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EDITORIAL

Porque os brasileiros
não reclamam?

A imobilidade dos brasileiros chama atenção, Jesus ensinou que devemos
amar os nossos semelhantes como a nós mesmos, infelizmente as pessoas
não estão nem aí para os problemas dos outros que acabam sendo de todos,
nós brasileiros somos criticados pela nossa imobilidade. O que é certo ou
errado, será que não sabemos, você que perdeu seu emprego e vê todos
os dias a carestia, a inflação, o desemprego e as notícias dos jornais rádios
e TV. Será que você não sabe o que está acontecendo com o nosso país?
O povo sempre com medo, não reclamando nem de seus direitos, quanto
mais direitos da coletividade, o brasileiro pensa e acredita que, se ninguém
reage, é melhor ele também não reagir. Essa é a conclusão de um novo
estudo sobre a notória passividade nacional.
Nas movimentadas salas de espera dos atendimentos de saúde, ninguém
fala nada quando chega alguém com dores e é maltratado ou não atendido
pela atendente, nos coletivos muitas pessoas fecham os olhos e fingem estar
dormindo para não ceder lugar a uma gestante, mulher com bebê no colo
ou idoso, indivíduos estes que tem direito a um assento especial em transporte público. É o que diz a Lei Federal no 10.048, em vigor desde 2000.
Este não é só um problema nos ônibus aqui do interior, nas capitais nos
trens e metros acontecem o mesmo. Muitos brasileiros não tem o hábito da
solidariedade, e consequentemente não costuma reclamar seus direitos e
da coletividade. A corrupção dos políticos, os altos salários, o aumento de
impostos, o descaso nos postos de saúde, as filas imensas nos bancos e a
violência, mesmo diante de seus direitos a maioria não reclama, perguntado
por que não reclamam, as respostas sempre são as mesmas: não gosto de
incomodar, de criar confusão.
Analisando os movimentos Brasil a fora e particularmente o de Manhuaçu, onde está a frente o jovem Robson Lacerda, movimento este para
reduzir os salários de prefeitos, secretários e vereadores, “há momentos que
ficamos atônitos com tanta passividade do povo, porque a sociedade não
se envolve numa causa justa como esta, veja que estamos em uma crise e
muitas prefeituras não estão tendo dinheiro para cobrir todas as despesas,
muitas já atrasam salários dos funcionários, e o corte nestes altos salários
iriam ajudar bastante, isto é reconhecer o óbvio de nossa realidade, pense:
é justo pagar altos salários e faltar medicamentos para a saúde do povo?
Veja, apenas cortando 50% nos salários, eles continuariam com um ótimo
salário e o nosso município teria mais de 1
milhão e meio a mais todo ano”. Diz.
Fale com a redação
O problema é que, se ninguém diz nada,
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te nada é feito, o desejo coletivo é sufocado,
e o pior todo manhuaçuense sabe das nossas necessidades, da falta de merenda de boa qualidade, medicamentos,
médicos e enfermeiros. Temos que indignar com as coisas erradas, quando
alguém fura a fila, a maioria finge que não vê. Todo mundo dá uma de
bonzinho e cordial. Um repórter durante dois meses analisou o pico do
almoço num restaurante coletivo. Houve 57 “furadas de fila”. “Entravam
como quem não quer nada, falando ao celular ou cumprimentando alguém.
A reação das pessoas era olhar para o teto, fugir do olhar dos outros”,
afirma. O marceneiro Alair Francia de Manhuaçu, de 34 anos, admite que
não reage quando vê alguém furar a fila no banco. “Fico esperando que
alguém faça alguma coisa. Ninguém quer bancar o chato”, diz.
Outro exemplo que acredito ser do conhecimento de todos, um exemplo
comum de ignorância pluralística: “quando, na sala de aula, o professor
pergunta se todos entenderam, é raro alguém levantar a mão dizendo que
está com dúvidas”. Ninguém quer se destacar, ocorrendo o que se chama
“difusão da responsabilidade”, o que leva à inércia.
São centenas de casos que lógico todo mundo já passou por algum caso
de alguém ser lesado e deixar por isso mesmo, quem sofre uma série de
prejuízos não abre a boca.
O “não-vai-dar-em-na-da” é um discurso comum entre os “não-reclamantes”. E aí, sabemos que o Brasil atravessa um grande problema econômico
e político, será que o país entrará nos eixos sem os brasileiros protestarem?
Esta é a grande incógnita, que Deus nos abençoem.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
O que queremos para nossos filhos
Uma das tarefas mais complexas e de maiores exigências hoje é a de educar
um ser humano, principalmente em virtude de tanta informação à disposição
e maneiras cada vez mais simples de obtê-las. Por se tratar de um processo
que envolve as emoções, valores sociais e, principalmente, nossas ações cotidianas, nossa educação é influenciada e quase sempre reflete as práticas que
a sociedade expõe às suas crianças.
Assim, nossos exemplos e gestos, desde a forma de vestir e conversar até a
maneira como nos expressamos e os ambientes que frequentamos, são fatores
influenciadores na formação intelectual e definição da identidade dos nossos
filhos. As instituições, comunidades e pessoas próximas delineiam diariamente
todos os aspectos da vida das nossas crianças, inclusive na sua sexualidade
em formação.
Por enxergar isto é que aos poucos, durante as últimas décadas, organizações
internacionais e nacionais têm estimulado modificações não apenas nas legislações, mas na execução de políticas públicas, instrumentalizando os direitos
humanos. E, no caso brasileiro, a última e uma das mais audaciosas tentativas
tem sido a inclusão da expressão “gênero”, de forte teor e enfoque ideológico,
nos Planos Municipais e Estaduais de Educação, legislação que define as
prioridades do modelo educacional para os próximos dez anos.
Por mais que se tente negar, o objetivo da ideologia de gênero é muito claro
e específico: interferir na construção da identidade sexual das crianças totalmente fora do controle dos pais, seguindo algo que já se tenta fazer em países
europeus. Implementar um modelo que recomenda à escola não distinguir os
alunos em meninos ou meninas, desconsiderando as diferenças reais e óbvias
entre homens e mulheres, e buscando anular as aptidões naturais de cada sexo.
Por esta razão minha inquietação não é apenas de homem público já que,
com três filhos em idade escolar, sei que as crianças vivenciam um processo
de aprendizagem cada vez mais rápido e a construção da identidade é uma das
maiores preocupações, tanto para a escola quanto para família. E neste ponto
encontra-se outra grave questão dessa tentativa, que quer renegar o papel da

