Escrivão
de Paz desde 1962 até se
aposentar. Imagina o que é ser
escrivão em uma comunidade
pobre, nos anos 60, 70 e 80,
muitas pessoas não tinham
dinheiro nem para registrar
os filhos, e muitos eram registrados só quando morriam,
porque era necessário para
fazer a certidão de óbito, e
como fazer se as pessoas não
tinham dinheiro, ele fazia sem
cobrar.
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Homenagem
póstuma a
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Duque) pelo
seu centenário
– 25/08/1915

População diminui salário de vereadores

E

xistem alguns períodos
em que a população se
enche e reage às trapaças
e espertezas dos políticos.
Esse tipo de reação deveria
ser permanente e não esporádico como tem sido. Mas
dá para compreender, afinal
todos gostariam de viver numa
normalidade e as ações de resistência só aparecem por conta
dos abusos praticados pelos
gestores públicos brasileiros.
Nesse momento, a grande
onda que começa a se formar
é contra o aumento de salário
de vereadores Brasil afora.
O início se deu no estado do
Paraná, na cidade de Santo Antônio da Platina, por iniciativa
da empresária Adriana Lemes
de Oliveira.
Ela se insurgiu após tomar
conhecimento de um projeto
de aumento dos salários do
prefeito de R$ 14,7 mil para
R$ 22 mil e dos vereadores de
R$ 3,7 mil para R$ 7,5 mil. Na
primeira sessão para aprovação
a empresária apareceu sozinha
protestando e a gravação de
sua discussão com um dos
vereadores foi parar na internet
e “bombou”.
Na sessão seguinte, a população da cidade se fez presente
em peso e aí não só os salários
não aumentaram, como foi
aprovada uma redução significativa a partir do próximo ano.
Aí está a prova de que a reação vem do abuso. É muito alto
um salário de quase 15 mil reais
para um prefeito de uma cidade
pequena e pobre, sem recursos
próprios. E mais ainda quanto
aos vencimentos dos vereadores acima de 3 mil reais, uma
vez que eles recebem muitos
benefícios e privilégios além
do salário.
Há ainda a questão do nú-

mero de sessões. Em regra,
em cidades pequenas os vereadores se reúnem uma vez por
semana. O trabalho fora das
câmaras fica restrito a pagar a
um funcionário para conduzir
pessoas doentes, além de outras atividades sem nenhuma
relevância pública.
O exemplo de redução de
salários já foi seguido pelos
moradores de outras cidades,
como Diadema, ao lado da
capital paulista.
Essas ondas positivas deveriam ser imitadas pelo país
afora e acrescida de outros
bons combates.
Um deles seria acabar com
a prática de o poder público pagar mais caro nas suas
compras do que o preço do
mercado varejista. Não paga
uma diferença ínfima. Às vezes
são preços duas, três e até 10
vezes acima. E a compra pelas
administrações públicas, em
todas as esferas, é feita por atacado e através de concorrência
pelo menor preço. Não se tem,
porque não existe que dê uma
explicação plausível sobre essa
discrepância. Só a que todo
mundo já conhece: corrupção,
pura e simples. Não tem justificativa porque os produtos vêm
dos mesmos fabricantes, pelos
mesmos meios de transportes
e, quase sempre, até pelos

mesmos revendedores.
Existem outras práticas que
deveriam ser combatidas pelos
munícipes. Os aluguéis de
automóveis, de prédios, de
maquinários.
As condecorações a figuras famosas, como os muitos
títulos de cidadão desse ou
daquele município. São valores
expressivos com transporte,
solenidade, placas, buffet e
outras iniquidades. Um tipo de
despesa somente para situações
extremamente relevantíssimas.
Só como exemplo, o primeiro
astronauta brasileiro que foi
ao espaço justificaria uma
celebração dessa natureza.
Outro bom combate mereceriam as despesas das cidades
nordestinas, pobres e vivendo
de transferências obrigatórias,
com o pagamento de bandas
de forró caríssimas nas festas
juninas.
Essa onda contra o aumento
dos vereadores deveria ser
apenas a ponta do iceberg
para acabar com outras farras
em geral.
Já seria um bom começo se
o exemplo da empresária fosse
seguido na prática e não apenas
nos sites de jornais, blogs ou
nas redes sociais.
Pedro Cardoso da Costa
– Interlagos/SP - Bacharel
em direito

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo de Licitação por tomada de preço nº.
0004/2015.
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
MP EMPRENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.CNPJ:
21.986.790/0001-04. Conceição de Ipanema – Minas Gerais,
em 07 de agosto de 2015. Willfried Saar – Prefeito Municipal.
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MINISTÉRIO DAS CIDADES AUTORIZA ELABORAÇÃO
DE NOVO PROJETO PARA TRATAMENTO DE ESGOTO

Ministério das Cidades aceitou as argumentações apresentadas pelo Governo de
Manhuaçu em relação à
inviabilidade de funcionamento, na forma em que foi
planejada, da ETE – Estação
de Tratamento de Esgoto – construída no Bairro
Engenho da Serra. O órgão
Federal também sinalizou
positivamente em relação à
possibilidade de apresentação
de um novo projeto contemplando a implantação de interceptores para o recolhimento
do esgoto e tratamento.
O prefeito de Manhuaçu,
Nailton Heringer, recebeu
a informação nesta terça-feira, 18, apresentada pessoalmente pela Gerente da
área de Governo da Superintendência Regional da
Caixa Econômica Federal
de Governador Valadares,
Marilene Curtinhas. A visita
ao gabinete do prefeito teve
a participação também do gerente da agência Manhuaçu,
Bertoldo Klinger Correia e
de dois engenheiros da Caixa. Do Governo de Manhuaçu, além do prefeito Nailton
Heringer, participaram o Procurador Geral do Município,
Antônio de Carvalho, o chefe
de Gabinete Ueziler Nacari,
o diretor do SAAE – Serviço
Autônomo de Água e Esgoto,
José de Aguiar, dentre outros.
Para José de Aguiar, a sinalização do ministério confirma que o projeto colocado
inicialmente é inexequível,
impossível de ser executado
da forma como estava concebido. O questionamento
foi feito em agosto do ano
passado junto ao ministério e
a superintendência da caixa,
sugerindo a elaboração de
um novo projeto. “Saímos do
gabinete do prefeito Nailton
Heringer com essa sinalização positiva onde está sendo
determinada a elaboração de
um projeto dentro de uma
das três possibilidades apresentadas e nós vamos estar a
partir de agora trabalhando
de forma focada para conseguir reverter essa situação e
ter a condição de colocar a
ETE em funcionamento” destacou.

