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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Prefeito José Carlos Pereira
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EDITORIAL

Cadê a oposição

Eu não duvido nada se nas próximas manifestações o povo vir
com cartazes fora Dilma, fora Lula, fora PT e fora PSDB.
Muitos dos eleitores que votaram em Aécio, estão decepcionados com o PSDB, a conclusão é clara, não se pode contar com
esse partido, ele está tão perdido quanto o PT, A impressão que se
tem é que a cúpula está comprometida com a quadrilha dominante
ou, na melhor das hipóteses, de honestos, mas, infelizmente, covardes, que não tem nem tiveram até hoje a coragem de honrar
os 51 milhões de votos que receberam na última eleição.
Foram 51 milhões de votos dados por eleitores conscientes, não
comprometidos com o esquema; não ocupam cargo no governo,
não são "sócios" da Petrobras e nem inscritos no Bolsa-Família.
O jornal O Estado de São Paulo publicou uma entrevista dada
pelo senhor Sergio Fausto, superintendente executivo do Instituto
FHC, sob o título "O PSDB não marcha unido em relação aos
movimentos".
Veja e avalie, transcrevo a pergunta inteligente da jornalista
Alexandra Martins:
- Como o sr. avalia o apoio do PSDB às manifestações deste
domingo?
Ao que ele respondeu:
- "O partido fez um movimento de aproximação dos grupos
anti-Dilma com receio de ficar para trás nesse processo e, em
algum momento, de ser punido eleitoralmente por não emprestar
apoio ao movimento. O partido não marcha unido em direção
aos movimentos. São dois passos para frente, dois para trás. Em
resumo, o PSDB percebe e intui que corre um risco de se manter
afastado do movimento, mas tampouco tem estratégia clara de
como lidar com ele".
Analisando o comportamento de muitos dirigentes partidário fica bem claro que a política do nosso país é formada por
uma massa contaminante distribuída em várias facções.
Uma liderança que poderia subir o tom e com certeza seria
ouvida em todo o país seria o governador de São Paulo Geraldo
Alckmin, mas no momento ele está
Fale com a redação
contato@jm1.com.br ocupado, é governador, e se Dilma
sair agora ele não poderá entrar, pen(33)3331-8409
sando nele, sua opinião é que deixe
a Dilma sangrar até 2018, aí sim ele
sairia candidato.
Pensando bem, Brasil tem oposição?! O povo está sozinho?!
Cadê os 'oposicionistas' com o povo nas ruas, como acontece
em outros países: Venezuela e Ucrânia? Cadê os políticos que se
dizem sérios para brigar pelo povo diante de tantos descalabros?
Cadê os deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores e ex-presidente que se apelidam de inteligentes e íntegros
para questionar os abusos, as roubalheiras e pedir a saída dos
ladrões da república? Não tem nenhum a falar a real a não ser
pelos seus discursinhos baratos e medíocres nas tribunas das
casas de negociatas que apelidam de 'casa do povo', pelo país.
PSDB, PMDB, e todos os outros que vivem mamando graciosamente no tal Fundo Partidário, além das mutretas, são oposição?
Em um passado bem recente vimos
Beto Richa, Álavro Dias, Serra e outros apoiarem indicado por
Dilma à pedido de Lula e amigo do MST, ao STF.
O PT todos já sabe que está perdido em corrupção e cego pelo
poder e pelo dinheiro. Agora, a frouxidão do PSDB e dos outros
partidos demonstra que o povo está perdido se for depender
desses chupins do dinheiro público.

EXPEDIENTE
Diretor e Jornalista Responsável:
Devair Guimarães de Oliveira - MG-09523-JP
CNPJ: 01331762/0001-33
Colaboradores: Joaquim Saturnino da Silva - Cláudio Humberto - Adalberto
Romualdo Pereira Henrique, Pastor Celso Medeiros, Dr. Wanderley Fernandes
Avelar (correspondente junto a comunidade Européia)
Revisão: Marizete Belo
Opinião do Leitor: contato@jm1.com.br
Assessor jurídico: Dr. Geraldo Antônio Xodó dos Santos Féres
Voz Jornalística e Eventos SOCIEDADE SIMPLES Ltda ME
Diagramação e Composição: Rua Etelvino Guimarães, 217
Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000
Fone/Fax (33) 3331-8409 Cel (33) 8887-8409
E-mail: contato@jm1.com.br

CHARGE

eu leiO O
JORNAL DAS
MONTANHAS
Marilene Rhodes
Gomes, Coodenadora da
E.M. Nossa Senhora das
Graças - Barreiro

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por Telefax:
(33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG, telefone para
contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

Ao Jornal das Montanhas

CARTA DOS LEITORES

Venho dar minha contribuição escrevendo a este jornal
de grande circulação, tanto do jornal impresso, quanto a
audiência na internet. Desta aqui a grande necessidade das
autoridades do município fazer uma campanha pela moradia
popular, aproveito o dia 21 de agosto em que se comemora
a passagem do Dia da Habitação.
Quero lembrar a importância da moradia entre os direitos
sociais e a luta dos movimentos sociais pela habitação digna,
mas infelizmente persistem um grande déficit habitacional
em nosso município, precisamos alavancar esforços junto
toda a sociedade para esta luta que é digna, justa e essencial
para a nossa cidade.
Cada ano que passa aumenta o déficit e não temos um fundo
destinado ao serviço de grande utilidade pública, devemos
salvar o investimento das unidades do Minha Casa, Minha
Vida obra paralisada e importante estímulo à construção civil,
espero que haja esforço de todos para amenizar esta dívida
que as autoridades têm com a sociedade mais carente, muitos
brasileiros ainda não exerceram um de seus direitos básicos:
o de ter um lugar para morar.
Felippe Luiz de Moura
Um grande entendimento
Dizem que atual situação do país só se ameniza através de
diálogo entre os diversos setores da sociedade para que o país

tenha condições de enfrentar a crise econômica. — As soluções só virão se a sociedade produzir um acordo sistematizado
entre Poder Executivo e Poder Legislativo, acompanhado de
todos aqueles que podem colaborar e entender o que realmente se passa no Brasil. Esse cenário precisa de acordos e
ajustes econômicos firmes. O momento atual precisa de uma
concertação política.
O governo deveria acenar com cortes nos cargos em
comissão e em muitos setores, os políticos têm que dar
também sua contribuição, porque só exigem da sociedade?
O povo não aguenta mais tantos impostos, ao invés do
governo cortar está é querendo aumentar, não queremos
imposto do cheque.
Maria Aparecida Francia
Cadê a comissão de ética
Temos assistido cenas lamentáveis do Senador e ex-presidente Fernando Collor, usando a Tribuna do Senado, para
proferir palavrões e ofender a um Procurador da República.
Existe comissão de ética no Senado? Quero crer que sim…
neste caso, onde estão os seus membros que não fazem nada
e deixam que esta situação perdure?
É muito triste ver a que ponto chegaram alguns dos nossos
políticos aproveitadores da política. Tomara que a Lava Jato
passe este Brasil a limpo, e que não precisemos nos envergonhar mais.
Leonel Sander Junior
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Somos a geração ideal: a que tudo
idealiza e nada realiza
A geração que parece politizada e fitness no mundo virtual às
vezes pouco faz no mundo real
Demorei sete anos (desde que
saí da casa dos meus pais) para
ler o saquinho do arroz que diz
quanto tempo ele deve ficar na
panela. Comi muito arroz duro
fingindo estar “al dente”, muito
arroz empapado dizendo que “foi
de propósito”. Na minha panela
esteve por todos esses anos a prova de que somos uma geração que
compartilha sem ler, defende sem conhecer, idolatra sem porquê.
Sou da geração que sabe o que fazer, mas erra por preguiça de ler o
manual de instruções ou simplesmente não faz.
Sabemos como tornar o mundo mais justo, o planeta mais sustentável, as mulheres mais representativas, o corpo mais saudável.
Fazemos cada vez menos política na vida (e mais no Facebook),
lotamos a internet de selfies em academias e esquecemos de comentar
que na última festa todos os nossos amigos tomaram bala pra curtir
mais a noite. Ao contrário do que defendemos compartilhando o post
da cerveja artesanal do momento, bebemos mais e bebemos pior.
Entendemos que as bicicletas podem salvar o mundo da poluição
e a nossa rotina do estresse. Mas vamos de carro ao trabalho porque
sua, porque chove, porque sim. Vimos todos os vídeos que mostram
que os fast-foods acabam com a nossa saúde – dizem até que tem
minhoca na receita de uns. E mesmo assim lotamos as filas do drive-thrru porque temos preguiça de ir até a esquina comprar pão. Somos
a geração que tem preguiça até de tirar a margarina da geladeira.
Preferimos escrever no computador, mesmo com a letra que lembra
a velha Olivetti, porque aqui é fácil de apagar. Somos uma geração
que erra sem medo porque conta com a tecla apagar, com o botão
excluir. Postar é tão fácil (e apagar também) que opinamos sobre
tudo sem o peso de gastar papel, borracha, tinta ou credibilidade.
Somos aqueles que acham que empreender é simples, que todo
mundo pode viver do que ama fazer. Acreditamos que o sucesso é
fruto das ideias, não do suor. Somos craques em planejamento Canvas
e medíocres em perder uma noite de sono trabalhando para realizar.
Acreditamos piamente na co-criação, no crowdfunding e no CouchSurfing. Sabemos que existe gente bem intencionada querendo nos
ajudar a crescer no mundo todo, mas ignoramos os conselhos dos
nossos pais, fechamos a janela do carro na cara do mendigo e nunca
oferecemos o nosso sofá que compramos pela internet para os filhos
dos nossos amigos pularem.
Nos dedicamos a escrever declarações de amor públicas para
amigos no seu aniversário que nem lembraríamos não fosse o aviso
da rede social. Não nos ligamos mais, não nos vemos mais, não nos
abraçamos mais. Não conhecemos mais a casa um do outro, o colo
um do outro, temos vergonha de chorar.
Somos a geração que se mostra feliz no Instagram e soma pageviews em sites sobre as frustrações e expectativas de não saber lidar
com o tempo, de não ter certeza sobre nada. Somos aqueles que
escondem os aplicativos de meditação numa pasta do celular porque
o chefe quer mesmo é saber de produtividade.
Sou de uma geração cheia de ideais e de ideias que vai deixar
para o mundo o plano perfeito de como ele deve funcionar. Mas não
vai ter feito muita coisa porque estava com fome e não sabia como
fazer arroz.
Artigo publicado no administradores.com.

Lixo nos rios
Outro dia postei algumas fotos sobre o
lixo acumulado nos
rios que cortam a cidade e também a falta
de limpeza que tem
provocado o aparecimento de pernilongos
se não bastasse esse
problema agora temos
animais (cachorro e
Gato) mortos boiando no rio e sendo disputados pelos urubus, tudo
isto ocorrendo atrás da minha casa aqui na Vila Gonçalves... e o
problema só vai aumentando... esse é meu Barra de São Francisco/
ES. Estas fotos foram tiradas a 1 horas atrás...

O Buraco Negro
Físico britânico sugere que humanos não desapareceriam ao entrar em
buraco negro, mas poderiam "cair em
outro lugar"

BBC
Em nova reviravolta na sua
visão do universo, físico britânico
sugere que humanos não desapareceriam ao entrar em buraco
negro, mas poderiam 'cair em
outro lugar'.
Supõe-se que seria uma viagem
só de ida, mas em uma nova reviravolta nas explicações sobre o que ocorreria quando se "cai" em
um buraco negro, o físico britânico Stephen Hawking afirmou que
viajantes espaciais poderiam terminar em outro universo.
"Se cair em um buraco negro, não se renda", disse Hawking em
uma entrevista coletiva em Estocolmo, na Suécia. "Há uma saída."

Mengão S/A
Um estudo do Itaú BBA, banco de investimentos do grupo
Itaú, apontou o Flamengo como
dono do maior rendimento do
futebol brasileiro em 2015.
A pesquisa projeta que o lucro EBTIDA (que é a diferença
entre receitas e despesas antes
do pagamento de impostos,
juros, depreciações e amortizações) do rubro-negro este ano
será de R$ 89 milhões.
O valor não apenas é o maior entre os grandes clubes do País como
equivale à soma dos lucros de Palmeiras (R$ 63 milhões), Corinthians
(R$ 17 milhões) e São Paulo (R$ 9 milhões).
O probleminha é que não adianta o sucesso na base do rentismo
se o time não vence em campo, como dia 26/8/15 à noite, no empate
com o Vasco, que permitiu o avanço para outra fase da Copa do Brasil
do time que ocupa a última colocação no Brasileirão...

Recriação da CPMF pode agravar crise,
avalia senador
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

Não ficará pedra sobre pedra
Ao entrar em Jerusalém, a multidão aclamava Jesus. Os fariseus
ficaram desgostosos e mandaram o
Mestre calar o povo. Ao que Jesus
retrucou: “Eu lhes digo, respondeu
Ele – se eles se calarem, as pedras
clamarão” (Lucas 19:40).
O Brasil é país que tem um povo
humilde e zeloso pela causa de Deus,
por ironia do destino o PT com o Lula
e Dilma tiveram os mais expressivos apoios dos mais religiosos, tanto
católicos como evangélicos, porém hoje tudo desmoronou, a popularidade de ambos desabou em 7,7%, e tudo está sendo providencial, a
verdade está aparecendo e prevalecendo. Este mesmo povo que rezou,
orou e votou, hoje rezam e oram para Deus fortalecer as autoridades
que estão incumbidas de investigarem e julgarem.