família – estabelecido inclusive constitucionalmente – desconsiderando a responsabilidade do núcleo familiar nesse processo e tratando como normalidade
algo que não o é em nosso país.
A família é a célula mãe da sociedade, única e diferente de qualquer outro
grupamento humano por se tratar da nossa esfera social introdutória, em que
vivemos a maior parte da nossa existência e que possui laços indissolúveis. O
afastamento do núcleo familiar da formação dos próprios filhos, ou mesmo a
competição de conceitos com a educação recebida na escola não é o caminho
para a construção de uma sociedade melhor e mais justa.
Não se impõe algo dessa natureza sem o conhecimento da população sobre o
seu conteúdo, ainda mais num assunto que há anos vem sendo tratado em um
controverso processo que passa inclusive por um jogo de “esconde-esconde”
político-ideológico que apenas faz mal ao cidadão. Que a nossa sociedade tenha
toda clareza do que se trata e possa discutir com seriedade antes que o poder
público adote um modelo que propõe, entre outras coisas, que até o banheiro
seja compartilhado por ambos os sexos, sem diferenciações.
Além da tentativa de desconstruir o fator biológico, determinante na construção de homens e mulheres como seres humanos, essa linha ideológica com
sua ênfase no individual e no hedonismo ignora a importância de outros valores
imprescindíveis para a vida em coletividade. Nosso atual modelo cada vez
mais acolhe as diferenças e ajuda a disseminar a percepção de que homens e
mulheres são iguais em sua humanidade, direitos e deveres, mas diferentes e
complementares na sua natureza.
E é isso que se deve esperar das políticas públicas do setor: menos interferência político-ideológica imposta, mais espírito sócio coletivo e estímulo
aos valores sociais. Que a educação repassada aos nossos filhos seja capaz
de torná-los pessoas compromissadas, não somente consigo e com suas
vontades pessoais e profissionais. Mas que possa estimulá-los a crescer e se
formar adultos conscientes do seu papel também na família e na comunidade,
como cidadãos responsáveis que saibam exigir os seus direitos e cumprir
com seus deveres.
Francisco Vale Júnior
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Cadê nossos representantes
em Manhuaçu?
Dizem que a Câmara
Municipal de Manhuaçu
não está agradando os eleitores, alguns defensores
do prefeito disseram que
muitos vereadores deixam muitos furos e depois
querem criticar. Com o
acontecimento de hoje eles
perdem a credibilidade para
questionar alguma coisa da
prefeitura. Veja em que estágio chegou esta gestão que
vive criticando o prefeito
Nailton Heringer, no dia em
que é marcada a Audiência
Pública, 24 de setembro,
para a prestação de contas
da câmara e da prefeitura,
dos 15 vereadores apenas 5
compareceram: o presidente
Jorge do Ibéria, Anízio, Eli, Paulo Altino e Rogerinho, mas pouco
tempo depois do início, o vereador Eli saiu de fininho, pegou seu
carro e foi embora. Para quem ganha quase R$ 9 mil reais por mês
para participar de duas reuniões por mês. Prestação de contas é uma
coisa séria, é uma das reuniões mais importante para o município.
Cadê os nossos representantes, é por uma destas e outras que o povo
usa o seu direito e renova o legislativo, e ano que vem tem eleições,
e tem gente apostando que no mínimo 9 vereadores devem perder
seus mandatos.