OBRA PARALIZADA

Inserida no PAC – Programa de Aceleração do
Crescimento – do Governo
Federal, a obra de tratamento de esgoto em Manhuaçu
está parada. O motivo é a inviabilidade de implantação
dos interceptores, que vão
levar o esgoto até a ETE, na
forma em que foi proposta.
A Estação de Tratamento
foi concluída, porém a rede
de interceptores não foi
implantada. O projeto teve
que ser revisto e o SAAE
apresentou algumas possíveis soluções que agora
foram aceitas.
O prazo para apresentação
de novo projeto visando a
captação de mais recursos
para complementar a primeira etapa é de trinta dias.
“Já contatamos a empresa que elaborou o projeto
apresentado à Caixa para
que faça as adequações.
Saio dessa reunião mais
aliviado porque tudo aquilo
que nós dissemos que estava
acontecendo, de ser inexequível a forma como ele foi
concebido, esse documento
do ministério das cidades
vem comprovar que nós
estávamos corretos em não
dar continuidade naquela
obra” – completou aliviado
José de Aguiar.
Segundo a gerente de Governo da Superintendência
Regional, Marilene Curtinhas, após a apresentação
de um projeto detalhado ele
será analisado e, se aprovado, passa a fase de execução
da obra da rede. Para o Gerente da Agência Manhuaçu
da Caixa, Bertoldo Klinger
Correia, a obra de tratamento de esgoto é de suma
importância para a comunidade, desejada por qualquer
município. “A ETE em si
está pronta e a gente precisa
concluir a parte de transporte dos resíduos. A prefeitura
e o pessoal do SAAE estão
bastante dedicados, assim
como o pessoal da Caixa,
e nós estamos percebendo
uma boa vontade grande por
parte do ministério também”
- destacou.
A ETE construída no Bair-

ro Engenho da Serra tem
capacidade para atender
próximo de vinte mil habitantes, atingindo parte da
cidade. Para a universalização do tratamento de esgoto,
segundo José de Aguiar,
há um caminho ainda pela
frente. “O primeiro passo
é resolver o imbróglio do
passado e depois pensar
qual a próxima etapa até
ter todo o esgoto da cidade
sendo tratado, e quem sabe
de todo o município” - complementou.
MINHA CASA,
MINHA VIDA

Durante a reunião, o prefeito Nailton Heringer cobrou também da Caixa Econômica Federal uma solução
para o impasse em relação
ao programa “Minha casa,
minha vida”, cujas obras no
Clube do Sol permanecem
paralisadas. Segundo os representantes da instituição
financeira, a obra está prestes
a ser retomada. “A caixa já
está tratando do assunto e
analisando as opções. Não
fechou ainda um rumo a
tomar e a empresa a ser contratada, mais isso está sendo
tratado. Acreditamos que em
breve a gente vai ter a retomada dessa obra” - afirmou.
Durante a reunião não foram estipulados prazos para
uma solução do problema
em relação a retomada das
obras do programa Minha
Casa, Minha Vida. A gerente
de Governo, Marilene Curtinhas, informou que assim
que for definida a empresa
que vai dar sequência à obra,
o contrato será formalizado
e o trabalho retomado. Para
Bertoldo Klinger Correia,
a retomada do programa
Minha casa, Minha vida é
um anseio da prefeitura, do
prefeito Nailton Heringer e
sua equipe, da Caixa, assim
como de toda a população.
“A conclusão das obras vai
beneficiar centenas de pessoas. A gente espera ter em
curtíssimo período de tempo,
uma notícia muito boa para a
população” - completou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Representantes da Caixa, do SAAE e da equipe de Governo estiveram reunidos
no gabinete do prefeito Nailton Heringer

Nova campanha avisa:
o jornal continua com tudo

N

unca se leu tanto jornal.
Sim, isso é um fato – 73
milhões de brasileiros
leem jornal impresso, segundo
pesquisa Ibope. Além disso,
a leitura dos jornais está cada
vez mais diversificada – você
lê o O Jornal das Montanhas,
por exemplo, pelo celular, pelo
tablet ou mesmo pelo computador de casa ou do trabalho.
Não à toa, é desse princípio
que parte a nova campanha da
ANJ (Associação Nacional de
Jornais), que lançou semana
passada com o objetivo de
posicionar melhor os veículos
impressos diante do mercado
anunciante.
Idealizada pelo publicitário
Nizan Guanaes, a campanha
mostra que o impresso tem
características únicas e que
as novas tecnologias não surgiram para decretar o fim do
papel, mas sim para intensificar essa relação do leitor com
o jornal. “Antes as pessoas
liam jornal todo dia, agora
elas leem jornal o dia todo”,
destaca Nizan.
Além disso, a agora “audiência” do jornal também é considerada qualificada. “Enquanto
a internet ainda sedia terrenos
de informação obscura, os jornais colocam à disposição do
leitor seu grande patrimônio: a
credibilidade”, explica o diretor
executivo da ANJ, Ricardo
Pedreira – credibilidade que

agrega eficiência ao jornal para
os olhos do mercado.
“A campanha da ANJ vem
reforçar a importância do jornal impresso como fonte de
informação de credibilidade,
com conteúdo mais aprofundado, que repercute os temas
discutidos na cidade e para um
público formador de opinião”,
destaca o diretor do grupo
EPTV e do A Cidade, André
Coutinho Nogueira.
Números, hábitos e personalidades
A campanha da ANJ se estenderá até novembro e está
dividida em três partes.
Na primeira, serão divulgados os números que mostram a
importância do jornal impresso

– por exemplo, 58% das pessoas consideram o impresso
como uma mídia confiável.
Depois, destaque para a
mudança de hábito na leitura –
“Antes, você lia o jornal com
as duas mãos. Agora, lê com a
ponta dos dedos”, informa uma
das peças da campanha.
Por fim, personalidades de
destaque vão atestar a importância do jornal impresso em
seu dia a dia.
Além disso, a partir de setembro, a ANJ deve colocar
em prática a métrica unificada,
que medirá a “audiência” do
jornal fazendo um estudo sobre a circulação do impresso
e mais o acesso por meio das
plataformas digitais.

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
Departamento de Materiais e Serviços – DEMAT.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0014/2015.
PA: 0047-0004-0014-2015. Objeto: Aquisição de móveis, utensílios, e brinquedos para Creche Municipal Arlindo Lopes Malta,
vinculada a Secretaria Municipal de Educação do Município de
Conceição de Ipanema - MG. Data e horário de apresentação
e abertura dos envelopes: até a instalação da audiência às
8:30horas do 14/07/2015, no local definido em Edital. Contato
para obtenção do edital: Departamento de Materiais e Serviços,
com Vinicius Roberto Souza Carvalho ou Mislainy de Faria Silva
Oliveira, no horário de expediente, no telefone (33) 3317-1211,
email: licitacaopmci@gmail.com.Conceição de Ipanema, em 25
de Junho de 2015.
Mislainy de Faria Silva Oliveira/Pregoeira extraordinária –
Decreto 383/2015.
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GOVERNO DE MANHUAÇU APRESENTA PROJETO DO HOSPITAL REGIONAL

O

Governo de Manhuaçu deu o primeiro
passo para a construção do hospital regional
com a aquisição do terreno,
junto ao que foi doado ao
IF - Instituto Federal, no
trecho entre a sede do município e o distrito de Realeza,
às margens da BR 262. Desde então, a equipe da secretaria de Planejamento tem
trabalhado na elaboração da
concepção do projeto, que
foi apresentado à sociedade
nesta sexta-feira, 14, pelo
prefeito Nailton Heringer.
O evento ocorreu no anfiteatro da Câmara Municipal
de Manhuaçu.
Compareceram ao evento autoridades de toda a
região, entre prefeitos, secretários etc. Do Executivo
manhuaçuense, estiveram
presentes os secretários de
Planejamento, Luiz Carlos
Rhodes, de Administração,
João Batista Hott, de Agricultura, Sandro Tavares, de
Educação, Gelvânia Câmara, de Cultura, Mariza
Klein, de Comunicação,
Senisi Rocha, de Trabalho
e Desenvolvimento Social,
Macilon Breder, de Saúde,
José Rafael Oliveira, de
Obras, João Amâncio, da
Fazenda, Cristóvam Rocha, do SAMAL, Kilder
Perígolo. Do Legislativo estiveram presentes os
vereadores Jorge Pereira,
Anízio Gonçalves, Aponísia
dos Reis, Juarez Elói, Paulo
Autino e Francisco Dutra.
O PROJETO

A planta base é composta
de uma edificação horizontal e um torre com dez
andares, o que comporta
quinhentos leitos, estabelecendo assim condições
de funcionamento de um
hospital geral para atendimento regional, em 45 mil
m² de área construída.
Projetado para ter todas
as especialidades médicas
com amplo serviço ambulatorial, cirúrgico e laboratorial, e garantir atendimento
a uma população regional
estimada em setecentos mil
habitantes, o projeto conta ainda com emergência
24 horas, pronto socorro,
maternidade, cardiologia,
pediatria, obstetrícia, oncologia com os serviços de radioterapia e quimioterapia,
traumatologia, neurologia,
banco de leite, banco de
ossos, além de serviços
avançados de terapia intensiva adulto e infantil
com toda rede cegonha e
tratamento para dependentes químicos. Para garantir
maior agilidade na transferência de usuários que
precisam se deslocar para
outras unidades de saúde,
o projeto ainda contempla
um heliporto.