Corrêa negocia delação
contra Palocci
Provocou correria nas cúpulas do PT e
do governo a informação de que seria o ex-deputado Pedro Corrêa (PP) quem negocia
um acordo de delação premiada no âmbito da
Operação Lava Jato. A força-tarefa considera
que ele poderá esclarecer de forma definitiva
suspeitas que envolvem a participação do ex-ministro Antonio Palocci e do ex-presidente

Lula no esquema de corrupção que roubou a Petrobras. O envolvimento de Palocci foi citado pela primeira vez há um ano, em delação
do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa à Lava Jato. O
doleiro Alberto Youssef disse à CPI da Petrobras, na acareação com
Paulo Roberto, que um novo delator esclareceria o papel de Palocci.

Impeachment será político, não jurídico
O presidente da Câmara,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), garantiu apoio de
partidos da oposição e até
da base do governo: ele
orquestrará o impeachment
da presidente Dilma e, em
troca, os líderes não vão
pedir seu afastamento e cassação. Cunha confidenciou
a aliados que o processo é político, independente de “fato jurídico
concreto”: mas a compra da refinaria de Pasadena, “é suficiente
para cassá-la”, diz ele. Com apoio de Paulinho. Crítico contumaz de
Dilma, Cunha diz que o governo perderá ainda mais apoio popular.
Por isso, acha que pode “preparar” o impeachment.

Comissão vai debater
campanha Eles por Elas
A adesão do Senado à campanha internacional
“Eles por Elas” (He for She), pela igualdade de
direitos entre homens e mulheres, será marcada
por uma audiência na Comissão de Direitos
Humanos (CDH), informou Paulo Paim (PT-RS).
A campanha, iniciada pela ONU Mulheres, é
um esforço global para envolver homens e meninos no combate à
discriminação e à violência contra mulheres. O senador explicou
que o objetivo da campanha é reunir 1 bilhão de assinaturas em todo
o planeta em apoio à luta pela igualdade de direitos entre gêneros.
Paim disse que o Senado precisa avançar na questão, aprovando,
por exemplo, o PLC 130/2011, proibindo a diferen- ça salarial
entre trabalhadores e trabalhadoras que exercem a mesma função

Verdadeira vocação do Brasil
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Antônio José Ribas Paiva
Combatentes, o papel
sócio econômico do campo
é garantir o abastecimento
e saldo no balanço comercial. Isso se faz com
tecnologia e pouca mão de
obra, no mundo todo.
O setor terciário (serviços) garante renda e emprego, 75 por cento,
no primeiro mundo. Os EUA, maior produtor agrícola do mundo,
tem apenas 1,7 por cento da força de trabalho no campo.
O Brasil emprega 22 por cento. Precisamos tirar gente do campo
e não favelizá-lo. Reforma agrária é maoísmo, revolução comunista
do campo para as cidades, pelo desabastecimento.
Antônio José Ribas Paiva é Advogado e Produtor Rural.

Onde estão nossos representantes?
Já que os vereadores são nossos representantes na cidade, gostaria
de saber onde estão os de Manhuaçu?
O UPA está com pacientes que estão DE 02 A 05 DIAS, detalhe
NO CORREDOR esperando vaga no HCL. Estive agora a pouco
tinha 7 aguardando há dias. Uns com braço ou perna quebrada, outros pacientes com outros problemas, que segundo eles não chegam
nem ver médico ou responsáveis para saber, se está precisando de
alguma coisa ou sentindo dor.
Ressaltando que há profissionais ali que se dedicam ao seu
trabalho também. Ser vereador em Manhuaçu é muito bom, ganha
seus 13 mil reais, tem uma reunião semanal, e continua tocando sua
vida normal. E o povo? Por isso que eu aprovo a lei de vereadores
ganharem 01 salários mínimos e ter que trabalhar todos os dias
como qualquer outro trabalhador.
A única coisa que a gente vê após algumas reuniões, é
vereador falar mal de prefeito. A função é só essa? Ser Big
Brothers de prefeito? Ganhar um valor deste e sem ao menos OLHAR PARA O POVO ou ter uma escolaridade.Isso
é só no Brasil!
Espero que a situação no UPA ou HCL seja amenizado, pois além
de HUMANOS que estão ali, são ELEITORES também.
É chato estar postando isso em rede social, mas é o único canal
aberto que temos de manifestar a indignação da injustiça humana
ou política. Ressalto mais uma vez, não estou acusando nenhum
dos funcionários e sim os governantes.
StudioJota Jota Oliveira
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"VOCÊ SÓ CONSEGUE MATAR UM PÁSSARO se ele ficar parado no galho
olhando para você. então, é o seguinte: eu voltei a voar outra vez"
ex-presidente lula

PLANALTO EMPREGA 20X MAIS QUE A CASA BRANCA
A presidente Dilma tem sob seu comando mais de 18,2 mil funcionários na Presidência da República, segundo o último boletim
de pessoal do Ministério do Planejamento. Antes de anunciar que
quer cortar só 3% de cargos, ela levou para a barra da calça,
com todas as boquinhas, a Agência Nacional de Aviação Civil, em
2012, e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, em 2013,
além de ABIN, AGU, CGU, IPEA ... A Casa Branca, sede da Presidência dos EUA, tem 456 funcionários.

Mas a ordem é avançar apenas sobre políticos ligados ao PT.
Quando chegar em grandes empresas, a ideia é segurar os pedidos de investigação.
SEM CONCORRÊNCIA
Forte candidato a prefeito do Recife, o deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB) ofereceu um jantar no sábado. Convidou o governador
Paulo Câmara (PSB), mas deixou de fora o prefeito Geraldo Júlio
(PSB).

EM MIÚDOS

AVISO PRÉVIO

ANAC, ANTAQ, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e a
Agência Brasileira de Inteligência somam 2,4 mil cargos à estrutura inchada.

Pepe Vargas está balançando na Secretaria de Direitos Humanos.
Tem tudo para sair do cargo na reforma ministerial. Será a terceira
vez que Dilma demite Vargas. A última, quando estava na Secretaria de Relações Institucionais, foi informado do desligamento pela
imprensa.

GENTE GRANDE
A Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União têm o
grosso dos cargos com 2.464 e 9.199 funcionários, respectivamente.
TODOS OS LUGARES
Impressiona o fato de a Presidência manter mais de 6 mil funcionários “trabalhando” fora do Distrito Federal. Cerca de 1,1 mil no
RJ e em SP.
CRIAR É COM ELA
Desde que chegou à Presidência, Dilma criou mais de 14 mil cargos comissionados e está prestes a atingir a marca de 100 mil
boquinhas.
2015: GASTO NO EXTERIOR SUBIU R$ 500 MILHÕES

PENSANDO BEM...
...quase 10 anos depois de sua extinção, a quase-ressuscitada
CPMF pode ter um novo significado: “Como o PT Me Ferrou”.
SOB INVESTIGAÇÃO
O envolvimento de Palocci foi citado pela primeira vez
há um ano, em delação do ex-diretor da Petrobras
Paulo Roberto Costa à Lava Jato.
ORIGEM DA SAFADEZA
A força-tarefa acredita que Pedro Corrêa entrou nos esquemas do
PP no “Petrolão” com autorização de Palocci e da cúpula do Planalto.

Os gastos dos brasileiros no exterior no primeiro semestre de
2015 foi de R$ 500 milhões a mais que no mesmo período de
2014. A escalada do dólar criou a falsa impressão de retração,
mas a única mudança foi no poder de compra da nossa moeda lá
fora. De acordo com dados do Banco Central e as taxas de câmbio, foram gastos R$ 28,1 bilhões em nos primeiros seis meses de
2014 e R$ 28,6 bilhões até junho de 2015

YOUSSEF AVISOU

SACOLAS VAZIAS

Dalton Avancini, da Camargo Corrêa, delatou Adhemar Palocci,
diretor da Eletrobrás e irmão do ex-ministro, como recebedor de
propina.

Apesar da diferença, os brasileiros gastaram US$ 9,9 bilhões em
2015 e US$ 12,3 bilhões em 2014, evidenciando queda no poder
do Real.
NÃO ADIANTOU
Nem a elevação de impostos como IOF para os cartões pré-pagos, que passaram de 0,38% para 6,38%, frearam o ímpeto dos
gastos lá fora.
VAI PIORAR
Com as intermináveis altas na taxa Selic, os juros do cartão de
crédito, ainda bastante utilizados no exterior, chegam a quase
400% ao ano.
ANOTA AÍ
Aloízio Mercadante acumula a Casa Civil com a função
de secretário de Dilma, anotando tudo nos encontros
dela. Até porque ele a afastou dos assessores mais
próximos, que a acompanhavam há anos.
MOSCA AZUL
O ministro Gilberto Kassab (Cidades) tem ouvido dos correligionários do PSD que deveria se lançar candidato à sucessão de Dilma.
Ele fica no “deixa disso”, mas abre sorriso largo, mostrando que
adora a idéia.
FOGO AMIGO
Tem até peemedebista na lista de 35 deputados que pedem o
afastamento de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) da presidência da
Câmara. Entre eles, Jarbas Vasconcelos (PE), filiado ao PMDB
desde 1982.
TESOURA DA DISCÓRDIA
Assim que anunciou a saída da articulação do governo, Michel Temer
recebeu ligação do ministro Joaquim Levy (Fazenda). Dias antes os
dois se engalfinharam. Temer tranquilizou Levy: não saiu por disso.
POUCO...
A oposição não anda nada satisfeita com o presidente da CPI do
BNDES, Marcos Rotta (PMDB-AM), acusado de barrar requerimentos contrários ao governo, como quebras de sigilos de atas
e reuniões.
...CASO
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, prometeu interceder.

O doleiro Alberto Youssef disse à CPI da Petrobras, na acareação
com Paulo Roberto, que um novo delator esclareceria o papel de
Palocci.
OPERADOR NA FAMÍLIA

PAULINHO CONCORDA
“Não estamos no campo jurídico, mas político”, diz o presidente
do partido Solidariedade, Paulinho da Força (SP), fiel aliado de
Cunha.
MOMENTO CERTO
Crítico contumaz de Dilma, Cunha diz que o governo perderá ainda
mais apoio popular. Por isso, acha que pode “preparar” o impeachment.

N

A face do Senhor

arra antiga lenda que, após a descida de Jesus da cruz,
Nicodemos, muito comovido, guardou o lenho e pôs-se
a esculpir nele o amado amigo, conforme o vira pela
última vez.
Trabalhou por largo período com esforço e carinho, realizando uma escultura excepcional.
Deixara, porém, o rosto para fazê-lo em último lugar.
No entanto, por mais que tentasse não conseguia transmitir
à madeira rústica a incomparável expressão de sofrimento e
amor com que o Mestre exalara o último suspiro.
Já desanimado e supondo-se incapaz de fazê-lo, adormeceu,
numa oportunidade, exausto e triste, ante a magnífica obra inacabada.
Sonhou, então, que um anjo se acercou da escultura e, rapidamente realizou o que ele tanto desejara fazer sem o conseguir.
No auge do júbilo, Nicodemos despertou e, antes de lamentar haver sido apenas um sonho, se deparou com a face do
Cristo superiormente esculpida, completando com perfeição o
conjunto harmonioso.
Na cidade de Lucca, na Itália, encontra-se a "Santa Face",
uma obra escultural de autor desconhecido, que a fantasia popular e religiosa vestiu de lenda...
Deixando à margem o exagero, descobrimos uma simbologia oportuna que merece reflexão.
Na sociedade moderna, em que a justiça, o amor e a liberdade são sacrificados, permanecem os instrumentos de flagelação
que o cristão, à semelhança de Nicodemos, deve transformar
na face da paz e do perdão em favor de uma vida digna de ser
preservada.
Quando, no entanto, os esforços parecerem inúteis e vãos, já
à beira do desalento, os Espíritos da Luz vêm auxiliar a completar a obra que refletirá a presença do Cristo sustentando a
criatura desesperada e infeliz.
***
Cada um vê a face do Senhor, no mundo, conforme a sua
necessidade.
Madalena a viu de uma maneira diversa de Pilatos.
Pedro a conhecia de forma diferente de Judas.
João percebia a face do Mestre de forma diversa de Tomé, e
assim por diante.
E ainda hoje é assim.
Deixe-se, pois, esculpir pelos anjos, de modo a oferecer a
todos, a confortadora face do Senhor impressa em sua conduta.

DINAMITE
O PT percebeu o movimento de Eduardo Cunha. O partido agora
tenta reconstruir as pontes entre governo e o presidente da Câmara.
VIAS DE IMPEACHMENT
DEM e PSDB não contam com a condenação de Dilma nos processos no Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal de Contas da
União: dizem que a Câmara de Eduardo Cunha é a via “certa” para
o impeachment.
ALTO CUSTO POLÍTICO
Não faltou crítica à ideia do governo de recriar o imposto do cheque
(CPMF). Nem a bancada petista no Congresso admite apoiar a ideia,
onerando (ainda mais) o contribuinte em tempos de grave crise.
DIVIDIDOS
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, embarca para Nova
York, onde participa de conferência de parlamentares internacionais. O presidente do Senado, Renan Calheiros, não vai participar
do encontro.
PLENA CAMPANHA
Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) desconversa sobre
sua candidatura à prefeitura do Recife. Diz que a antecipação favorece o candidato à reeleição, Geraldo
Júlio (PSB). O deputado está só em pré-campanha.
CLUBE DO CHORO
O movimento de deputados que pedem a saída de Eduardo Cunha
da Presidência da Câmara virou motivo de chacota. Dos 513 deputados federais, apenas 35 defendem abertamente o afastamento
de Cunha.