Nailton existem ótimos administradores, para economizar em
épocas de crise, exatamente as 17:00 horas os funcionários do
SAAE vão embora, como não mais podem fazer horas extras,
eles não estão nem aí se tem buraco, se pedestre passam no barro,
se moradores precisam entrar nas garagens, é um descaso total e
falta de respeito conosco. Daí pergunto vale a pena economizar e
deixando uns possíveis eleitores dele no descaso? Dizem que uma
das ideias do chefe, é fechar o registro geral, e deixar todos sem
água. Isso não pode ser verdade.

Prefeito de São João do Manhuaçu
banca o experto
O Prefeito de São João do Manhuaçu,
João Batista Gomes, anunciou medidas para enfrentar o período de crise.
Decidiu cortar míseros 15% do próprio
salário, bem como do vice-prefeito e
dos secretários municipais. Sr. Prefeito
depois de usufruir da prefeitura por
quatro mandatos, beneficiando das mordomias de prefeito, como dizem existir
algumas denúncias suas na justiça por
irregularidades. Reduzir apenas 15%,
isso é muito pouco, pena que aí em sua
cidade o povo não é de protestar, se não
poderia exigir no mínimo 50% e estaria
de bom tamanho. É lógico que o Sr sabe,
como funciona em outras cidades, e olhe que a situação das cidades
divulgadas na TV, as condições são bem melhores que a sua. Não
pense que o povo de São João do Manhuaçu engoliu sua jogada de
markenting. Governar bem Sr. Prefeito é saber administrar com os
recursos que tem, agora vir dizer que as verbas foram reduzidas, use
da criatividade e arrume meios para pagar o 13º dos funcionários,
esses trabalham de verdade e merecem receber em dia.

Revista Forbes acusa políticos brasileiros
de “cavar a sepultura do país”

Já está na hora de termos em Manhuaçu
Guarda Municipal
Você já imaginou o
quanto o trânsito de Manhuaçu exige da polícia, é
muito tempo, e se tivéssemos Guarda Municipal, a
PM teria mais tempo para
cuidar de suas funções
principais que é a segurança. A população está
cada dia mais preocupada
com a segurança. “Acabou minha tranquilidade,
antes passava todo final de semana na minha chácara, hoje sozinho
jamais”. Disse um amigo. O prefeito deveria pensar nesta hipótese,
poderia ser implantada aos poucos.

Prioridade é possível?
Dizem que funcionários do SAAE, não
tem mais horas extras, só que muitos políticos e administradores acham que existem
alguns serviços que não devem ser priorizados. Imagina você um vazamento de
grande proporção, venceu o horário, eles
levantam barracas e caminho de casa. O
serviço que aguarda para o outro dia, pode
custar mais caro que algumas horas extras.
Veja o que diz Flávio Lacerda.
Diga se de passagem que no governo

de 2015, houve redução de 19,12% de acidentes de trânsito com vítimas
fatais no Estado de Minas Gerais, em comparação com 2014, quando
1.080 pessoas morreram. O número total de acidentes de trânsito também
teve uma redução de 6,7%, no primeiro semestre de 2015, resultado dos
esforços dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