“Nós viemos sonhando
com esse hospital, e colocamos isso na agenda do
governador, que nos deu o
privilégio de estar aqui em
campanha, e ele assumiu
o compromisso público, e
agora estamos com a parte
arquitetônica pronta. Estamos dando todos os passos.
Temos o terreno, temos
o projeto, agora precisamos sensibilizar o governo
para que Ele possa contemplar essa grande região.
Eu tenho conversado com
lideranças e prefeitos, e
creio que temos uma grande
oportunidade, que é a audiência pública da vertente
do Caparaó” – pondera o
prefeito de Manhuaçu.
O hospital regional é uma
das metas de campanha do
atual Governo, e foi encampando por outras lideranças
políticas como o deputado
federal Mário Heringer,
que falou aos presentes no
lançamento por meio de um
vídeo em que se compromete com empenho em prol
do hospital. O atual governador, Fernando Pimentel,
ainda em campanha para
disputa, no último pleito,
quando esteve em Manhuaçu, se comprometeu com a
causa. Para o prefeito de
Manhuaçu, essa é a hora de
reunir forças entre governo,
sociedade civil e organizada, lideranças políticas
regionais, profissionais da
saúde e toda população para
juntos dar mais um importante passo e, finalmente a
região ter um hospital com
capacidade para atender a
demandas especificas.
“É um hospital que é um
grande sonho para nós da
vertente do Caparaó, especialmente para nós da cidade polo. A população hoje
tem que ser levada à várias
cidades para tratamento.
São ambulâncias e mais
ambulâncias além dos carros pequenos transportando
para exames ou consultas
especiais. Há um desgaste
muito grande de recursos
e também de pessoas. Não
é novidade para ninguém
que muitas vezes tivemos
acidentes com ambulâncias transportando doentes.
Esse hospital será o grande
diferencial para a saúde, preservando vidas e trazendo
conforto para aqueles que já
estão debilitados” – pondera
Nailton Heringer.
Na ocasião, o secretário
de Planejamento, Luiz Carlos Rhodes, trouxe dados
que demonstram os impactos negativos da ausência
de um hospital regional que
supra a demanda existente
nas redondezas. Os números mostram, dentre outros
índices, os gastos anuais
estimados dos municípios
da região, e inclusive de
Manhuaçu, com combustí-

Prefeito Nailton Heringer conclamou população
a sonhar e lutar pelo projeto

equipe da secretária de
Planejamento, para que
seja adequado às normas
vigentes de saúde pública.
Idealizado para ser um
hospital geral, que atenda
a carência existente na região atualmente, mas que
seja ocupado aos poucos. A
previsão é de que sua ocupação total ocorra no prazo
de dez anos, e que seja feito
de forma planejada. “Pela
dimensão que o hospital
terá, temos que pensar que
vai acarretar um grande
fluxo de veículos, pra isso
precisamos de um projeto
de estacionamento. Embora
o terreno seja bem grande,
não podemos esbanjar na
ocupação do prédio. Ainda
temos a parte de serviços
industrial, como lavanderia,
cozinha, manutenção” – explica o arquiteto.
SUSTENTABILIDADE

Especialista em arquitetura hospitalar e responsável pelo
projeto do Hospital Regional, Willian Junior apresenta
detalhes técnicos

Secretário Rhodes trouxe dados que demonstram a necessidade urgente de um Hospital Regional no município

vel utilizado no transporte
de pacientes para cidades como Belo Horizonte,
por exemplo. A economia
aos cofres públicos com a
existência de um hospital
regional seria expressiva.

currículo vasta experiência
em projetos hospitalares.
Desde a aquisição do
terreno, o projeto começou a ser trabalhado pela

“É um crime um arquiteto
não pensar em questões sustentáveis para um projeto
como esse. Esse hospital
quando foi pensado, projetamos o aproveitamento
de 100% da água da chuva
para lavagem dos pátios,
abastecer vasos sanitários,
aguar as plantas, fazer a
lavagem dos carros. As
placas solares vão garantir
aquecimento de toda água
do hospital que precisa ser
quente, como chuveiros e
torneiras” – relata Júnior.
Outra questão priorizada
que vai de encontro com
a sustentabilidade é a climatização. Para reduzir o
impacto de calor, toda área
de telhado da torre será coberta por grama, formando
um telhado verde, o mesmo
acontece nível que parte
da planta horizontal para
a vertical, que funcionará
como um solariun, onde
mais de dois mil m² formará
um grande jardim, retendo o
calor. Outro ganho é o aproveitamento da ventilação e

da iluminação natural em
quase todos os ambientes.
A climatização e iluminação artificial será usada
apenas nos ambientes que
se faz necessário, e será
feita com equipamentos de
baixo consumo. “Pensamos
muito também na questão da
humanização e de conforto.
Então criamos toda cobertura do ambulatório um pátio
verde com área de cantina,
capela e todos os itens necessários ao bem estar do
usuário e das pessoas que
acompanham ou esperam
para uma visita” – destaca
o responsável pelo projeto.
O hospital será erguido
em uma área de natureza,
então foi projetado para se
tornar também um referencial. “Estamos trabalhando
muito com áreas verdes,
porque quando você joga
essa cobertura verde, elimina quase todo reflexo do
aquecimento” – explica o
urbanista.
QUESTÕES TÉCNICAS
Mais do que um projeto, é
preciso edificar uma estrutura que possa ser adequado
com o passar do tempo e
conforme as necessidades
que se apresentem ao longo
dos anos, o que fez a equipe
responsável pelo projeto
olhar par ao futuro. “Trabalhamos com modelação de
pilares, pois o hospital é uma
estrutura dinâmica. Nunca
para de crescer e de mudar.
Então é necessário criar uma
estrutura de forma que possa
ser movimentada e que não
crie um labirinto e sim circulações eficazes, onde podem
ser realizadas reformas sem
atrapalhar outros setores,
pois um hospital não pode
parar em nenhum momento,
e isso é preciso ser pensado
na concepção” – detalha
Júnior.
Secretaria de
Comunicação Social de
Manhuaçu

DESAFIOS DO
PROJETO
“Trabalhamos com a setorização, onde vai funcionar
os setores de ambulatório
que ficaria exclusivo para
pacientes, setor de internação e setor de serviços,
fomos compondo pra saber
qual seria a melhor implantação dentro de todo aquele terreno pra aproveitar
melhor o espaço e ter um
resultado funcional melhor.
Custa em média R$ 2 mil o
m², no mínimo. Embora ele
terá uma certa imponência,
tem toda uma viabilidade
estrutural e técnica” – relata o arquiteto urbanista da
prefeitura de Manhuaçu,
Willian Júnior, que tem no