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG
Aviso de Retificação do Pregão Pregão Presencial nº. 0015/2015.
Errata.
Na publicação no Jornal das Montanhas do dia 25/08/2015, pág.
06, o aviso de Licitação PLPP: 0014/2015, se trata de Processo
de Licitação que já se realizou em 14/07/2015.
Conceição de Ipanema, em 28 de agosto de 2015.
Mislayne Faria Silva
Pregoeira Dec. 383/2015.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – Despacho - Requerente: Leandro Marcos Martins - Objeto: LIP – Fundamento:
Lei Municipal nº 779, de 10.5.2015 e Lei Municipal nº 380, de
17.5.1991 - Pedido deferido - Período: 12/8/2015 a a31/8/2015.
Publique-se. GP (Gabinete do Prefeito), em 10/8/2015. José
Aristides da Silve Gamito, Secretário Municipal. Homologado.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.
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Prefeito José Carlos Pereira participa de evento sobre FNDE

O

Prefeito de Luisburgo, José Carlos
Pereira; a Secretária
M. de Educação Cristina Hubner, e a Gerente
de Serviços da Secretaria,
Elisângela de Souza Damasceno, juntamente com
representantes de outros
217 municípios do Estado
participaram do evento promovido pelo FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação), em
parceria com o mandato do
deputado federal Reginaldo
Lopes, nesta Quinta-feira,
20, em Belo Horizonte. O
encontro teve o propósito
de esclarecer dúvidas, e,
principalmente, encaminhar soluções para os problemas na implantação de
projetos e de operação dos
programas de Educação do
Governo Federal. Na abertura da programação, houve
pronunciamento e palestra
do Presidente do FNDE,
Idilvan Alencar.
“Democratizar as informações, essa é nossa
intenção”, declarou Reginaldo Lopes. De acordo
com o parlamentar, o homem público tem o dever
e a obrigação de transmitir
conteúdos, de servir a sociedade. “Fizemos um encontro suprapartidário com um
público que compreende
que o território da educação
é um campo sagrado e que
toda a população deve se
envolver”, disse. Participa-

ram prefeitos, vereadores,
secretários e técnicos educacionais.
Além do atendimento
personalizado e individualizado, os representantes
dos municípios puderam
resolver entraves relacionados às obras, obtendo informações sobre os programas
do FNDE e se preparar para
o próximo PAR (Plano
de Ações Articuladas), de
2015 a 2018, quando ocorre
a pactuação republicana de
quais são os desafios de
cada cidade - em consonância com as vinte metas
do PNE (Plano Nacional da
Educação).
A partir desta organização, os municípios poderão solicitar ao FNDE os
investimentos necessários,
desde a Educação Básica
até a pós-graduação. “Portanto, esse encontro é extremamente importante
para organizar a vida dos
municípios na consolidação
do slogan que a presidenta
Dilma Rousseff colocou
como desafio para toda a
sociedade que é a pátria
educadora”, defendeu Lopes.
O presidente do FNDE,
Idilvan Alencar, conduziu
a palestra "Encontro de
Gestores Municipais para
o Fortalecimento de Ações
Educacionais”. Idilvan
falou sobre os programas
e ações do FNDE, e como
o órgão pode auxiliar as

Representantes de 218 cidades mineiras estiveram presentes.

Mesa diretora do encontro.

políticas municipais em
Educação. “A ideia é ser
resolutivo e o FNDE quer
ajudar a resolver os problemas de forma mais efetiva.
No dia-a-dia é complicado
o deslocamento até Brasília, ou tratar por e-mail
e telefone. A superação
dessas pendências significa
recursos para os municí-

pios”, definiu. O presidente
acredita que devido a grande quantidade de cidades
em Minas, seja necessário
um retorno para a realização de novo encontro. O
Deputado Estadual Cristiano Silveira prestigiou
o evento, juntamente com
representantes do governo
estadual.

Presidente do FNDE, Ildivan Alencar, e Deputado
Federal Reginaldo Lopes, durante pronunciamento
na abertura do encontro.

Oito cidades no Torneio Feminino de Futsal das Montanhas de Luisburgo

V

erdadeira festa do
Esporte aconteceu
durante o final de
semana com a realização
do Torneio Feminino de
Futsal das Montanhas.
A iniciativa da Adm.
2013/2016, sob a coordenação da Professora Darley Carvalho de Abreu
Cosendey e AmandaKnupp Azevedo, reuniu nove
equipes, de oito cidades.
As belas e talentosas atletas mostraram muito talento na quadra do Ginásio
Poliesportivo, em todos
os jogos. Prefeito José
Carlos Pereira e a 1ª dama,
Isabel, juntamente com o
Vereador Jésio Damasceno (Zizinho Damasceno);
Secretária M. de Educação,
Cristina Hubner, e o Ex-vice-prefeito José Henrique prestigiaram a abertura
oficial do evento, na noite
de Sábado, 22.
Com abrangência regional, participaram do

evento as equipes: Luisburgo, América (Caratinga), Chalé, Chelsea Minas
(Carangola); MFF e MEC
(Manhuaçu); Machado
Sobrinho (Juiz de Fora);
Orizânia e UFV (Viçosa).
Na abertura, houve pronunciamento do Prefeito
José Carlos Pereira que, na
oportunidade, saudou as
atletas e o público, destacando os diversos trabalhos
que a Adm. 2013/2016
realiza no setor do Esporte, como instrumento de
promoção da Saúde e da
boa convivência social. O
Hino Nacional Brasileiro
foi apresentado por grupos
de capoeira presentes ao
evento e chamou a atenção
do público.
Em seguida, alunos do
grupo de Capoeira do
CRAS de Luisburgo fizeram bonita apresentação,
com animada roda de Capoeira. Em Luisburgo, um trabalho inovador é realizado

pela Prefeitura direcionado
ao oferecimento gratuito de
aulas de capoeira atendendo
a mais de duzentas crianças,
jovens e adultos.
Outro atrativo do evento
foi a apresentação surpresa de dança (flash mob)
das alunas da EE Joaquim
Knupp.
No Sábado e no Domingo foram realizados jogos
durante todo o dia, com
a definição das primeiras

colocadas e premiação, no
encerramento.
PREMIAÇÃO: Outro
momento emocionante deste torneio foi a premiação
das equipes, com a entrega
de troféus e prêmios em
dinheiro. A grande campeã foi a equipe América
(Caratinga), com vitória de
5x3 contra a Vice-campeã
Machado Sobrinho (Juiz
de Fora). A terceira colocada foiChelsea Minas

(Carangola). A artilheira da
competição foi a atleta Érica (Carangola) e a melhor
goleira, Mirian (Caratinga).
A premiação foi entregue
pelo Prefeito José Carlos Pereira, por volta das
17h, no poliesportivo. As
equipes vencedoras receberam troféus, medalhas e
premiação de R$ 700,00,
R$ 300,00 e R$ 100,00,
para 1ª, 2ª e 3ª colocadas,
respectivamente. Artilheira

e Goleira condecoradas foram agraciadas com prêmio
de R$ 100,00 para cada. A
organização agradece também aos Vereadores Luís
Rodrigues (Presidente da
Câmara), Eduardo Freitas,
Jésio Damasceno (Zizinho)
e Geraldo Aparecido da Silva; Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais,
Silvana Damasceno, e Danilo (rep. da Fertilizantes
Heringer).
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Curso da Ascon tem grande
participação de profissionais da região

A

Ascon (Associação
dos Contabilistas
do Leste de Minas
Gerais) deu início ao calendário de cursos do 2º
semestre disponibilizando
o treinamento sobre “Elaboração de demonstrações
contábeis, balanço, DRE,
DMPLE e DVA, prática e
teoria”, realizado no auditório do campus da Facig
(Faculdade de Ciências
Gerenciais de Manhuaçu),
no último dia 19.
Ministrado pelo Consultor Dr. Antônio Saccá,
especialista nas áreas de

treinamento e de consultoria contábil, financeiro, fiscal e de gestão
organizacional e instrutor
do CRC-MG (Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais), o
curso teve início na parte
da manhã e prosseguiu
durante todo o dia. O treinamento recebeu elogios
dos participantes, que
evidenciaram o carisma
e a interatividade do palestrante – possibilitando
uma plena absorção do
conhecimento dos conteúdos apresentados.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal
nº 398, de 26.8.2015. Autoriza venda parcelada de terreno, fixa
regras e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL, no
uso de suas atribuições legais e considerando a autorização
contida na Lei Municipal nº 784, de 10.8.2015, etc. decreta: Art.
1º Fica autorizada a venda parcela do terreno de que trata a
Lei Municipal nº 784, de 10.8.2015, nos termos deste decreto.
Art. 2º A venda parcelada deverá considerar o preço mínimo de
avaliação emitido pelo Serviço de Engenharia do Município de
Conceição de Ipanema, em laudo de 7.8.2015, sob responsabilidade do Engenheiro Mateus Emerick Rocha Lacerda, CREA-MG
186997/LP, aprovado pelo GP (Gabinete do Prefeito) e enviado à
Câmara Municipal por ocasião da aprovação da Lei Municipal nº
784, de 10.8.2015. Art. 3º Em caso de venda parcelada o edital
não poderá prever o pagamento em mais de 10 (dez) parcelas
iguais e mensais e às parcelas não pagas à vista deverão ser
agregadas a correção monetária equivalente à inflação do mês
apurada pelo INPC, não podendo tal índice ser inferior ao da
poupança no dia do pagamento, mais juros de um por cento ao
mês, desde a assinatura do contrato de compra e venda até o
pagamento da última parcela, quando, após a quitação total,
será outorgada escritura. Parágrafo único. O Edital dará preferência a quem ofertar pagamento à vista ou parcelado e cujo
valor, de forma global, consideradas as regras deste decreto,
representar vantagem financeira para o erário. Art. 4º O edital
deverá prever depósito inicial de 5% (cinco por cento) do preço
mínimo como condição de habilitação, dentre outras. Art. 6º A
SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) pode
expedir portarias para melhor cumprimento das determinações
deste decreto. Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação. Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do prefeito, Conceição de Ipanema, 26/8/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal. Cinthia Saar, SEMAF (Secretaria
Municipal de Administração e Finanças).

O Presidente da Ascon
e Conselheiro Estadual do
CRC-MG (Conselho Regional de Contabilidade),
Daniel Gerhard, avaliou
positivamente o curso.
Daniel destacou o expressivo comparecimento dos
participantes e o trabalho
contínuo desenvolvido
pela Ascon, visando o
fortalecimento da classe
contábil na região.
Daniel Gerhard lembra
ainda que novos cursos
estão com datas definidas:
o de “SPED e-Social,
prática e teoria”, no próximo dia 11 de Setembro
e sobre “Contribuições
- Subtema retenções IR,
PIS, COFINS E CSLL”,
no dia 13 de Novembro.
Informações sobre os
cursos e procedimentos
para inscrição podem ser

obtidas com Rízia, tel.
33 3331 1218 e pelos e-mails: asconmg@yahoo.
com.br e rizia@realcon.
com.br. O valor da inscrição é de R$ 160,00
por participante. Inscritos
de uma mesma empresa
têm desconto e pagam
R$ 140,00, por pessoa.
Estudantes e contadores em dia com o CRC-MG pagam a metade,
R$ 80,00; associados da
Ascon - com situação em
dia - têm acesso gratuito
e pagam apenas R$ 30,00
para cada curso adicional.
É oferecido ainda desconto de 10% para aqueles
que fizerem os três cursos. Aos participantes são
disponibilizados material
completo de apoio, certificado e Coffee break.
(Thomaz Júnior)

Aposentados terão
adiantamento de 50% do
13º salário em setembro

O adiantamento do 13º
salário a ser pago aos
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS)
será de 50%. O valor será
pago na folha do mês que
vem, creditado a partir de
24 de setembro.
A decisão foi tomada
hoje (24) pela presidenta da República, Dilma
Rousseff, conforme nota
divulgada pelo Palácio
do Planalto. A quantia
restante será paga normalmente em dezembro,

na folha de novembro,
seguindo a rotina tradicional.
Anteriormente, a intenção do governo era fazer
o adiantamento em duas
parcelas, de 25% cada
uma, pagas nos meses de
setembro e outubro.
Desde 2006, segundo
o Sindicato Nacional dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força
Sindical (Sindnapi), a
antecipação era creditada
em agosto.
Agência Brasil

Parabéns Leiliane!