NOTA DOS CLUBES MILITARES
Decreto nº 8515
25 de setembro de 2015
O que se sabe do Decreto nº 8515, originado no MD e assinado pela
Presidente da República no início deste mês, é que o mesmo retira
poderes dos Comandantes das Forças. Conclui-se que o documento
foi elaborado e emitido por incompetência, dolo ou até mesmo pelas
duas razões. Aliás, esses aspectos muitas vezes estiveram presentes
nos atos desse governo.
A incompetência fica evidente em toda a tramitação do decreto.
E a probabilidade do dolo, por estar inserido nele artigo fora do
contexto – e que vai ao encontro de antiga aspiração dos ideólogos
de esquerda, hoje no governo – a de exercer influência na elaboração
dos currículos das escolas militares. O outro aspecto que indica o
dolo foi se fraudar a assinatura de um Comandante de Força que,
na ocasião, respondia pelo MD por motivo de viagem do seu titular.
No nosso entendimento, os Comandantes de Força atuaram
com determinação, coesos, no limite de seus poderes, na tentativa
de reverter o teor do documento. Embora positivos, os resultados
obtidos, no que se refere aos seus efeitos práticos, são insuficientes
– no nosso entendimento e no de vários juristas, dentre eles um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, também ex-ministro da
Defesa. O documento não pode existir, deve ser anulado, dizem, por
ser inconstitucional. Espera-se por sua anulação.
Como a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da
Câmara de Deputados chamou a si a apuração do problema, estaremos
atentos ao resultado, inclusive quanto à punição dos responsáveis e
um necessário pedido de desculpas aos prejudicados.
V Alte Paulo Frederico Soriano Dobbin – Presidente do Clube
Naval
Gen Div Gilberto Rodrigues Pimentel –
Presidente do Clube Militar
Maj Brig-do-Ar Marcus Vinícius Pinto Costa – Presidente do
Clube da Aeronáutica

A revista americana Forbes,
de economia e negócios, parabenizou os políticos brasileiros por darem “um tiro no pé
com uma espingarda de cano
duplo” e por “cavar a cova”
do país. “A crise política no
Brasil pode ter começado
com o governo do Partido
dos Trabalhadores e a estatal
de energia Petrobras. Mas
desde que a Polícia Federal agiu de forma histórica e prendeu
oligarcas intocáveis do país, e que políticos da coalizão como o
presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foram considerados suspeitos de corrupção, todo o aparato político brasileiro está uma
bagunça”, diz o autor do artigo, Kenneth Raposa. De acordo com
ele, Brasília atualmente é metade uma tragédia grega e metade
comédia-pastelão. “Está ficando assustador”, escreve.
Uma foto de Michel Temer ilustra o texto. A legenda lembra
que Temer “rompeu com sua presidente Dilma Roussef na pior
crise política do país em uma geração”.

Polícia Civil divulga balanço da
Semana do Trânsito

Vice-prefeito de Manhuaçu filia-se ao
Partido Progressista

Polícia Civil de Manhuaçu promoveu
ações de conscientização da Semana
Nacional de Trânsito 2015, que teve
como tema “Seja Você a Mudança no
Trânsito”. Na sexta-feira, no encerramento da campanha, houve trabalho de
panfletagem pelos policiais civis com
apoio de autoescolas e outros parceiros.
A campanha da semana nacional mobilizou diversos órgãos em ações nesta
semana. O objetivo dos envolvidos é
incentivar comportamentos mais responsáveis entre motoristas, pedestres,
ciclistas e motociclistas, com a meta de reduzir cada vez mais o número de acidentes no trânsito que deixam sequelas e interrompem vidas.
O Delegado Regional de Polícia Civil, Dr. Fábio Henrique, ressaltou que a ação foi realizada com a distribuição de materiais de
orientação e a participação dos policiais também na simulação de
acidente de trânsito no bairro Coqueiro. "Temos certeza de que são
ações importantes para trabalharmos a educação no trânsito. Quero
parabenizar a toda a nossa equipe da Delegacia empenhada durante
a semana e agradecer aos nossos parceiros pelo apoio", reforçou.
Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, de janeiro a junho