Diversas representatividades e população estiveram presentes no evento
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
A leitura é para o intelecto o que o exercício
é para o corpo.
Joseph Addison
Existe um caminho
que vai dos olhos ao
coração sem passar
pelo intelecto.
Gilbert Chesterton
Assim como a moralidade, o intelecto é um
bom servo e um
mau mestre.
Alan Watts
O intelecto nunca descansa até conseguir
audiência.
Sigmund Freud
Louco(adjetivo):
afetado por um alto
grau de independência
intelectual.
Ambrose Bierce
Quanto menos vida
pessoal, mais segura
e melhor será a vida
intelectual.
Arthur Schopenhauer
O caráter é superior
ao intelecto.
Ralph Waldo Emerson
Ter em si próprio uma
confiança exagerada
é um excelente treino
intelectual.
Tristan Bernard
O povo gosta de luxo;
quem gosta de miséria
é intelectual.
Joãozinho Trinta
Um pedante é um
homem que digere mal
intelectualmente.
Jules Renard
O mundo intelectual
deleita a poucos, o
material agrada a
todos.
Marquês de Maricá
A satisfação intelectual
não me basta... a ação
me faz falta!
Pagu
Com intelectualidade
pura cria-se invejosos,
com o coração cria-se
amigos
Maria do Socorro
Cardoso Xavier

Pr. João Soares
da Fonseca

Diferencie a tristeza comum da depressão

A

tualmente, a depressão afeta 340 milhões de pessoas em todo o mundo,
ou seja, uma em cada cinco pessoas
em algum momento da vida já apresentou
ou apresentará quadro depressivo. Segundo
a Organização Mundial de Saúde (OMS),
essa deve se tornar a principal doença nos
próximos vinte anos.
Mas o que é depressão? É um distúrbio
emocional, hoje reconhecido como doença. Segundo as modificações no Código
Internacional de Doenças (DSM-V), é caracterizada por tristeza profunda e baixa
autoestima, que pode ser desencadeada pelo
estresse, assedio moral, jornada de trabalho
muito extensa, problemas financeiros, falta
de emprego, cobrança pessoal, frustrações,
luto e também por causas biológicas.
Há uma alteração química no cérebro do
paciente, onde os neurotransmissores não
são produzidos de maneira satisfatória. Entre eles estão a serotonina, noradrenalina e
dopamina, que são substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células.
Nestes casos é necessário que o paciente procure um profissional da área de saúde
mental, no caso um psicólogo ou psiquiatra,
para que seja feita uma avaliação do caso.
Se a pessoa for diagnosticada um quadro depressivo, deverá iniciar um processo de psicoterapia, em que irá rever sua postura diante dos problemas, e também um tratamento
medicamentoso, para adequar quimicamente a produção destes neurotransmissores.
Após décadas de estudos a respeito da
depressão, o novo Código Internacional de
Doenças (DSM-V), resolveu incluir dentro
do quadro da depressão o luto, que anteriormente não era aceito. Isto faz com que a depressão desencadeada pela perda de um ente

querido seja aceita como doença, e também
possa ser tratada adequadamente.
Não é uma simples tristeza
Há uma grande diferença entre tristeza e
depressão. A tristeza pode ocorrer desencadeada por algum fato do cotidiano, onde a
pessoa realmente sofre com aquilo até assimilar o que está acontecendo e geralmente
não dura mais do que quinze a vinte dias.
Já a depressão se instala e se não for tratada
pode piorar e passar por três estágios: leve,
moderada e grave.
Geralmente a pessoa pode apresentar
dois ou mais dos seguintes sintomas:
Apatia, Falta de motivação, Medos que
antes não existiam, Dificuldade de concentração, Perda ou aumento de apetite, Alto
grau de pessimismo, Indecisão, Insegurança, Insônia, Falta de vontade em fazer atividades antes prazerosas, Sensação de vazio,
Irritabilidade, Raciocínio mais lento, Esquecimento, Ansiedade, Angustia.
Além disso, o indivíduo pode apresentar alguns sintomas físicos que os médicos
não conseguem encontrar causas aparentes,
como: Dores de barriga, Má digestão, Azia,
Constipação, Flatulência, Tensão na nuca e
nos ombros, Dores de cabeça, Dores no corpo, Pressão no peito, Entre outros...
Estes são alguns dos indícios da depressão. Mas, se houver dúvida, procure um
especialista para ter um diagnostico e tratamento corretos. Não tenha medo ou vergonha de expressar o que realmente está sentindo e vivenciando, pois esses profissionais
irão se basear nestes dados para poderem
prescrever um tratamento e a partir daí, o
paciente voltar a ter qualidade de vida, com
alegria e bem estar.
Priscila Gasparini PSICÓLOGO

Couve-flor recheada
Ingredientes:

forma refratária untada,
com 28cm
1 couve-flor média, inteira e limpa
de diâmetro.
300g de presunto fatiado
Enrole uma
300g de muçarela fatiada
fatia de pre2 colheres de sopa de margarina
sunto com
1 cebola média bem picada
uma fatia de queijo, corte ao meio e coloque
1 copo pequeno de requeijão
entre as flores da couve-flor, sem deixar falhas.
1 lata de creme de leite
Reserve.
sal a gosto
Em uma panela média derreta a margarina e
doure a cebola, acrescente o requeijão mexendo
Modo de Preparo:
bem, junte o creme de leite e aqueça bem. TemEm uma panela, cozinhe a couve-flor pere com sal a gosto. Despeje sobre a couve-flor
em água e sal. Escorra e coloque numa recheada e leve ao forno quente para gratinar.

jsfonseca@pibrj.org.br

Uma igreja de
“valores rígidos” e
qualidade musical
Revendo antigos recortes de jornal, releio duas notícias
de um jornal que agora só existe online. De datas diferentes,
os dois recortes falam de músicos da MPB.
O primeiro citava Luiz Melodia, ao lançar um disco na
praça. A crítica dizia: “[Melodia] saiu de um casebre no
Morro do Estácio para se tornar um dos compositores e
cantores mais respeitados do Brasil... [ele] diz que só escapou da violência das favelas por causa dos valores rígidos
da família, da Igreja Batista” (Jornal do Brasil, 21-12-97).
Melodia reconheceu ter sobrevivido graças aos “valores
rígidos” da Igreja. Num tempo de valores frouxos e igrejas
de brincadeira, a referência do cantor à Igreja Batista soa
como um incentivo a prosseguirmos pregando vida santa,
que o mundo vê como “valores rígidos”. Conclui-se que
se todas as famílias abraçassem tais valores, muitos outros
jovens escapariam da violência, tanto no morro, quanto
no asfalto.
O outro recorte é sobre o compositor Cartola, ou Agenor
de Oliveira. Uma pianista clássica, Lilian Barretto, foi
categórica sobre o ex-pedreiro: “Cartola era um clássico. Intuitivamente ele tinha noção de repouso, tensão,
encaminhamento das frases e da forma sonata, que tem
um tema, um desenvolvimento, um segundo tema e um
retorno ao primeiro tema” (Jornal do Brasil, 04-01-98).
Como entender que “sua música e seus versos eram de
uma sofisticação de gênio”, perguntava-se o amigo Elton
Medeiros? Também músico, Medeiros tira do bolso uma
explicação perfeitamente razoável para quem conhece
um mínimo dos mecanismos do processo criativo: “...
tanto ele, [Cartola] como eu, somos de uma geração que
foi acostumada a entrar nas igrejas e ouvir Handel, por
exemplo. Inconscientemente, talvez, assimilamos nuanças
dessa música”.
Pois é: música de igreja é tão boa que contribui até para
a formação intelectual das pessoas! Nessa véspera de
aniversário, pensemos nisso!
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Família é rendida em fazenda e Gol é roubado