A

cadêmica exemplar do curso de Licenciatura
Plena em História, a jovem Leiliane Ângela de
Souza colou grau juntamente com os colegas
de turma na Facig (Faculdade de Ciências Gerenciais
de Manhuaçu), em emocionante cerimônia de formatura realizada no auditório da instituição de ensino.
As comemorações envolveram ainda celebração de
Missa e Culto em Ação de Graças, além de requintado
baile no Espaço Firenze – às margens da BR-262, no
B. Ponte da Aldeia. Além de familiares e amigos, o
Prefeito de Luisburgo, José Carlos Pereira, acompanhado da 1ª Dama, Isabel, prestigiou a solenidade.
Rainha do Café de Luisburgo, Leiliane é filha do
casal Alair Ângelo de Souza e Elzi Maria de Souza.
Também muito feliz com esta realização pessoal,
o noivo da formanda, o Professor Marcos Amaral,
talentoso músico e produtor de vídeo da cidade.
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14º Passeio Ciclístico de Manhuaçu

7

Comandante do 11º BPM Tenente-Coronel Sérvio Túlio Mariano, prefeito de Manhuaçu Nailton
Heringer e o Polícia Legal

Por Devair G. Oliveira

O

14º Passeio Ciclístico realizado na
manhã de domingo
do dia 23 de agosto de
2015, foi bastante concorrido, uma tradição que
congrega a participação da
família, segundo os organizadores participaram do
passeio quatro mil pessoas
e foram arrecadadas 7 toneladas de alimentos, que
dentro de 15 dias serão

Passagem pela rodoviária

distribuídos para as entidades cadastradas.
O evento é realizado
pelo 11º BPM com apoio
da prefeitura e demais
entidades empresariais do
município de Manhuaçu.
O comandante do 11º BPM
Tenente-Coronel Sérvio
Túlio Mariano Salazar
enfatizou a importância
do passeio ciclístico por
ser um evento que agrega
toda a família, crianças e
adultos, de netos aos avós.

A confraternização da família é feita em um passeio
de bicicleta integrando,
crianças, jovens e adultos num itinerário pelas
principais avenidas e ruas
da cidade num trajeto de
aproximadamente 3 Km,
com saída da Praça 5 de
Novembro, passando pela
Baixada, Engenho da Serra, Bom Pastor, Coqueiro,
Santa Luzia, Ponte dos Arcos retornando ao Centro,
Praça 5 de Novembro.

Antes do encerramento
foram sorteados vários
brindes e bicicletas para
os participantes. Além
do porte social na arrecadação de alimentos, o
passeio também tem a finalidade educativa quanto
ao trânsito, aproximar as
pessoas em um envolvimento da polícia com o
povo, para que haja mais
respeito e amor ao próximo, um aprendizado que
todos devem cultivar.

Tradicional parada no Coqueiro, ciclistas levantam as bicicletas
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Festa do Peão de Barretos comemora 60 anos

D

urante 11 dias, Parque do Peão receberá mais de 200
atrações entre competições e espetáculos musicais, e se reafirma como
o mais tradicional rodeio
do Brasil, tem show com
ídolo Garth Brooks.
O Barretão vai começar! Conhecida em todo
o mundo, considerada
a maior festa de peão
de boiadeiro da América
Latina, e etapa final da
temporada 2015 do Monster Energy PBR
(Professional
Bull Riders), a
Festa do Peão de
Barretos chega à
sua 60ª edição. O
evento começou
na quinta-feira
(20/8), em Barretos, interior de
São Paulo, e mais de 900
mil pessoas são esperadas
no Parque do Peão nos
próximos 10 dias.
De acordo com a organização, os pontos altos
deste ano são, claro, as
montarias em touros, as
modalidades esportivas da
arena e o show beneficente
do maior ídolo da música
country mundial, Garth
Brooks. Ele vem ao Brasil
para um show exclusivo.
“Esse ano o ponto alto é
o show do Garth Brooks,
que desde 1998 não se
apresenta no Brasil. A renda total do show será doada ao Hospital do Câncer
de Barretos. Ele [Brooks]
é o segundo maior vendedor de discos dos Estados Unidos, perde apenas
para os Beatles. E está
vindo para cá por conta
própria, custo zero para a
organização, para ajudar o
hospital”, conta o diretor
financeiro de Os Independentes, organizadora
da festa, Hussein Gema
Junior.
Para Gema Junior, o
aniversário de 60 anos do
evento é a perpetuação
da cultura de fazenda.
“A festa mantém a tradição porque é cultura.
O rodeio em cavalos e
em touros é do Brasil “,
diz. “É a lida em uma fazenda, dia a dia do peão.
Esperamos que nunca
perca o glamour e o incentivo”. Questionado
se o país está perdendo
as raízes sertanejase se
modernizando, Hussein
foi enfático em enaltecer o evento. “Mesmo
com a modernidade, não

PAULISTAS DOMINAM O TERCEIRO ROUND
DE DISPUTAS EM TORNEIO INTERNACIONAL
BARRETOS (SP) - Os paulistas
dominaram a terceira etapa do Monster
Energy PBR, maior campeonato de
montaria em touros do país, realizado
no Parque do Peão, em Barretos. Além
dos brasileiros, participam competidores dos Estados Unidos, México, Austrália e Bélgica. Os pontos conquistados são válidos tanto para o ranking
nacional como para o internacional.
A premiação ultrapassa os R$ 100
mil: Alisson de Souza, de Taubaté,
ficou com o primeiro lugar depois de
encarar o touro Turbante, da Cia Juliano Domingos, e fechar a noite com
89,00 de nota. João Ricardo Vieira, de
Itatinga, foi o segundo melhor, com
88,00 pontos, a bordo do atleta de peso
Dilema, da Cia Califórnia. Finalizando
os três melhores, Dener Barbosa, de
Paulo de Faria, terminou com 87,75
pontos. Ele enfrentou Relíquia, da Cia
Euripinho Sollo.
Entre as estrelas internacionais,
Cody Nance (EUA) acabou em sétimo

na colocação geral, com 85,75 pontos.
O atleta disputou os oito segundos contra o touro Soldado, da Cia W. Peres. Já
o mexicano Gustavo Pedrero veio logo
em seguida, na oitava posição, com
84,50. A nota veio depois de ele dominar o touro Jalisco, da Cia Lancaster.
Entre os atletas de peso, o melhor
do round foi Linha do Tempo, da Cia
Euripinho Sollo. O touro derrubou o
mineiro Rafael da Silva Santos, de Ilicínia, ficando com 45 dos possíveis 50
pontos. Neste domingo ocorre o quarto
round de disputas do Monster Energy
PBR em Barretos. Os dez melhores
competidores fazem a final do torneio
em seguida.
Jorge Cardoso
Comunic Comunicação
Corporativa
Rua Silva Jardim, 3810 - Santa
Cruz
(17) 3201-7510
/ 99745-2795
www.comunic.com.br

podemos perder isso. O
mundo está mudando, mas
não vamos perder as raízes
do rodeio”.
Além do gigante da
country music, a organização apostou em uma
programação bastante variada, para agradar todos
os gostos. Quem visita o
Parque do Peão, com uma
arena projetada por Oscar
Niemeyer, poderá assistir
as competições de rodeio,
modalidades esportivas
como Prova de Tambor,
Laço e rodeio mirim, shows musicais (Chitãozinho
e Xororó, Fernando e Sorocaba e Michel Teló são
alguns dos artistas que
passarao pela festa); espaço infantil para as crianças
aprenderem as habilidades
de montaria e a tradicional queima do alho,
competição gastronômica
de comida tropeira, entre
outras.
Mudanças no parque
também aconteceram para
oferecer mais conforto aos
visitantes. A organização
investiu em estrutura física e tecnológica. Hoje, o
espaço de dois milhões de
metros quadrados ganhou
cabos de fibra ótica para
que todos tenham acesso
à internet, “para que eles
tirem fotos e enviem de
imediato” para as redes
sociais e aplicativos de
mensagens. “Contratamos a mesma empresa
que colocou internet no
aeroporto de Cumbica
[Aeroporto de Guarulhos]
e no de Fortaleza”, explica
Gema Junior.
Não foi só a conectividade recebeu investimentos: no Parque do Peão
também há mais guaritas e
policiais para oferecer segurança durante os dias de
festa. Houve também um
reforço na fiação elétrica,
para fim de evitar apagões
e iluminar melhor todos os
ambientes.
Quem for usar o camping do parque para se
hospedar terá mais comodidade com 75 banheiros
novos que foram construídos neste ano. Poderá
também comprar a barraca
no local, com as opções de
solteiro e casado. A cabana é personalizada com a
logo da Festa de Barretos,
virando um souvenir.
Para as competições,
novos bretes foram importados de Las Vegas dão
maior conforto ao animal
e aos atletas.
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É crítica a situação do abastecimento de água em Manhuaçu

A

gravou-se nas últimas semanas a
situação do abastecimento de água em
Manhuaçu. Com a ausência das chuvas, os
reservatórios do município chegaram a um nível ainda mais crítico. O
prefeito Nailton Heringer
e o diretor do SAAE - Serviço Autônomo de Água
e Esgoto, José de Aguiar,
alertam para sério risco
de racionamento e, mais
uma vez, conclamam a
população a economizar
água.
Na represa de Manhuaçuzinho, de onde vem
grande parte do abastecimento do município, a captação que, em um período
de cheia, chega a 130 litros
por segundo, atualmente está em 114 litros por
segundos. "Eu, nos meus
54 anos de vida, não tinha
visto nada igual. A situação

vai se agravando e já era
esperado. Estamos entrando nesse pico da escassez
de água. Os próximos dois
ou três meses serão árduos"
- lamenta José de Aguiar.
Ele ressalta que, a não
ser que haja empenho da
população em economizar
água, será grande a possibilidade de se decretar situação de emergência. "Nós
pretendemos, na medida
do possível, não chegar a
esse ponto, mas caso não
tenha outra alternativa,
então teremos que tomar a
decisão do rodízio, da alternação do abastecimento,
inclusive já comunicamos
isso ao prefeito Nailton. É
complicado e queremos
evitar, mas para que a gente
consiga, contamos com a
população. Se todos entenderem e nos ajudarem,
vamos passar com menos
sacrifício" - pondera o
diretor do SAAE.

Moradores do Distrito de
Dom Correia já começam
a perceber o sonho de ter
uma UBS – Unidade Básica de Saúde – tomando forma. Nesta terça-feira, 25, o
prefeito Nailton Heringer
visitou a obra de terraplanagem no lote, doado por
um morador da localidade,
onde será construída a sede
própria seguindo modelo
padrão do Ministério da
Saúde.
“Dom Correia, há muito
tempo vem pedindo essa
unidade básica de saúde e
chegou a hora de atendê-los. Temos feito outras
obras aqui como calçamentos, muros de arrimo, mas
está é a obra” – afirmou
Nailton Heringer. “Estamos muito felizes por
estarmos aqui já encerrando a terraplanagem para
começarmos a implantação
desta unidade e eu espero
assim estar atendendo um
anseio e uma necessidade desse distrito que é
populoso, muito grande
territorialmente e o mais
distante que nós temos da
sede” - completou.
A engenheira civil da
prefeitura de Manhuaçu,
Luciane Otoni, que acompanha a terraplanagem
para a execução da obra,
informou que a UBS a
ser implantada em Dom
Correia é do Tipo Um. A
construção vai ocupar um
terreno de trinta e dois por

trinta metros, seguindo
critérios do Ministério da
Saúde inclusive em relação
à declividade do terreno, da
posição do prédio em relação à luz natural e ventilação e o espaço adequado
para a chegada de ambulâncias e acesso ao prédio.
“São muitos recursos alocados em termos de horas
de máquinas, de veículos
para que possamos colocar
o terreno em condições de
receber a construção” –
lembrou Heringer.
O projeto de UBS padrão contempla a acessibilidade, inclusive com
banheiro para portador de
necessidades especiais,
sala de reunião, todos os
ambientes para a equipe
de trabalho com espaço
amplo e comodidade para
o atendimento. A unidade
também segue padrão de
sustentabilidade, com a
construção de um reservatório para água da chuva,
para reaproveitamento.
SONHO ANTIGO: O
Secretário de Obras, João
Amâncio, afirmou que o
prefeito Nailton Heringer
consegue fazer um governo diferenciado. “Nunca
antes houve um prefeito
que fizesse obras nos distritos e também na cidade.
A gente vive um momento
de crise na região e no país
e estamos conseguindo,
através de parcerias com
o governo do Estado e

"É sabido de toda população de Manhuaçu e da
região Sudeste da maior escassez hídrica que estamos
vivendo, principalmente na
Bacia do Rio Doce. Nos
últimos setenta anos nunca
houve uma seca como essa
na região" - diz o prefeito
Nailton Heringer. "Não há
chuva para reabastecer os
mananciais. Então precisamos que cada cidadão
tome o maior cuidado com
a utilização da água tratada. Precisamos diminuir
o consumo, precisamos
aprender a reutilizar água
tratada. Não temos água
para lavar carros, calçadas, enfim. Precisamos de
uma consciência mais séria
quanto a isso".
O chefe do Executivo
manhuaçuense apela à
população que economize
água de todas as formas
possíveis, seja por meio
da reutilização, seja dimi-

José de Aguiar informou que a captação na represa de Manhuaçuzinho está abaixo da média

nuindo tempo dos banhos,
fechando as torneiras ao
escovar dentes ou barbear,
não lavando calçadas ou
carros etc. "Eu estou aqui
nessa hora conclamando
a você de Manhuaçu, a
você dos distritos. Nós não

sabemos mais o que fazer,
não há água para tratar.
Não há outra alternativa senão uma economia
rigorosa. Queremos que
primeiro haja uma consciência de cada cidadão,
mas estamos a ponto de

implantar o sistema de
rodízio. Essa é a realidade,
não temos como inventar água" - consternou-se
Nailton Heringer.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

DOM CORREA - Nailton Heringer visita obra de UBS.