SIMONÉSIA (MG) - A
Polícia Militar de Simonésia localizou o veículo Gol
roubado numa propriedade
no Córrego Bom Sucesso,
na noite desta sexta-feira,
21/08. O veículo estava
abandonado na região do
córrego do Bálsamo.
Os policiais foram acionados por uma família de
Simonésia. Eles foram ren-

didos na fazenda por três
homens armados com espingarda e faca.
O agricultor estava no
terreiro e foi rendido pelo
grupo. Em seguida, ele foi
levado para dentro de casa
e os demais familiares foram dominados.Os ladrões
pegaram dinheiro e alguns
objetos da casa. Em seguida, fugiram levando o Gol

do fazendeiro. O veículo foi
encontrado pela PM tombado numa estrada de lavoura
no Córrego do Bálsamo.
A polícia recuperou também um relógio feminino,
um par brincos semelhante
a ouro, duas lanternas e um
pen-drive de 8GB.
Cerca de 1500 reais e os
celulares das vítimas não
foram encontrados.

GUARACIABA (MG)
- Cirilo Lourenço dos Reis,
35 anos, é acusado de matar
o irmão Antônio José dos
Reis, 48 anos, na região do
povoado Abre Campo, zona
rural de Guaraciaba.
Os dois irmãos, uma irmã
e a mãe moram na mesma
casa. Segundo a irmã, Antônio pediu uma faca para cor-

tar palha e fazer um cigarro.
Enquanto ele mexia numa
gaveta, o outro irmão chegou
por trás e deu um golpe com
a faca em suas costas.
A vítima ainda tentou correr para o quintal. Ele foi
perseguido e alcançado pelo
irmão que desferiu mais alguns golpes nas costas dele.
Após o crime o autor en-

tregou a faca para sua mãe,
pegou sua carteira com documentos pessoais e dinheiro
e fugiu. A mãe ainda tentou
estancar o sangue do filho
ferido. O corpo foi removido por uma funerária. O
autor não foi localizado. A
motivação do crime ainda é
desconhecida.
Carlos Henrique Cruz

Homem mata o irmão a facadas

Polícia prende traficantes em Iúna
Sábado, 22 de agosto de 2015, policiais
do Grupo de Apoio Operacional (GAO), realizavam patrulhamento no bairro Quilombo, quando avistaram uma motocicleta em
atitude suspeita. Ao realizar a abordagem
aos dois indivíduos que estavam no veículo foi encontrado 04 (quatro) pedras de
substância análoga a Crack. Os abordados
disseram que haviam comprado o entorpecente em uma casa próxima do local da
abordagem, de um homem de blusa preta.
A guarnição deslocou até o local indicado
onde um indivíduo que estava próximo
a casa empreendeu fuga para dentro da
residência, mas sem êxito. Os policiais
conseguiram alcança - lo e dentro de sua
casa foi encontrado 45 (quarenta e cinco)
pedras de substância análoga a Crack, uma
quantia em dinheiro, além de material para
o embalo dos entorpecentes. Havia 05 pessoas dentro da residência: C. G. L. de 25
anos; M. S. de L. de 21 anos; D. da S. G. de

Homem mata a ex-companheira a facadas

IPANEMA (MG) - Leonardo Reginaldo Coutinho
de Carvalho, 28 anos, é acusado de matar a facadas sua
ex-companheira, Kênia Aparecida da Silva Ferreira, 22
anos, na noite deste sábado,
22/08, em Ipanema.
A Polícia Militar compareceu à rua Felipe dos Santo,
por volta de 21 horas. A mulher estava caída esfaqueada
na garagem de uma casa.

Ela chegou a ser socorrida
para Pronto Atendimento
Municipal, mas não resistiu
e morreu. Kênia apresentava
uma perfuração no tórax
e ainda estava com a faca
cravada em seu ombro esquerdo.
Uma testemunha contou
aos policiais que a mulher
estava em sua casa quando
Leonardo a chamou para
conversar no portão da ga-

ragem. Quando ela se aproximou, o ex-companheiro a
golpeou com a faca.
Leonardo fugiu em seguida em uma bicicleta.
Ainda segundo testemunhas
o motivo do crime teria sido
ciúmes.
Leonardo está sendo procurado pela Polícia Militar
da cidade, mas segue foragido.
Aílton Venâncio

Manhuaçu/MG. Uma
conselheira tutelar foi chamada até a escola Renato
Gusman, na tarde da quarta-feira, 12/08, depois que uma
aluna de 15 anos, moradora
da Ponte da Aldeia, relatou
à vice-diretora que teria sido
abusada sexualmente pelo
próprio pai, de 40 anos.
Segundo a ocorrência
policial, a adolescente disse
que o pai foi até seu quarto
por volta de 06h20, passado
a mão em seus seios, além

de ter utilizado o dedo
para tocar nas suas partes
íntimas, sem o seu consentimento. Ainda segundo a
vítima, o pai já teria praticado ato parecido há cerca
de dois anos.
Uma viatura da PM
deslocou-se até a residência do acusado, porém o
mesmo não foi localizado.
A mulher dele e mãe da
adolescente, disse que sua
filha comentou sobre o
fato ocorrido a dois anos

atrás, porém não teria sido
convicta em suas alegações.
Segundo a mulher o marido
havia comentado com ela
que a filha o estava acusando de abuso sexual, mas
que ele não teria cometido
tal atitude.
A menina foi conduzida a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), sendo
atendida pela médica de
plantão onde foi colhido
sangue e feito relatório.
Carlos Henrique Cruz

Adolescente acusa o pai de abuso sexual

24 anos; A. D. de O. de 32 anos; L. V. O. de
S. de 29 anos. Todos os envolvidos foram
encaminhados para a delegacia de plantão
em Venda Nova do Imigrante.
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 Maior força de vontade para
acertar em ações e buscar soluções para pequenas pendências que podem complicar ao final. Responsabilidades
novas e até limitações em decorrência disso podem trazer
aperreios. Tenha calma e paciência para lidar com tudo isso.
RELACIONAMENTOS: o relacionamento com os filhos pode ganhar nova
dimensão. É preciso maturidade para entender o ponto de vista de cada um
antes de qualquer decisão. Para quem estiver sozinha, há mais seriedade
na maneira de lidar com as investidas de pretendentes, mas no fundo você
estará se divertindo.

Escapatória
O Joãozinho arranja uma escapatória:
— Professora, alguém pode ser castigado por uma coisa que não fez?
— Não.
— É que eu não fiz os trabalhos de casa.

TOURO – DE 21/4 A 20/5 Há um sentimento e uma vontade de se livrar de
amarras relacionadas ao passado. Para quem tem vocação com artes, estará
com boas ideias e vontade de mostrar talentos. O período é de expansão em
vários sentidos, inclusive da consciência.
RELACIONAMENTOS: suas convicções, que estão mais intensas desde
o final de junho, podem influenciar a forma como os pretendentes lhe veem.
Isso pode ser bom para conhecer novas pessoas e aumentar seu círculo de
amizades.

Onde está?
Um casal tinha dois filhos, que eram uns
capetas. Os pais sabiam que, se houvesse
alguma travessura onde moravam, eles com
certeza estariam envolvidos. A mãe dos garotos ficou sabendo que o novo padre da cidade tinha tido bastante sucesso em disciplinar crianças, e pediu a ele que falasse com
os meninos. O padre concordou, mas pediu
para vê-los separadamente. A mãe mandou
primeiro o filho mais novo. O padre, um
homem alto com voz de trovão, sentou o
garoto e perguntou-lhe austeramente:
— Onde está Deus?
O garoto abriu a boca, mas não conseguiu emitir nenhum som. Ficou sentado,
com a boca aberta e os olhos arregalados.
O padre repetiu a pergunta num tom ainda
mais severo, e não conseguiu ainda nenhuma resposta. Levantou ainda mais a voz,
e com o dedo no rosto do garoto, berrou:
— Onde está Deus?!
O garoto saiu correndo da igreja diretamente para casa, e se trancou no quarto. O irmão mais velho perguntou:
— O que aconteceu?
O irmão mais novo, ainda tentando recuperar o fôlego, respondeu:
— Cara, desta vez a gente tá ferrado.
Deus sumiu, e estão achando que foi a
gente!.

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 Sabe aquela situação de o segredo é a alma
do negócio? Pois bem, aproveite o conselho e comece a pensar e avaliar
planos futuros de forma solitária e apenas abra o jogo para pessoas de sua
real confiança. É só por precaução.
RELACIONAMENTOS: as geminianas são muito mentais e dependendo
do quadro astrológico pessoal, muitas vezes podem ser cobradas por seus
parceiros. Algumas emoções no ar podem trazer possibilidade de compreensão
mutua e cumplicidade, isto é, se ambos quiserem.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 Você pode mostrar todo seu valor se resolver
apostar na excelência na execução de tarefas. Neste momento, com o Sol em
Virgem, pode ser que seja obrigado a mudar diretrizes e escolhas anteriores.
RELACIONAMENTOS: você está com a intuição mais apurada e pode
ser que questões do passado recente e remoto voltem para comprometer um
pouco seu ponto de vista. Se estiver num relacionamento recente, mas em que
haja amor, é bom estar disposta a deixar fluir no coração essa palavra mágica.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 Continua a energia com as novas responsabilidades
e que comprometem, em parte, seu tempo e cotidiano. Há possibilidade de
aumentar dividendos a partir de negociações, mas não macule a sua imagem
motivos banais, como falta de humildade e desconsideração.
RELACIONAMENTOS: tratar o amor como se estivesse numa verdadeira
competição pode trazer consequências. Tenha a sensibilidade e a visão para
não exigir tanto do parceiro, há limite em tudo. As solitárias devem ouvir mais
e falar menos. Avalie e depois responda.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 Primeiramente, parabéns às virginianas de
berço a partir do dia 23 deste mês. Agora inicia uma nova fase com maior
possibilidade de apurar a experiência profissional, sobretudo em relação às
pessoas de seu convívio.
RELACIONAMENTOS: a vida afetiva pode ter passado por dificuldades recentes, mas agora tudo deve ser conduzido de forma benéfica para todos. A arte
de conhecer alguém trará respostas importantes para suas considerações. No
geral, há maior tranquilidade porque você quer ficar em sua zona de conforto.

Prova final
No fim-de-semana antes da prova final,
quatro alunos resolveram viajar juntos, e
faltaram à prova. Voltaram na terça-feira, sendo que a prova havia ocorrido na
segunda, e resolveram dar um “jeitinho”.
Dirigiram-se ao professor:
— Professor, fomos viajar, mas o pneu
furou e não conseguimos consertá-lo. Tivemos mil problemas, e por conta disso
tudo nos atrasamos, mas gostaríamos de
fazer a prova.
O professor, sempre compreensivo:
— Claro, vocês podem fazer a prova
hoje à tarde.
Combinado isso, eles correram para
casa e estudaram o quanto podiam. Na
hora da prova, o professor colocou cada
aluno em uma sala diferente,
sem qualquer meio de comunicação
entre elas, e entregou a prova:
• Primeira pergunta, valendo 0,5 ponto: Escreva algo sobre a Lei de Ohm.
Pela amostragem, os quatro ficaram
contentes, pois haviam visto algo sobre
o assunto, e pensaram que a prova seria
muito fácil.
• Segunda e última pergunta, valendo
9,5 pontos: Qual pneu furou?

Pedido de criança
Duas crianças de oito anos conversam no
quarto. O menino perguntou à menina:
— O que você vai pedir no Dia das Crianças?
— Vou pedir uma Barbie. E você?
— Eu vou pedir um OB.
— OB?! O que é isso?!
— Nem imagino. Mas na televisão dizem
que com OB a gente pode ir à praia todos os
dias, andar de bicicleta, andar a cavalo, dançar,
ir ao clube, correr, fazer um montão de coisas
legais. E o melhor: sem que ninguém perceba.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 Inicia-se um período de maior introspecção e de
possíveis acertos em relação a vários pontos de sua vida. Isso para alguns
é difícil, mas para outros nem tanto. A boa notícia é que há maior satisfação
em lidar com os afazeres e um olhar de maior alegria em situações pontuais.
RELACIONAMENTOS: mesmo com a introspecção e uma vontade maior
de se isolar e ficar no canto quieta, a vida social pode ser um forte chamariz
para conhecer alguém interessante e que possa lhe trazer o discurso que tanto
espera. Mas sempre avalie bem.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 Algumas respostas começam a ser definidas e encontram em você a disposição de lidar com problemas de maneira
sábia. É hora de saber superar dificuldades no trabalho e vencer desafios, diga-se, desde os menores até outros inesperados. Força e sorte estão ao seu lado.
RELACIONAMENTOS: há maior vontade de estar entre amigos, sobretudo
os mais chegados. É possível que comece um relacionamento com alguém
ligado a esse meio. Você exerce uma atração incrível sobre as pessoas e esse
poder é mais sentido do que visto.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 Novas ideias e disposição para deixar tudo
certinho para as escolhas na hora certa. Nem é preciso dizer que é necessário
manter o foco e evitar dispersões inúteis. Cuidado com a forma de tratamento
e a palavra mágica do momento é humildade, até mesmo porque Saturno traz
seriedade e determinação e Júpiter pede calma e preparação.
RELACIONAMENTOS: é possível que o poder de atração seja direcionado
a partir de agora para pessoas de outras culturas e de fora de sua região.
Mantenha o bom senso e o equilíbrio para equacionar dificuldades com o par.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 Para boa parte dos capricornianos, há
uma aparente tranquilidade. Internamente há verdadeiros dramas e questionamentos a serem resolvidos, mas que agora começam a ser respondidos de
forma objetiva e clara. Entender a realidade é uma das formas de conseguir
essa tranquilidade.
RELACIONAMENTOS: a palavra do momento é o realismo. Entender a
realidade e o chão que pisa pode ser benéfico para entender a pessoa amada.
Algumas dificuldades podem obrigar a repensar a relação e assumir, quem
sabe, nova atitude.