O Prefeito Nailton Heringer visitou a obra em companhia do
Secretário João Amâncio, da engenheira responsável
Luciane Ontoni e do doador do terreno Clóvis.

Federal, e com recursos
próprios, viabilizar obras
tão importantes” – destacou o secretário.
“Assim como aqui, nos
demais distritos, como em
Vilanova nós vamos atender uma demanda de muitos anos. Na cidade também no bairro São Vicente,
Santa Luzia, Matinha, estamos sempre atendendo a
demanda do nosso povo”

– lembrou João Amâncio,
que agradeceu o vereador
Chiquinho Ferreira pelo
comprometimento com
a administração e a luta
constante pela realização
do empreendimento que é
a realização de um sonho.
PROXIMIDADE
COM QUEM PRECISA:
Recentemente Dom Correia ganhou uma unidade
de saúde odontológica com

O trabalho de terraplanagem foi feito por uma grande equipe
da Secretaria de Obras.

O terreno vai receber uma UBS modelo I.

dois consultórios, diferente em relação às demais
existentes no município.
“Cada vez mais a gente
tem procurado atender a
comunidade onde ela está e
Dom Correia tem essa peculiaridade de estar longe.
O nosso governo está quebrando paradigmas. Nós
não temos compromisso
com quem está perto ou
longe, nós temos compro-

misso onde tem necessidade. Aqui tem necessidades
que estamos atendendo à
medida que chegam recursos. E queremos fazer tudo
que puder, não somente
aqui, mas também nos demais distritos” – finalizou
Nailton Heringer.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

A área construída vai ser contar com 32 metros
de frente e 30 de fundos.
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A segunda fase dos FÓRUNS REGIONAIS
DE GOVERNO será realizada em Ponte Nova
Evento: Assembleia participa de Fórum Regional de Governo em Ponte Nova
Data e horário: Quarta-feira (2/9/15) às 8 horas
Local: Escola Municipal Dr. José Mariano (Praça Cid Martins Soares, 26 - bairro: Palmeiras - Ponte Nova

ALMG participa de Fórum Regional de Governo em Ponte Nova
Mais um Território de Desenvolvimento será espaço para debater enfrentamento de problemas da região.

A

segunda fase dos Fóruns Regionais
de Governo realiza, nesta quarta-feira (2/9/15), no Território de
Desenvolvimento do Caparaó, mais um
debate com representantes da sociedade
civil e autoridades locais sobre ações
prioritárias para a região. O encontro,
organizado com o apoio da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
será em Ponte Nova, a partir das 8 horas,
na Escola Municipal Dr. José Mariano
(Praça Cid Martins Soares, 26 - bairro:
Palmeiras).
O Estado foi dividido em 17 territórios
de desenvolvimento, conforme suas características e demandas específicas. Para
cada um deles, foi constituído um fórum
regional, que prevê a participação de
deputados, gestores do Estado, prefeitos
e vereadores, além de representantes da
sociedade civil.
Na primeira fase, os participantes
indicaram as principais necessidades e
problemas de cada região. O objetivo da
segunda fase, que teve início no dia 11 de
julho, é debater e priorizar os problemas
de cada um desses territórios, a partir de
grupos de trabalho divididos em cinco
eixos temáticos: desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico; infraestrutura e logística; segurança pública; saúde
e proteção social; educação e cultura.
O resultado dessa fase será a produção
de diagnósticos que vão referendar a

formulação de planos e políticas públicas
de desenvolvimento regional e fornecer
diretrizes para o Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG) e o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado
(PMDI).
Também na segunda fase, serão indicados os representantes que irão compor
o Comitê de Planejamento Territorial
(Complete) e, desses, os que farão parte
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes).
Território de Desenvolvimento do
Caparaó
Com uma população de 675.711 habitantes, em 55 municípios, o Caparaó é
mais um dos grandes produtores de café
arábica, leite e cana-de-açúcar do Estado.
A atenção dos Fóruns está voltada para
duas necessidades: a taxa de mortalidade
infantil e a cobertura pré-natal.
O Território, que é responsável por 2%
do PIB mineiro, ainda tem um número
elevado (69,7%) de moradores sem
instrução ou com o ensino fundamental
incompleto.
Participação Popular – A Comissão de
Participação Popular da ALMG participa
da segunda fase dos fóruns regionais,
para acompanhar e analisar os mecanismos de participação da população
e tomar conhecimento dos principais
problemas de cada região. A Assembleia
também será representada pela participa-

ção individualizada dos parlamentares.
Os deputados contribuirão com a
mobilização da sociedade em torno
dos fóruns e na defesa e fiscalização do
processo participativo. As reuniões também são uma oportunidade para ouvir
os anseios dos representantes de todas
as regiões do Estado e garantir que as
discussões do PPAG, do PMDI e da Lei
Orçamentária Anual estejam em sintonia
com as demandas dos cidadãos.

Territórios – Os 17 territórios de
desenvolvimento foram divididos da
seguinte forma: Noroeste, Norte, Médio e Baixo Jequitinhonha, Mucuri,
Alto Jequitinhonha, Central, Vale do
Rio Doce, Vale do Aço, Metropolitana,
Oeste, Caparaó, Mata, Vertentes, Sul,
Sudoeste, Triângulo Sul e Triângulo
Norte. As áreas foram pensadas a
partir de critérios socioeconômicos e
geográficos.

Fiscalização das cinquentinhas começa em novembro

N

OS PROPRIETÁRIOS DOS 'CICLOMOTORES ' ADQUIRIDOS ATÉ 31 DE JULHO
VÃO TER O PRAZO DE 90 DIAS PARA O REGISTRO E LICENCIAMENTO

o dia 20 de novembro
começa a fiscalização dos ciclomotores, mais conhecidos como
"cinquentinhas", em Minas.
A data foi anunciada em
entrevista coletiva na tarde
de terça-feira. E as Polícias Civil e Militar também
divulgaram as regras. Em
Minas há 30.098 veículos já
registrados
A partir de 20 de novembro, além das fiscalizações,
haverá a exigência do licenciamento. Os ciclomotoristas
deverão seguir todas as regras do Código de Trânsito,
como portar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
nas categorias ACC ou A,

além de fazer uso do capacete (inclusive o passageiro),
equipamentos e vestuário
obrigatórios.
Para obter o registro, o
proprietário deverá preencher a ficha de cadastro no
site do Detran-MG (www.
detran.mg.gov.br/), quitar a
taxa do primeiro emplacamento, que é de R$ 133,42
e comparecer à delegacia
de trânsito com a nota fiscal
do ciclomotor, identidade,
CPF, a ficha de cadastro
preenchida e o comprovante
de pagamento da taxa do
emplacamento.
Em seguida, o ciclomotorista poderá comprar a
placa e retornar à delegacia

para fazer a selagem. Após o
cumprimento das exigências,
será emitido o Certificado de
Registro de Veículo (CRV)
e o Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículo
(CRLV/2015).
O QUE MUDOU: Em
30 de julho deste ano foi
sancionada a Lei Federal
13.154, que alterou o Código
de Trânsito Brasileiro (CTB)
e retirou dos municípios o
poder de registrar e licenciar
os ciclomotores. A tarefa
passou a ser de competência
dos estados. Dessa forma, o
Detran-MG publicou uma
portaria e uma instrução
normativa para uniformizar
o registro e licenciamento

dos ciclomotores em Minas
Gerais.
As normas trazem ainda
esclarecimentos para proprietários que não possuem
mais a nota fiscal do ciclomotor, alertando que poderá
ser aceita a segunda via ou
mesmo uma declaração de
propriedade.
CICLOMOTOR: &#
201; o veículo de duas
ou três rodas, provido de
um motor de combustão
interna, cuja cilindrada não
exceda a 50 centímetros
cúbicos (3,05 polegadas
cúbicas) e cuja velocidade
máxima de fabricação não
exceda a 50 quilômetros
por hora.

OS CICLOMOTORISTAS deverão seguir todas as regras do
Código de Trânsito, como portar a CNH na categoria ACC ou
A, além de fazer uso do capacete (inclusive o (inclusive o
passageiro), equipamentos e vestuário obrigatórios
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Até 2020, 55% dos empregos existentes hoje serão extintos
Nova economia, com base na inovação tecnológica, vai mudar o atual mercado de trabalho

A

ANGÉLICA DINIZ

economia vive hoje momentos não só
de crise, mas de transformações profundas, que vão impactar diretamente
a vida da população. E isso, em muito pouco
tempo. Até o ano de 2020, cerca de 55% dos
empregos existentes hoje no mundo serão extintos, segundo garantiu o professor de cultura
digital na Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) Gil Giardelli, especialista
em “robô sapiens” e inovação radical pelo
Massachusetts Institute of Technology (MIT),
nos Estados Unidos. O dado, segundo ele, vem
de estudos do governo norte-americano.
Os primeiros passos da mudança para a
economia colaborativa ou criativa já estão
sendo dados, e em grande velocidade, cujo
efeito é a “disruptura”. Empresas pequenas,
criadas por grupos restritos de pessoas, em
que prevalecem a criatividade e o foco na
inovação, abocanham bilhões de dólares
e tiram o sono de firmas ou práticas tradicionais já estabelecidas. É assim que uma
start-up como o Uber, o polêmico aplicativo

de transporte de passageiros, tirou espaço
dos táxis e ganhou a preferência do público
em várias partes do mundo. Outro exemplo
é a Airbnb, maior provedor de acomodações
do mundo, que está superando o mercado
hoteleiro.
A boa notícia, segundo o especialista, é
que para cada emprego “comum” perdido,
outros três serão criados com a “explosão
da inovação”. O novo profissional terá de
se reinventar e se qualificar para não cair
no desemprego tecnológico. E isso está
acontecendo em todas as áreas da economia.
“Hoje, 25% das empresas que lideram
seus segmentos nasceram depois dos anos
2000”, afirmou Giardelli. Segundo ele, 52%
dos maiores CEOs (diretores executivos) do
mundo disseram que temem que os negócios
sejam prejudicados pela ruptura digital. Os
outros 48% ainda não entenderam o que
significa isso. “É uma nova era do trabalho,
em que, em primeiro lugar, vêm os empregados, e depois os consumidores; um lugar
onde você vai trabalhar sem precisar ir a um
escritório, sem espaço ou tempo determina-

do”, explicou.
Para o consultor de inovação e estrategista
de negócios Diego Remus, a mudança na
economia está em ritmo acelerado e não tem
mais volta. “Hoje, já são em torno de 100
milhões de brasileiros buscando informações, comprando e vendendo. E a internet
está na palma da mão. Não existe como frear
isso – nem juridicamente, nem no comportamento, nem em termos de infraestrutura.
Quem considera isso uma guerra já perdeu.
Quem já entendeu isso já voltou a ganhar
dinheiro”, defendeu.
“Vejo um futuro em que as pessoas, em
vez de estarem trancadas num escritório,
estarão convivendo em praças públicas”,
concluiu Giardelli.
Processo será mais lento no Brasil,
onde falta qualificação: Um trabalhador
com alto risco de substituição não perderá,
necessariamente, o emprego, garantem especialistas. No Brasil, por exemplo, onde as
desigualdades social e econômica ainda são
enormes – e o país é carente de formação
e qualificação –, muitas das profissões que

correm risco de serem extintas num futuro
próximo em países mais desenvolvidos
ainda devem sobreviver por mais algumas
décadas aqui.
“É muito cedo para falar se o emprego vai
acabar, mas uma coisa é certa: hoje existem
muitas formas de ser autônomo, independente, ou consultor, colaborador externo.
Então, para que ficar brigando com medo de
que realmente acabe?”, disse o consultor de
inovação e estrategista de negócios Diego
Hemus. Ele acredita que os trabalhadores
do futuro devem exercitar a parceria com as
máquinas, em vez de enfrentá-las.
Bem-sucedida: Investimento. Em março
deste ano, a Rock Content recebeu um aporte de R$ 6 milhões dos investidores e.Bricks
e Digital News Ventures. A start-up de marketing de conteúdo tem hoje 500 clientes.
Estrutura.Com 65 funcionários, a empresa
criada em 2013 usa o capital para desenvolver novas linhas de negócios.
Clientes. A expectativa é fechar o ano com
mil clientes e, para o ano que vem, expandir
para outros países da América Latina.