CURIOSIDADES
Quem inventou o isopor?
O isopor é um tipo de material perfeito para
armazenamento e manutenção da temperatura
de alimentos e bebidas. O material foi criado,
quase sem querer, em 1941. A história do isopor começou quando a empresa Dow Industrial
Corporation passou a realizar experimentos
com diferentes métodos para produzir um
novo tipo de poliestireno. Essas pesquisas deram origem a um novo material: o isopor. Os
pesquisadores perceberam que a nova forma de
poliestireno tinha a capacidade de bloquear a
umidade e manter a temperatura interna. Com

isso, o isopor passou a ser utilizado pela guarda costeira dos Estados Unidos em seus barcos.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a guarda
costeira e a marinha dos Estados Unidos usaram muito o poliestireno, conhecido comercialmente como isopor. O produto é um polímero
composto por monômeros de estireno, um tipo
de hidrocarboneto líquido fabricado a partir do
petróleo. Quando em temperatura ambiente, o
poliestireno é encontrado apenas em estado sólido. Um dos responsáveis pelo desenvolvimento do isopor foi o pesquisador Eduard Simon.
No Brasil, a marca Isopor® foi registrada pela
empresa KNAUF Isopor Ltda.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 Atualmente as cobranças de ordem pessoal,
sobretudo aquelas que lhe incomodam há algum tempo, podem acarretar
atitudes mais contundentes. O momento pede mais resultados, porém a
sensação de falta de objetividade pode dificultar. Aja com moderação que na
hora certa tudo se ajeita.
RELACIONAMENTOS: sabe aquele ditado popular: “Não cutuque a onça
com vara curta”? Pois bem, isso serve de você para com o parceiro ou vice-versa. Cuidado com as palavras e com a maneira como faz cobranças. Procure
ler os semblantes, os olhos, o texto sem palavras, pois há gente precisando
ser correspondida.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 Responsabilidades novas e inseguranças podem
mexer com o cotidiano, porém há um sentimento maior para poder expandir os
negócios ou integrar uma nova equipe de trabalho. Há esperança e otimismo
para resolver pendências que possam atrapalhar o presente.
RELACIONAMENTOS: o termo não seria pressão, mas algumas piscianas
estão começando a pensar em juntar as escovas de dente com a pessoa amada. Os pontos comuns entre o casal é que fornecem, também, os subsídios
para a felicidade das uniões.
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Após separação de Chimbinha, Joelma
planeja carreira solo: ‘A convivência deles
está insuportável’
Depois de se separar de Chimbinha, 41, com quem foi casada durante 18 anos, Joelma, 41, planeja
dar uma virada em sua vida e se
lançar como cantora solo.
Segundo informações do jornal
“Extra”, apesar do empresário do
Calypso garantir que a banda segue firme e forte, a cantora já conversa com produtores e compositores para esquematizar novos trabalhos. O grupo só cumpriria os
compromissos previamente agendados.
“A convivência entre eles está insuportável e não viviam como
casal há muito tempo. Será muito difícil que sigam trabalhando juntos”, contou uma fonte para o veículo carioca. Os famosos se separaram recentemente após boatos de traição por parte de Chimbinha.
Apesar disso, a loira deve manter o mesmo estilo musical que
a consagrou no mercado nacional. Nos últimos tempos, a banda
Calypso diminuiu o seu cachê de shows de R$ 200 mil para R$ 70
mil. A média de apresentações também caiu, assim como as vendas
de CDs e participações em programas de televisão.

Susana Vieira quebra o silêncio e comenta
sobre filho do ex Sandro Pedroso com Jéssica
Costa: ‘Nem eles estão sabendo resolver isso’
Susana Vieira roubou a cena durante a entrevista coletiva de lançamento da novela “A Regra do
Jogo”, na manhã de terça-feira (18), nos estúdios
da Globo no Projac, prestigiada pelo Yahoo!. A
atriz, que fará a “rainha” do Morro da Macaca (favela fictícia da trama de João Emanuel Carneiro
que estreia no próximo dia 31 de agosto), além
de falar sobre a personagem Adisabeba, não teve
como escapar das perguntas sobre o ex-namorado
Sandro Pedroso, que em breve será papai de uma
menina com a gravidez da atual (?) dele, Jéssica
Costa, filha do cantor sertanejo Leonardo.
Mesmo visivelmente incomodada, Susana comentou a rápida visita da cegonha (ela e Sandro
namoraram até abril). “Eu não tenho que achar
nada. O problema é dele. Se nem eles estão sabendo resolver isso
(refere-se ao pedido de DNA feito por Leonardo), eu é que tenho que
achar alguma coisa?”, questionou a atriz.
Durante sua conversa com a imprensa, a atriz encheu a diretora
da novela, Amora Mautner, de elogios: “Ela é uma revolução. Estou
adorando trabalhar com ela”. A diretor retribuiu e disse estar muito
feliz de ter Susana na trama.

Thammy mostra peitoral em livro e diz:
'Não quero vender mais por isso'
Em entrevista ao EGO, a filha de Gretchen falou sobre exibir o resultado da
cirurgia: 'Não é porque eu mostrei que
agora vou sair se camisa por aí.'
Thammy Miranda mostrou na madrugada deste sábado, 22, o resultado da cirurgia que fez para a retirada de mamas
em dezembro de 2014. A foto, publicada
em sua página no Instagram, estampa
uma das páginas de sua biografia, que
será lançada no dia 7 de setembro na
Bienal do Livro do Rio de Janeiro.
EGO NAS REDES SOCIAIS: A imagem de uma das página do livro 'Nadando Contra a Corrente' - com a
foto de Thammy sem camisa - foi publicada na sexta-feira, 21, pelo
jornal "Extra". Segundo Thammy, nem ele sabia como a publicação
carioca teve acesso a sua biografia. Na legenda, o filho de Gretchen
agradece a família e diz que a cirurgia ficou perfeita.
"Ela está no livro pra ficar eternizada mais ainda na minha história! Não só aqui em mim, mas um pouco de mim em vocês. Agradeço à todos que torcem por mim, essa história que está aí é para
ajudar muitas famílias, muitas pessoas que passam pelo o que eu
passo e passei. Também para heteros que não entendem nada do que
está acontecendo, lendo o livro só não entenderão se não quiserem!
Sei que tem ser humano que prefere julgar sem nem ao menos ter
lido, mas aí são ignorantes e não tem porque perder meu tempo com
eles. Dedico esse livro à todos vocês que querem um mundo melhor
e com muito amor. Obrigado minha família por estar sempre comigo, meu amor por ser tão companheira e passar tudo do meu lado,
mesmo com os conflitos dela (Nóss superamos eles juntos e está no
livro isso). Aos meus amigos, a minha maravilhosa escritora Márcia
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Zanelatto, sem ela esse livro não existiria! E o meu agradecimento
especial ao meu médico muito f..., pode falar, ficou perfeito!", escreveu Thammy.

Fabíola Gadelha emagrece
25 quilos e exibe novo visual
Fabíola Gadelha, 35, conhecida pelos telespectadores com o apelido de “Rabo de Araia”,
está com o visual repaginado. A repórter do
“Cidade Alerta”, exibido pela Record, passou
por uma dieta e conseguiu eliminar 25 quilos.
“Sempre fui ativa, mas parei com tudo para
trabalhar. Então, à noite queria comer o mundo”, afirmou ela ao portal “R7″. “Eu tive que
eliminar 25 kg por uma questão de saúde e não
por estética. Sei que nunca vou ser sequinha
e magrinha, mesmo se eu emagrecer 100 kg,
porque tenho a estrutura larga. Como vou continuar gordinha, me
aceito do jeito que sou. Gosto de ser uma mulher larga”, acrescentou ela. Ao contrários dos famosos que fizeram uma cirurgia de redução do estômago para emagrecer, a jornalista amazonense disse
que recorreu apenas a reeducação alimentar. “O primeiro passo é a
gente querer. Em janeiro desse ano, comecei um tratamento radical
acompanhada por uma equipe médica. Fechei a boca mesmo. Como
a minha alimentação era bem regrada e em pouca quantidade, não
tinha força para fazer exercício. Passei três meses assim para dar um
choque no meu organismo”, explicou.
Atualmente, Fabíola faz musculação e corrida por cerca de três
dias na semana. “Priorizo o pão integral e a tapioca no café da manhã. Durante a semana tento comer frango com salada e aos finais
de semana não passo vontade, como pizza e brigadeiro de panela
feito em casa, tudo com moderação. Só quero manter o peso e viver
saudável”, declarou.