Telefones celulares de Minas Gerais terão
mais um dígito a partir de outubro

O

s números de telefones móveis de Minas
Gerais serão alterados para o formato de nove
dígitos, com a inclusão do
9 antes do número, a partir
do dia 11 de outubro. A
medida cumpre a resolução
da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
n° 553, de 14 de dezembro
de 2010.
Segundo o cronograma,
no dia 11 de outubro deste
ano, juntamente com Mi-

nas, os estados de Sergipe
e Bahia também adotarão o
formato. Antes disso, em 31
de maio, a medida será aplicada em outros seis estados:
Alagoas, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí e Rio
Grande do Norte.
O nono dígito na telefonia
móvel será implementado
em todo o Brasil até o fim
de 2016 e já funciona nos
estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Espírito Santo,
Amapá, Amazonas, Maran-

hão, Pará e Roraima. Com
a medida, a Anatel busca
aumentar a disponibilidade
de números na telefonia
celular e dar continuidade
ao processo de padronização
da marcação das chamadas.
Na primeira fase de implantação as chamadas para
telefones celulares realizadas
com apenas oito dígitos ainda serão completadas, mas
o usuário ouvirá uma mensagem orientando sobre o novo
formato. Depois do período

de transição, as discagens
com oito dígitos não serão
mais completadas.
A alteração no formato do
número telefônico se aplica
somente ao Serviço Móvel
Pessoal (SMP). Os números
de telefones do serviço fixo
comutado - números iniciados com os algarismos 2, 3, 4,
5 ou 6 -, e do serviço móvel
especializado - números iniciados com 7 - permanecem
no atual formato de oito
dígitos.

Nasa: Embaixadoras
da humanidade
E
m 1977, a Nasa lançou ao espaço
duas sondas, a fim de explorar zonas
pouco conhecidas no Sistema Solar. A
missão das Voyager permitiu aos cientistas
avolumarem seus conhecimentos a respeito
do universo observável, expandindo os horizontes da própria humanidade. Há dois anos,
a Voyager 1 entrou para a história como o
objeto construído pelo homem a alcançar a
maior distância do Sol já registrada – cerca
de 18 bilhões de km. Em breve, com o esgotamento das baterias, ela iniciará sua tarefa
mais duradoura: levar nossa memória adiante.
Carl Sagan, uma das mentes brilhantes
envolvidas no projeto, convenceu a equipe
da Nasa a orientar a Voyager 1 para tirar uma
última foto da Terra. O resultado é uma obra
de arte antropológica, que instila a reflexão.
Naquele pálido planetinha azul, um pontinho
insignificante no meio da imensidão, nós
prevalecemos. Ali jaz cada pessoa que você
amou, tudo o que você conheceu. Cada ato de

carinho de um pai para um filho. Cada enorme
injustiça. Cada religião orientada pela crença
e fé. “É ali, é a nossa casa, somos nós”, disse
Sagan.
Reunindo uma equipe multidisciplinar,
a Nasa carregou as Voyager com uma
mensagem da humanidade para outras civilizações. As sondas guardam um disco de
ouro nominado ‘The sounds of earth’, que
manterá reminiscências terrestres circulando
pela imensidão por milhões de anos. Quem
sabe, num futuro distante, outras espécies
do universo não encontrem tal arquivo de
nossa existência?
Os discos foram gravados com fragmentos
da identidade de nosso planeta. O som de uma
baleia. O choro de uma criança. Saudações em
mais de 59 línguas humanas, além de outras
importantes informações sobre a vida na Terra. Tudo isso ecoará por milhões de anos. As
sondas poderão continuar sua missão quando
já estivermos extintos. Diante de um vaticínio

como esse, creio que uma mensagem tão etérea
é algo pessoal. O que você diria?
Eu diria que nossa raça foi capaz de grandes
episódios, para o bem e para o mal. Mas existiu amor. Eis um sentimento que transcende
o universo, indo mais longe que qualquer
sonda da Nasa. Um ato de amor é tudo que

os extraterrestres precisam saber sobre nós. A
infelicidade, a tristeza, a violência... que fiquem
enterradas bem fundo no passado. Somos
muito mais que isso. Todos nós. Boa sorte às
Voyager em sua tarefa de levar nossa história
adiante. O infinito deve ser belíssimo.
Gabriel Bocorny Guidotti
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Muitos dizem que sou
apenas mais um a tentar.
Eu digo que sou menos
um a desistir. (Diego
Marchi)
Quem não tem capacidade de modificar a
sua própria vida e aceita
imposições alheias, será
um eterno deficiente.
(José Robson Gabriel
da Cunha)
Por sabedoria entendo
a arte de tornar a vida o
mais agradável e feliz
possível. (Arthur Schopenhauer)
Dizer sim quando quero
dizer não é dar mais
valor aos outros do que
a mim, é não colocar
meus limites, e isso é
não me respeitar. (Zíbia
Gasparetto)
A espécie de felicidade
de que preciso não é
tanto fazer o que quero,
mas não fazer o que não
quero. (Rousseau)
Ter problemas na vida é
inevitável, ser derrotado
por eles é opcional.
(Roger Crawford)
A maior perda da vida
é o que morre enquanto
vivemos.
Enquanto tiver forças,
lutarei! E quando não
existir mais forças lutarei
sem elas. (Lucas Daniel)
O silêncio é um dos
argumentos mais difíceis
de rebater.
(Josh Billings)
Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável; quando
somos abandonados por
nós mesmos, a solidão é
quase incurável.
(Augusto Cury)
A nossa maior glória não
reside no fato de nunca
cairmos, mas sim em
levantarmo-nos sempre
depois de cada queda.
(Confúcio)
Geralmente aqueles
que sabem pouco falam
muito e aqueles que
sabem muito falam
pouco. (Jean Jacques
Rousseau)
A sabedoria torna bons
os homens. A simulação
da sabedoria torna-os
péssimos. (Juan Luis
Vives)

Os 10 Sintomas de Hiperglicemia

O

s Sintomas de Hiperglicemia são
alguns sinais que todos devem ficar
atentos. Além disso, Hiperglicemia
significa (hiper = alto + glicemia = taxa de
glicose no sangue). A hiperglicemia é um
problema grave de saúde, que prevalece em
indivíduos diabéticos, pois no corpo destes
indivíduos não há a presença do hormônio
insulina suficientemente ou a insulina não
funciona corretamente para controlar os
níveis de glicose no sangue. Então, fique
atenta(o) aos 10 Sintomas de Hiperglicemia.
Além disso, Os níveis normais de glicose no sangue é de até 99mg/dL pré-prandial
(antes de comer) e de até 140mg/dL pós-prandial (depois de comer). porém, A hiperglicemia raramente causa sintomas perceptíveis. Os Sintomas de Hiperglicemia
podem desenvolver ao longo de vários dias
ou semanas, e quanto mais longa a condição
for deixada sem tratamento, a mais grave o
problema pode tornar-se. Os sinais e sintomas da hiperglicemia incluem:
Nível de glicose no sangue superior a 180
mg / dL.
Visão embaçada.
Dificuldade de concentração.
Micção freqüente.
Dores de cabeça.

Glicemia elevada.
Elevados níveis de açúcar na urina.
Aumento da fadiga.
Aumento da sede.
Perda de peso.
Como prevenir a hiperglicemia: Para
prevenir a hiperglicemia e os Sintomas de
Hiperglicemia deve-se ter um bom controle do açúcar no sangue. Este teste deve ser
feito diariamente, de preferência em jejum,
mas pode ser feito a qualquer hora do dia,
em qualquer lugar. Ter uma alimentação
adequada e praticar exercícios leves com
regularidade são modos de tratamento eficazes para a diabetes, que ajudam a manter
os níveis de açúcar no sangue controlados,
evitando os Sintomas de Hiperglicemia é a
própria hiperglicemia.

Frango Mineiro com Requeijão
Ingredientes:
3 kg de Frango
900 g de Requeijão de Minas
1 Pote de Palmito em Conserva
3 dentes de alho amassados
1 cebola média picada
5 tomates maduros
3 xícaras de água quente
2 colheres (sopa) de cheiro verde picado
2 colheres (sopa) de óleo
2 colheres (sopa) de salsa picada.
Sal e pimenta do reino
Modo de Preparo:
Corte o frango e coloque os pedaços em
uma tigela
Tempere o frango com a cebola, o alho o
sal e a pimenta
Deixe descansar por cerca de 2 horas.
Frite o frango em fogo alto até dourar
Adicione os tomates, cozinhe até ficarem
desmanchados e, aos poucos regue com

água quente
cozinhando
até o frango
ficar macio
e se formar
um molho
na panela.
Verifique
o tempero,
acrescente
cheiro verde e tire do fogo.
Elimine a pele e ossos do frango, desfie
a carne, acrescente ao molho junto com as
rodelas de tomate e misture.
Pré-aqueça o forno em temperatura alta
(220º C).
Unte levemente um refratário com óleo,
coloque o molho com o frango e o palmito,
corte o requeijão em fatias e cubra inteiramente o molho.
Leve ao forno, asse por 5 minutos ou até
o requeijão derreter e dourar levemente, tire
do forno, polvilhe com salsa e sirva imediatamente.

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

O Guarda Chorão

Deu no rádio: o presidente Getúlio Vargas se suicidou.
O País parou. A comoção era geral. As ruas em torno do
Palácio do Catete ficaram intransitáveis. Era o dia 24
de Agosto de 1954. Naquele mesmo dia, as senhoras da
Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro estavam promovendo uma jornada de oração, começando às 6h da manhã,
experiência que a igreja encampou mais tarde e pratica até
hoje. À líder das senhoras, irmã Alice Neves de Oliveira,
cabia iniciar a reunião. De carro ela saiu de Copacabana,
mas ao passar perto do Palácio, com o trânsito daquele
jeito, a viagem não progredia. Ela olhava para o relógio e
temia não conseguir chegar a tempo. Chamou dois guardas
que estavam por ali e disse a eles que precisava chegar ao
Estácio, que eles entrassem no carro, abrindo passagem
para ela. Como era coisa de Deus, eles entraram e foram
com ela.
Daí a pouco, um deles começa a chorar. Alice se vira
para ver o que estava acontecendo:
“Por que o senhor está chorando?”.
O homem responde: “Morreu o meu pai”.
“Seu pai morreu? Quando?”.
“Meu pai era o Getúlio”.
Alice vai dirigindo e agora começa a evangelizar: “Pois
se Jesus Cristo fosse o seu pai, o senhor não estaria chorando agora”.
Algumas décadas depois, a irmã Alice estava servindo à
mesa da Diretoria da Convenção Batista Carioca, quando
um homem se aproximou e perguntou:
“A senhora me conhece?”.
“Não, meu irmão. De onde o senhor é?”.
O homem resume: “Eu sou aquele guarda que estava
chorando no seu carro”.
Tornara-se filho de Deus por Jesus Cristo; já era até
diácono de uma igreja em Campo Grande.
Esta história, contada pela irmã Alice na jornada de
oração do aniversário deste ano, confirma plenamente
o poder da Palavra de Deus, palavra que esta igreja
anuncia desde 1884: “A palavra que sair da minha boca;
não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada
e cumprirá com êxito o propósito da sua missão” (Is
55.11).
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Homem mata ex-mulher, fere a filha e o ex-cunhado
IBATIBA (ES) - Uma
mulher foi morta a facadas
na tarde deste sábado (29) em
Ibatiba. Segundo a Polícia
Militar, o crime aconteceu
por volta do meio-dia, no
bairro Vila Nova. Sirlene da
Silva Modesto, 39 anos, foi
esfaqueada próximo a um
ponto de ônibus na presença
da filha e do irmão. Eles
também sofreram ferimentos
pelo agressor.
De acordo com informações de populares à polícia,
Sirlene da Silva Modesto

estava em um ponto de ônibus da cidade com a filha,
Amanda Silva Modesto, de
11 anos, e o irmão, Josué
Ferreira, 29. O ex-marido
de Sirlene, Adilson Calisto
Modesto, de 48 anos, teria
agredido a família na presença de várias pessoas que
passavam pela rua.
Na tentativa de impedir a
agressão, a filha e o irmão
também ficaram feridos.
Sirlene da Silva Modesto
chegou a ser socorrida para
o Pronto-Socorro do muni-

cípio, mas morreu após dar
entrada na unidade.
A filha e o irmão também
foram socorridos para o
Pronto-Socorro de Ibatiba,
mas foram transferidos para
unidades na Grande Vitória.
Amanda sofreu um corte no
braço e perdeu muito sangue.
Ela foi encaminhada em
estado grave para o Hospital
Infantil de Vitória. Já Josué
Ferreira foi ferido no antebraço e foi encaminhado
para o hospital São Lucas,
também na Capital.

O ex-marido de Sirlene,
Adilson Calisto Modesto
foi preso por um policial de
Minas Gerais, que passava
pelo local.
Adilson foi encaminhado
para a delegacia de plantão
na regional, em Venda Nova
do Imigrante. O corpo de
Sirlene foi encaminhado para
o Serviço Médico Legal de
Cachoeiro de Itapemirim. A
polícia acredita que a motivação do crime seja passional.
Autor: Beatriz Caliman
/ Gazeta Online

MANHUMIRIM (MG)
- Áureo Junior Nunes Butters, 18 anos, e um adolescente de 17 anos roubaram
cerca de dois mil reais na
loja Pedrinhu´s em Manhumirim, na tarde desta
sexta-feira, 28/08.
Por volta de 13 horas, os
dois elementos chegaram à
loja. Áureo estava armado
com uma garrucha. Ele
atirou para o chão e pegou
os envelopes com dinheiro
na gaveta do caixa.

As equipes policiais deslocaram até a loja e analisaram as imagens do sistema
de câmeras constatando que
um dos elementos era Áureo, conhecido por seu envolvimento em ocorrências
na cidade, especialmente
quando ainda era menor.
O outro jovem de 17 anos
também foi identificado.
Após rastreamento, o
adolescente foi localizado
e apreendido. Foram recolhidos também dois tabletes

de maconha; um cartucho
deflagrado (aparentemente .22); duas balanças de
precisão; quatro pedras de
crack; 32 pinos vazios; dois
capacetes; dois pares de
tênis; uma calça preta; uma
blusa de moleton; um boné
verde e uma calça jeans,
que usavam no momento
do assalto.
O outro elemento continua sendo procurado pela
PM de Manhumirim.
Carlos Henrique Cruz

A Polícia Civil de Miradouro, juntamente com
investigadores de Carangola e Muriaé, prendeu na
manhã de terça-feira (25),
no município de Fervedouro, três homens suspeitos de
terem participado do crime
bárbaro que chocou toda a
região e culminou na morte de Flávia Maria Pinho
e Silva, na madrugada de
sábado (15/08), após saírem
da exposição agropecuária
de Miradouro.
Um quarto suspeito está
foragido e durante as buscas
em sua residência, na zona
rural de Fervedouro, os investigadores encontraram
buchas de maconha, prontas
para serem comercializadas.
Uma mulher foi presa no
local, autuada por tráfico
de drogas e encaminhada a
delegacia de Carangola.
De acordo com o Delegado
Tayrony Espíndola, que preside as investigações, a prisão
dos suspeitos decorreu de
uma combinação de fatores,
que indicam a participação:
“Essa Prisão é Temporária,
mas já nos permite chegar a
algumas conclusões parciais.
Todos os suspeitos possuem
antecedentes criminais por
delitos graves e foram vistos
e reconhecidos por testemunhas junto da Vítima,
apenas uma hora e meia antes
do corpo ser encontrado, nas
margens da BR”, informou.
Já se sabe que Flávia estava

Dupla assalta loja no
Centro de Manhumirim

PM localiza e apreende produtos
escondidos em matagal

Manhuaçu/MG. A Polícia
Militar recuperou diversos
objetos que estavam escondidos em um matagal do bairro
Matinha, em Manhuaçu,
nesta segunda, 24/08.
Conforme denúncia anônima
feita junto ao Centro de Operações Policiais (COPOM),
indivíduos estariam escondendo uma televisão no interior de
um matagal existente no bairro
Matinha. Policiais militares
foram ao local indicado pela
denúncia. Após intensas buscas, a televisão foi localizada.
Em seguida, a PM encontrou 17 garrafas de bebidas,
taças e copos de vidro; 01
aspirador de pó; 04 cabos
de vídeo; 01 aparelho DVD;
01 impressora; 01 prato e 01
jarra de cor prata; 04 frascos

de suplementos; 01 pacote
contendo 06 unidades de
chocolate; 01 conjunto de
panela para fondue; 01 garrafa de alumínio; 01 carregador de bateria; 01 bola de
futebol; 01 chave de fenda;
01 porta chá na cor preta,
contendo duas embalagens, e
04 frascos de azeite de 30 ml.

Os materiais estavam escondidos entre folhas e capim, enrolados em lençóis e
sacolas. Todos os materiais
foram recolhidos pela PM e
encaminhados à Delegacia de
Polícia Civil. A vítima, dona
dos produtos recuperados,
ainda não foi identificada.
Polícia e Cia

Três suspeitos são presos por
crime bárbaro em Miradouro

embriagada e que preferiu
permanecer na “Festa” sozinha, depois que os dois amigos que lhe acompanhavam
naquela noite foram embora
de carona para Fervedouro,
o que ocorreu por volta das
05h30 da manhã de Sábado.
Por volta das 7 horas, o corpo
foi encontrado nas margens
da BR, sentido Fervedouro.
A Polícia Civil agiu rápido
e imediatamente iniciou as
investigações, que contam
com o auxílio de Policiais Civis da 36ª DP, de Carangola.
Segundo o Delegado, em
raras ocasiões foi possível
assistir a cenas de tamanha
crueldade: “A brutalidade e
a maneira covarde com que
agiram realmente impressiona. A Vítima foi submetida a intenso sofrimento
antes de sua morte e chegou
a ter quase todos os den-

tes arrancados.” A vítima,
Flávia Maria, foi encontrada
seminua, caída às margens
da BR-116, com o rosto
completamente desfigurado
em decorrência das diversas
agressões que sofreu, com
sinais indicativos de violência sexual.
As investigações continuam e serão aprofundadas em
busca de maiores elementos
para identificar e levar os responsáveis por essa barbárie
a responder na Justiça pelo
que fizeram.
O Campeão
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - A criatividade e disposição
para sair de situações difíceis continua forte. Se agir com
bom senso e não alimentar sentimentos hostis de outros,
poderá conseguir bons resultados. Decisões podem ser
tomadas às pressas, mas isso você sabe fazer bem.
RELACIONAMENTOS: há maior objetividade e racionalidade nos relacionamentos de maneira geral. Não adianta apenas falar algo, tem de demonstrar
de uma forma ou outra. Procure também escolher as palavras certas na hora
das cobranças.

Marido saindo de casa
Eu e minha mulher tivemos uma grande
briga, ela me disse para sair de casa. Por orgulho, subi e arrumei minhas malas. Quando
eu já estava descendo as escadas, uma mala
em cada mão, eu percebo que ela está me esperando no pé da escada. Quando estamos ao
nível dos olhos, ela me diz:
- Eu espero que você tenha uma morte lenta e sofrida.
Olhando em seus olhos, eu respondo:
- Então, agora você quer que eu fique?

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - É preciso tentar espairecer um pouco mais
depois de algumas tensões provocadas, talvez, por você mesma nas últimas
semanas. Malhar, caminhar ou dar vazão a sentimentos com alguma atividade
criativa pode ser interessante para ajudar a definir caminhos.
RELACIONAMENTOS: a alegria e um sentimento mais diplomático ajudam
a dar uma nova conotação ao relacionamento a dois. Se estiver sozinha, saiba
que esse espírito mais alegre e jovial pode fazer com se atraiam por você. Se
começar algo novo, pode ser intenso e divertido.

Ladrão na casa

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Neste período há um sentimento de expansão
que poderá aguçar bastante a curiosidade das geminianas a procurar novas
atividades ou até empreender em um novo ramo de atividade profissional. Ao
mesmo tempo pode sentir necessidade de fazer alguma reforma em casa.
RELACIONAMENTOS: os planos familiares provocam um pouco mais e
dão as cartas neste período. Nos próximos dez dias pode ocorrer uma viagem
ou até pensar em uma reconciliação. De forma geral, o período está bom.

O filho conta calmamente para a mãe:
- Mãe, hoje veio um ladrão aqui na nossa
casa.
A mãe desesperada pergunta:
- Meu Deus! E o que ele levou?
O filho responde:
- Nada. Ele só veio pedir seu voto.

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - De uma maneira geral, inicia um período para
realizar pequenos ajustes. Seu olhar crítico e um pouco mais detalhista, pode
fazer com que tenha de mudar de planos. Se estiver sentindo necessidade
de se capacitar ou aperfeiçoar em cursos, por que não?
RELACIONAMENTOS: os encontros com amigos e a alegria de estar
entre pessoas queridas pode ser bastante enriquecedor, sobretudo porque
a experiência de trocar ideias e reconhecer, em parte, erros e acertos pode
despertar novos sentimentos em relação a todos.

Soldado recuando
Durante a guerra o capitão repara que um
soldado está recuando, e o questiona:
— Soldado, por que está recuando?
O soldado justifica:
— Capitão, a Terra não é redonda? Pois
então vou dar a volta e atacar eles por trás!

LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - A palavra de ordem neste período é diplomacia.
É preciso estar disposta a chegar em acordos com clientes, fornecedores e
até, quem sabe, cobradores. É bom estar consciente que nem tudo pode ser
do seu jeito. Procure o meio termo que pode ser melhor para ambas as partes.
RELACIONAMENTOS: executar tarefas coletivas em que cada pessoa
tenha funções e responsabilidades é o que pode se esperar para este período. Isso poderá se traduzir numa verdadeira troca de experiências que será
importantíssima para os próximos meses.

Proposta de negociata
Dois políticos analisam uma proposta de
negociata em Brasília. São muito milhões em
jogo. Um deles pergunta:
— Quanto nos dariam por isso?
— Num país sério, nos dariam uns quinze
anos, eu acho.

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - Inevitavelmente seu olhar mais apurado pode
fazer a diferença neste período. Ao mesmo tempo a intuição e a vontade maior
de executar tarefas estão estimuladas pela presença de Júpiter em Virgem.
Aproveite para ler, refletir e assimilar cultura, quem sabe não surjam respostas
ou ideias dessas fontes?
RELACIONAMENTOS: as amizades, de forma geral, podem ser mexidas
neste período. Suas reflexões e maneira de pensar sobre a vida podem mexer
com sentimentos relacionados aos grupos que participa. Aproveite para obter
bons momentos com a família.

sete erros

Questão de acento
Uma professora de Português passando por
uma cidadezinha do interior de Minas estava
horrorizada com os erros de Português das
placas das lojas. “Ficina do Jorge”, “Açôgue
do Berto”, “Farmácia Minino Jesus”, e por aí
vai. De repente avista uma placa escrita de
modo perfeito: “Alfaiataria Águia de Ouro”.
Feliz pelo achado, resolve entrar e parabenizar o proprietário:
- Meus parabéns. Saiba que a sua placa é
a única escrita corretamente na cidade. Além
disso, o nome é muito bonito: “Águia de
Ouro”!
- Cuméquié?
O alfaiate corre para fora e olha para a placa.
- Disgramado do letrista! Iscreveu nadica
do que pedi!!
- Ué, meu senhor. Algo errado? – pergunta
a professora.
- Craro. O disgramado botô o acento no lugar errado. O nome certo é “Alfaiataria Agúia
de Ouro”.

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - Sempre é bom estar disposta a procurar soluções e realizar revisões sobre as atividades cotidianas. Novos sentimentos
surgem depois da entrada do Sol em Virgem e causam reações nas librianas.
No trabalho sua projeção poderá render bons frutos e procure contribuir com
a harmonia nesse ambiente.
RELACIONAMENTOS: há um sentimento por menos exposição e de vontade de ficar recolhida em casa. Com isso, a vida familiar ganha pontos e podem
surgir questionamentos a respeito de um ou de outro. Lembre-se: democracia
também é respeitar as diferenças, interesses ou necessidades dos demais.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Inicia um período muito bom aos escorpianos. Planetas em bom aspecto favorecem com um espírito de maior
expansão e disposição para galgar novos cargos e novas funções. Com isso,
as questões financeiras poderão crescer para voltar a tranquilidade.
RELACIONAMENTOS: sua projeção pode provocar nas pessoas informações a seu respeito. Quem sabe não possa surgir uma nova atração nesse
processo, até mesmo porque há, mesmo que imperceptível, uma aura de
conquista e de sedução em torno das escorpianas.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - De forma geral o período está positivo
e ficará melhor ainda nos próximos dias. Continua a energia para focar nos
objetivos com determinação para conseguir os resultados que procura, até
mesmo porque os planos, ideias e sonhos são vários, mas tudo tem lá seu
momento, não é?
RELACIONAMENTOS: talvez as cobranças de ordem familiar mexam com
você, pois sua dedicação ao trabalho pode ter sido sentida pelos familiares.
Com o amor não seria diferente: cobranças. Mas nada que não possa resolver
com maestria.

O cano passa
Tinha um caipira fazendo uma obra para um
prédio, mas então chega o chefe da obra e diz:
- Cuidado, não cavem aí não, porque aí
passa um cano, entenderam?
Mas quando o chefe se virou: “plec”, o caipira tinha quebrado o cano. O chefe puto da
vida virou-se para o caipira e disse:
- Eu tinha lhe dito para não cavar ali, porque passava um cano pombas!!!
E o caipira disse:
- É né, tudo bem você avisou, mas você
não disse a que horas ele passava!!!

Primeiro os mais velhos
O pai caipira fala para o filho, também caipira:
- Fio! Põe a sela no cavalo véio pra eu!
- Ah, pai… Mas por que ocê vai com o cavalo véio?
- É que eu acho que nóis tem que gastá as
coisa véia primeiro!
- Intão por que o senhor não vai a pé?

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - Alargar a consciência e procurar
entender que o mundo se transforma gradualmente é um dos caminhos.
Aceitar mudanças, mesmo com suas convicções, é praticamente um exercício.
Aproveite o momento para ler mais e assimilar cultura.
RELACIONAMENTOS: fazer o social com amigos e colegas de trabalho
pode ser interessante para o coração. A família também ganha projeção neste período. No lado amoroso continua aquele velho sentimento de se sentir
indomável diante de possíveis controles do par.