Garth Brooks conquista a arena e vai às
lágrimas na Festa de Barretos
A noite mais esperada da 60ª Festa do
Peão de Barretos (SP), no sábado (22),
foi tudo o que organizadores do maior
rodeio da América Latina prometeram.
Com uma energia surpreendente, o cantor norte-americano Garth Brooks contagiou o público da arena, que dançou e
cantou com o ídolo em cada minuto do
show. O astro foi às lágrimas e saiu do
palco emocionado com as demonstrações de carinho.
Brooks subiu ao palco pontualmente
às 23h, após um espetáculo pirotécnico
que só acontece nas finais da Professional Bull Riders (PBR), o maior campeonato de rodeio do mundo (veja vídeo
abaixo). Em seguida, o diretor-geral do Hospital de Câncer, Henrique Prata, anunciou a entrada do cantor, já que a bilheteria da noite
foi destinada integralmente à instituição.
Com aplausos intermináveis, gritos e assovios, o público recebeu
Brooks e agradeceu o gesto generoso do cantor, que pagou todas as
despesas de viagem – suas e da banda – para realizar o show beneficente. Brooks, por sua vez, retribuiu o carinho permanecendo na
ponta do palco durante quase toda a apresentação, como se quisesse
abraçar cada um dos fãs presentes na arena.

Andressa Urach confessa que forjou
namoro gay para chamar atenção:
‘Eu era nojenta’
Andressa Urach, 27, revelou na biografia “Morri para Viver”, que forjou
um namoro gay com Camila Vernaglia,
24, para chamar a atenção da imprensa
já que na época que participou do Miss
Bumbum só conquistou o segundo lugar
no concurso.
“Estava obcecada em ganhar o concurso, mas perdi o título na avaliação final.
Tempos depois, descobri que apenas não
venci porque já havia posado nua para
outra revista masculina, o que atrapalharia as vendas da publicação.
Tive a ideia de fingir um namoro gay com a terceira colocada para
chamar atenção, aniquilando assim qualquer chance de repercussão
em torno da vencedora”, contou ela em um trecho do polêmico livro
que será lançado ainda neste mês.
Segundo o site “Ego”, Andressa também comentou que sua estratégia funcionou. “Na hora da entrega da faixa para a campeã, dei um
beijo na boca de outra garota. As fotos correram a imprensa. No dia
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seguinte, pagamos um paparazzo para nos ‘flagrar’ em momentos
quentes em um iate na praia do Guarujá. Fomos manchete em dezenas de sites”, disse.
Em entrevista ao veículo, a modelo se disse arrependida por suas
atitudes do passado. “Eu era nojenta, detestável. Eu fui capaz de
tudo pela fama, inclusive inventar um namoro gay. Já fiquei com
mulheres em ‘programas’ com casais, mas nunca senti atração por
elas. Queria aparecer mais do que a primeira colocada do concurso.
Então inventei o namoro com a terceira colocada", declarou.

Vera Fischer irrita produção do Faustão
Vera Fischer foi ela mesma nos bastidores do Domingão do Faustão no último fim de semana.
A atriz, que participou como jurada da Dança dos Famosos, atormentou tanto a produção do programa que o povo ficou irritadíssimo
com ela. A fofa deu trabalho, viu?
Para começar, exigiu um camarim exclusivo, pois não queria se
misturar com ninguém. Acharam um absurdo e só de pirraça não
deram. Ela foi obrigado a dividir espaço com outras pessoas.
Fora isso, Veruska estava estranha, falando meio arrastado. Sabe?
Foi difícil segurá-la...

Humilhado, Caio Castro
deixa Domingão do
Faustão batendo o pé;
clima pesa na produção
Muito se falou da participação conturbada de Caio Castro no último Domingão do Faustão. Ele ficou visivelmente constrangido
durante o programa.
Mas foi nos bastidores que o bicho realmente pegou. O ator saiu
de lá cuspindo fogo. Bateu o pé, se sentiu humilhado, ficou revoltado. E talvez com toda a razão...
Tudo começou quando Fausto Silva abriu a participação de Caio
dizendo:
"O cara pode ser imaturo, pela idade, pode ser ansioso, pode se irresponsável (dentro de um contexto), mas quando o cara tem índole,
caráter, só um cara desse entende e pode ter em seu currículo uma
história como essa".
Aí entrou no ar a reportagem de uma fã doente que Caio Castro
ficou com pena e realizou o sonho dela de conhecê-lo.
Faustão não mentiu, pois o rapaz dá trabalho mesmo, mas precisa
chamar o cara de imaturo e irresponsável antes de mostrar uma boa
ação dele? Além de ter sido humilhado publicamente, ele não queria
que essa história fosse exposta.
Para piorar, colocaram também uma ex-professora do ator dizendo que ele era péssimo aluno e "cometia erros de português grotescos". A mulher falou que Caio deu sorte de ter virado ator, pois não
se dava bem na escola, não. Xiii...
Isso irritou profundamente o galã, pois depois que ele deu uma
infeliz declaração dizendo que detesta ler, agora vive sendo zoado,
criticado e chamado de burro, tadinho.
E isso foi um prato cheio para o povo voltar a atormentá-lo. Agora
que a tal professora confirmou o que todos já sabiam, a situação
piorou para o lado dele.

Insatisfeitas e rejeitadas,
Fernanda Montenegro e
Nathalia Timberg
somem de Babilônia
Quem ainda acompanha Babilônia deve ter notado que o casal gay
principal da novela simplesmente desapareceu. Fernanda Montenegro
e Nathalia Timberg não têm aparecido mais. Muito se falou da rejeição do público em relação às personagens delas, que deram beijo na
boca logo no primeiro capítulo. Diante de tanta repercussão negativa
em cima das atrizes, com críticas inclusive de colegas da emissora,
elas ficaram chateadas e insatisfeitas na novela (principalmente Fernanda). Para evitar constrangê-las mais ainda, a Globo diminuiu a
participação das duas.

Tatá Werneck dá piti com figurinistas e se
recusa a usar roupa infantil
Tatá Werneck tem dado trabalho na Globo, segundo o povo que
trabalha lá. Como ela é muito magrinha e pequenininha, os figurinistas têm dificuldade de arrumar roupas tamanho 34 para ela.
Aí acabam apelando para a ala infantil. Mas Tatá já avisou que
não quer usar coisinhas de criança, tadinha.
O truque dos caras é o seguinte: eles arrancam as etiquetas das
roupinhas infantis para a ex-humorista da MTV não ver.
Xiii...Obs.: Tatá, não precisa ficar brava. Esse blog gosta de você e
entende que há coisas que às vezes fogem do nosso controle. Beijos.
A Globo diz que a informação não procede. Então, tá.
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