CURIOSIDADES
BANCOS - O mais antigo edifício bancário que se conseguiu identificar é o templo
vermelho de Uruk, cidade da Mesopotâmia
(atual Iraque). Tem pouco mais de 5 mil
anos, e o primeiro banqueiro foi um deus que deixava aos seus sacerdotes a tarefa de
gerir os seus negócios. Todas as operações
faziam-se em espécie, pois ainda não existia a moeda. Os recibos de depósito tinham
a forma de tijolinhos de argila. Hamurabi, o
maior dos monarcas da primeira dinastia da
Babilônia, decidiu regulamentar 1.400 anos
mais tarde as operações bancárias, que se

tinham diversificado bastante. A medida de
cevada passou a ser o padrão para as trocas.
O banco, como o conhecemos atualmente,
nasceu nos fins do século XII e início do
século XIII, na cidade de Siena, que controlava a estrada que ligava França e Roma, e
se constituía, portanto, num entreposto indispensável da economia europeia. A palavra
vem do termo italiano ‘banco’, o banco onde
se sentavam os cambistas - banco rotto, banco roto, deu origem ao termo “bancarrota”.
O primeiro grande banco privado foi criado
pela família Piccolomini.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - As cobranças sobre as questões de sua
responsabilidade podem interferir no humor neste finalzinho de mês. No fundo
você sabia que isso poderia acontecer, mas outras tarefas e interesses ocuparam espaço e agora há necessidade de cumprir metas e acertar detalhes.
RELACIONAMENTOS: é preciso paciência para lidar com cobranças da
família e até da pessoa amada. Procure equacionar a dedicação para um
lado e para outro porque essa é a demonstração de fato de seu carisma. Para
quem estiver iniciando um romance, o tempo dará as respostas que precisa.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Com Júpiter em Virgem, inevitavelmente a
necessidade de ações conjuntas e as parcerias de forma geral ganham importância. É o momento de avaliar contratos e se for o caso, realizar mudanças
necessárias para fluir ou não. Tudo isso poderá ajudar na segurança e na
condução de projetos.
RELACIONAMENTOS: se estiver no início de um relacionamento,
prepare-se, pois há tendência de a situação ficar um pouco mais séria. Isso
se traduz para um sim ou, evidentemente, para um não. Não há espaço para
brincadeiras agora.
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Ratinho lança indireta à modelo:
“Fez um monte de sacanagem e agora quer
pagar de santa?!”
Ratinho, 59, causou furor na internet ao
lançar uma indireta a quem chamou de “modelo de outra televisão”, em seu programa
nesta quinta-feira (28). "Fez um monte de
sacanagem e agora quer pagar de santa?!
Ah, vá para o quinto dos infernos", disse o
apresentador.
Logo depois da declaração, os internautas
começaram a especular sobre quem seria o
alvo do comentário. Andressa Urach foi o
nome mais citado. “Ratinho mandando a
Urach pro inferno” e “Ratinho mitou sobre a
Urach” foram alguns dos muitos comentários no Twitter.
Dois dias antes de Ratinho desabafar no ar, Andressa Urach havia
concedido uma entrevista ao concorrente direto do ’Programa do
Ratinho’, Gugu Liberato, para falar sobre seu livro. “Morri para viver - Meu submundo de fama”.

Andressa Urach afirma que já transou com
dois mil homens em seis anos
A polêmica biografia de Andressa Urach, intitulada de 'Morri para
viver - Meu submundo de fama',
drogas e prostituição, está na pauta de programas na televisão e na
internet. O programa do Gugu, na
TV Clube/Record, exibiu uma entrevista com a modelo e repórter do
Domingo show nessa terça-feira.
Andressa chorou, sustentou confissões ditas no livro, falou sobre book rosa e revelou outras histórias.
Confira algumas delas:
1- Andressa Urach fez programa com 2 mil homens em seis anos
por dinheiro.
2- O recorde foi sete clientes diferentes em uma só noite. A média
era quatro clientes por dia.
3- Quando esteve confinada no reality show A fazenda (Record),
justificou o comportamento explosivo por crise de abstinência de
drogas.
4- Também confidenciou que, além de sexo, também recebeu R$
30 mil para namorar um empresário brasileiro, presente na lista de
milionários da Forbes.
5- Sobre os encontros com jogador de futebol, afirmou que o jogador português Cristiano Ronaldo não foi o único. Andressa disse
que chegou a fazer sexo a cinco - ela, outra prostituta de luxo e três
jogadores.
6- Apesar de o irmão ter negado recentemente, a modelo reafirmou o incesto com Ricardo Urach, quando eram crianças.
7- Após ter se tornado evangélica, disse que perdoou o avô de
criação pelo abuso sexual, também na infância.
8- Segundo ela, a média do valor de programas de modelo é de R$
7 mil. O mais caro feito por ela foi R$ 30 mil.
9- A confusão com Cristiano Ronaldo, em um hotel de Madrid,
foi planejada para ficar famosa na imprensa. De acordo com ela,
chegou a pedir perdão para a modelo russa Irina Shayk, namorada
do craque na época.
10- Além de falar sobre religião, Andressa relembrou um período
de depressão, que chegou a pensar em suicídio.

Mulher de Gagliasso, que é uma espécie de
Ana Furtado, vira piada em festa de novela
A bela Giovanna Ewbank, que só está na
Globo por ser mulher de Bruno Gagliasso. virou comentário nas rodinhas de jornalistas na
festa de A Regra do Jogo.
O pessoal comentou que ela, que nem faz
parte da novela, estava lá se sentindo celebridade como as outras.
Uma hora a moça achou que os repórteres
iriam assediá-la e pegou no celular fingindo
que estava falando. O povo ficou zoando, claro.
Ai, gente...A piada é que ela é uma espécie
de Ana Furtado, que só está na emissora carioca graças ao marido Boninho, e que querem
enfiar as duas goela abaixo do público, mas
elas não convencem.
Carisma não depende de marido famoso e/
ou influente... Isso nasce com a pessoa.
Giovanna estava na festa gravando para o
"cansado e repetitivo" Vídeo Show.
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Ator não sai do banheiro em festa
Um ator que agora está solteiro virou alvo de fofocas na festa da
novela A Regra do Jogo, da Globo, que aconteceu na noite desta
quinta (27), no Rio.
Ele entrava e saía do banheiro a todo momento.
O pessoal começou a perceber e comentar.
O que será que ele tanto fazia lá dentro, hein?

Sheik foi pivô de brigas de
Gusttavo com Andressa
Emerson Sheik já foi assunto em várias
ocasiões na intimidade do ex-casal Gusttavo Lima e Andressa Suita. E motivo de
brigas entre os dois.
Gusttavo Lima simplesmente morria
de ciúme do jogador-pegador-de-mulher-bonita.
Que coisa, né?
Vale lembrar que Sheik não tem muita ética quando o assunto é
mulher...
Uma vez o jogador acabou falando demais e criou a maior saia
justa para Andressa, tadinha.

Ex de Kaká quer render a separação
Que Carol Celico sempre quis ser
celebridade não é novidade. Até assessor para carregar a bolsa ela tem (como
muitas famosas por aí...; mas pelo menos as dela não são falsificadas...).
Ao contrário do ex-marido, o craque
Kaká, faz de tudo para expor a vida pessoal, aparecer em revistas etc. O jogador, discreto e reservado, nunca gostou
do exibicionismo dela.
Enquanto Kaká está na dele e evita falar da nova separação, pois
ele não precisa disso para aparecer, a moça quer render o assunto e
fica escrevendo mensagens enigmáticas e com indiretas em sua rede
social para ser notícia, para dar o que falar...
A nova gracinha de Carol foi publicar um texto de Dalai Lama
que pode dar a entender algo sobre uma possível reconciliação: "Dê
a quem você ama: asas para voar, raízes para voltar e motivos para
ficar".
Claro que deixou fãs do jogador curiosos e deu repercussão, né?
Pobre Kaká que tanto quer discrição, mas não consegue...

Chimbinha alfineta Joelma
Chimbinha anda afirmando que Joelma
está com instabilidade emocional...
Disse inclusive publicamente...
Quem conhece o mundinho pantanoso
dos famosos sabe muito bem que isso não
passa de uma boa alfinetada na ex, pois a
cantora de gênio forte tem feito de tudo
para deixá-lo em situação constrangedora,
principalmente jogando os fãs do Calypso
contra ele.
“Chimbinha reitera seu compromisso emocional com Joelma e
seus compromissos profissionais. No entanto, apesar de seu esforço
pessoal pela reconciliação, respeita a decisão de Joelma, apesar de
entender toda sua instabilidade emocional no momento”, falou o
Além disso, Chimbinha escreveu uma carta pública pedindo desculpas, pedindo para se reconciliar e elogiando Joelma. Ela respondeu que está muito bem solteira... Xiii...
Será que daqui a pouco vão começar a aparecer os podres que a
gente já sabe?
O curioso é que nos palcos eles pareciam ser um casal tão feliz...

Gisele tem dificuldade de perdoar Tom
Apesar de não terem confirmado publicamente a crise no casamento, o clima entre Gisele Bündchen e Tom Brady não anda às mil maravilhas como
eles querem deixar transparecer.
Segundo uma fonte ligada à família
da ex-modelo no Brasil, ela está com
muita dificuldade de perdoar o deslize
do marido.
Depois que ele viajou no mesmo jatinho que a ex-babá de Ben Affleck e Jennifer Garner (e surgiu uma
foto dela usando os anéis de Tom Brady), Gisele ficou enfurecida.
Agora a brasileira, ainda de acordo com essa pessoa próxima (que
obviamente pede para não der identificada), teria pedido um tempo
para pensar.
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Gisele vem tentando digerir a suposta traição, tem feito de tudo
para salvar o casamento e preservar a família (eles têm dois filhos),
mas está muito difícil para ela.
Por outro lado, a turma do deixa disso, a pedido do casal, continua
plantando na imprensa que está tudo muitíssimo bem.
Certamente daqui a pouco os dois devem acabar ficando numa
boa (tomara que sim) e vão aparecer juntos para afastar os rumores,
mas por enquanto ainda está complicado.

Joelma quer largar Calypso; imagem de
Chimbinha fica arranhada e ele entra em crise
Está complicada a situação de Chimbinha. Joelma está decidida a
sair do Calyspo e seguir carreira solo. Mas, antes disso, vai cumprir
a agenda de shows da banda até dezembro desde ano.
O público do Calypso, que é enoooooorme, está contra Chimbica
e do lado de Joelma, que é muuuuuuito mais querida e a verdadeira
estrela do grupo. Fora isso, os fãs sabem o que realmente aconteceu
para o casamento deles acabar e estão revoltados...
O filme do músico está queimadíssimo. Por isso, ele decidiu fazer
uma carta pública pedindo desculpas para Joelma e elogiando bastante a cantora.
Mesmo assim, não adiantou. Sua imagem está realmente arranhada, o que está deixando-o desesperado. E abalado. Veja a nota oficial
que a equipe dele enviou à imprensa e que foi publicada por vários
sites:
“Joelma é um ser humano especial, uma pessoa boa, decente e
muito espiritualizada. E ela também ama profundamente a nossa
família. Creio que a maneira correta que a gente tem para superar
essa crise é continuarmos juntos. Já passamos por outras crises, por
outras tantas dificuldades, mas ficamos juntos e vencemos. Aqui de
público peço perdão a ela e aos nossos filhos por todo e qualquer
constrangimento que tenha sido causado por mim ao longo desse
nosso tempo de convivência familiar e profissional. Toda vez que
estive ausente de casa e da vida dos meus familiares o fiz por conta
do meu trabalho”.
Conforme esse blog havia adiantado, Joelma não suporta mais
nem olhar para a cara do ex-marido e eles nem ficam mais no mesmo camarim quando fazem shows e vão a programas de TV.

Atores casados pulam a cerca
Uma atriz casada, com filhos, que vive reclamando de crise com
o marido (até já deu entrevista falando disso). Um ator/apresentador
casado, com filhos, que já teve caso com essa atriz no passado e
agora teve uma recaída.
Esses são personagens de uma história da vida real. Não é novela. E que se vier à tona vai mexer com o mundinho pantanoso dos
famosos.Os dois fizeram um trabalho juntos, recentemente, como
apresentadores.Seus cônjuges nem imaginam que estejam sendo
traídos. Xiii...

Mari Alexandre usa o filho para tentar se
aproximar de Neymar
Está o maior comentário entre o
povo que convive com Neymarzinho.
Mari Alexandre, ex de Fábio Jr,., anda
rondando o jogador.
Com a desculpa de que o filho
(dela com Fábio) é louco por ele e
quer encontrá-lo, a modelo tem cercado Neymar. Quer a qualquer custo se
aproximar dele;
Em julho, quando ele estava em férias no Brasil, Mari já tinha
tentado "atacar".
Encontrou o craque em um restaurante, o abordou e pediu para
tirar foto. Depois postou em sua rede social e escreveu:
"Depois de tanto tempo estou apaixonada novamente! Que menino mais amado! Neymar Jr., o mais querido. Não é à toa que ele
faz tanto sucesso e tem essa legião de fãs, inclusive meu baby Záion
(de 6 anos, filho dela com Fábio Jr.) Obrigado pelo carinho. Gatinho
demais”. #gatinhodemais #sorrisolindo".

Show de Caetano e Gil tem barraco na plateia
Deu confusão no show de Caetano Veloso e Gilberto Gil, neste
fim de semana, em SP. A apresentação deles foi transmitida pelo
Multishow ao vivo, mas o público se irritou com a câmera levantada
por uma grua (guindaste) colocada no meio da plateia.
As pessoas acharam que o equipamento estava atrapalhando a visão e começaram a gritar no meio do show.
Caetano parou de cantar e usou o microfone para mandar tirarem
a tal grua, pois o público estava reclamando demais e dizendo que
pagou pelo ingresso e queria ver o show.
Imaginem a fúria de Paula Lavigne (ex-mulher e funcionária de
Caetano) com essa situação toda. Qualquer coisa ela fica bravona e
dá piti...
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