O vice-prefeito de Manhuaçu, o
médico Gulivert Oliveira, filiou-se
nesta terça-feira, 22/09, no Partido
Progressista (PP), durante reunião
com a presença do Presidente do Diretório de Manhuaçu Dr. Luiz Amorim e o representante da Executiva
Nacional José Braz, ex-prefeito de
Muriaé, além de filiados da legenda,
lideranças políticas e convidados. Conforme a sigla, o ingresso do
gestor fortalece o projeto político para as eleições municipais de 2016.
Eleito vice-prefeito pelo PT (Partido dos Trabalhadores), Gulivert
Oliveira, considerou a ida ao PP um movimento natural. "O PP é um
partido em franco crescimento, muito bem estruturado, que reúne
todas as condições para fazermos um grande trabalho em prol da
comunidade de Manhuaçu. Na realidade, é o mesmo grupo em que
estivemos unidos na campanha de 2012 e com o qual tenho muita
afinidade”, declarou.
A ficha de inscrição no partido foi assinada pelo Dr. Gulivert e abonada pelo presidente da sigla na cidade, Luiz Amorim, e o empresário
e ex-prefeito de Muriaé, José Braz, que é pai do deputado estadual
Bráulio Braz e avô do deputado federal Renzo Braz. A noite também
foi marcada pela filiação de várias lideranças ao PP de Manhuaçu.
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"adequadas"

Aécio Neves diz que viagens que fez ao RJ em avião oficial foram 'adequadas'

PORTO PROVOU QUE
ODEBRECHT MANDAVA NA ERA PT
A tal Odebrecht pintou e bordou na era PT. Para construir
seu terminal de contêineres em Santos, comprou área onde
não era permitido fazer porto, mas o fez mesmo assim, aterrando parte do canal para ampliar o terreno, e removendo
áreas de mangue, vitais para vida marinha, sem as formalidades burocráticas do meio ambiente. E ainda abiscoitou,
só para esse projeto, 18% da verba do BNDES para portos
de todo o País.
SÃO ESPERTOS
Contratada para fazer terminal de fertilizantes, Odebrecht
virou dona da área e construiu o porto remunerada com parte dos empréstimos.
DE PAI PARA FILHO
O Embraport, terminal de contêineres da Odebrecht, obteve
R$ 663,3 milhões do BNDES, via Caixa, a juros de Lula para
Lulinha: 3% ao ano.
AMIGOS NO PODER
Graças aos amigos (e “sócios”) nos governo Lula e Dilma, a
Odebrecht construiu um porto que só se tornou legal após
iniciar suas operações.
ALÔ, CPI DO BNDES
A Odebrecht fez o porto, em área proibida, sem sobressaltos: sabia que Dilma o regularizaria um mês após a inauguração, em julho de 2013.
IMPEACHMENT: AÇÃO DE BICUDO SÓ DEPOIS DO TCU
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), em
pé de guerra com o Planalto, vai esperar o Tribunal de Contas da União decidir sobre as “pedaladas fiscais” de Dilma
para dar prosseguimento ao pedido de impeachment da
presidente, assinado pelo fundador do PT Hélio Bicudo.
Mesmo com a declaração de Cunha de que a decisão não
interfere no processo, a oposição quer afastar pecha de
‘golpismo’
DATA MARCADA
O ministro Bruno Dantas
(TCU) revelou que a ação
deve ser concluída no começo de outubro. O tribunal vai
deliberar no dia 7 ou 14.
DOIS COELHOS
O ex-presidente Lula aconselhou a reconciliação com
PMDB “o quanto antes” para resolver dois problemas: os
vetos e o impeachment
AGORA VAI
A Câmara já recebeu 31 pedidos de impeachment da presidente Dilma. O mais robusto é o assinado por Bicudo e pelo
jurista Miguel Reale.
FALTA CONSENSO
Para importante ex-ministro palaciano, o governo Dilma ainda não acabou por falta de consenso no PMDB. E só. “O dia
que o partido decidir onde quer ficar, ela [Dilma] está frita”,
conclui.
MÃO GRANDE É DE MERCADANTE
Na mão grande, o governo quer tungar
25% do Sistema “S”, fechando programas
e dispensando pessoal. A ideia é de Aloizio
Mercadante (Casa Civil), aquele da Lava
Jato, grande inimigo do “Sistema S”.
AMEAÇA A SENADORES
Servidores do Judiciário que se manifestavam contra o veto
de Dilma ao aumento ameaçam não esquecer os senadores que votaram contra o reajuste. Prometem lembrar de
suas excelências em 2018.

FATO CONSUMADO
A criação do imposto federal sobre herança é “fato consumado” no governo Dilma: ele cria receita imediata para municípios, estados e União e não será necessário defendê-lo,
como no caso da CPMF.
VOLTA DOS ANOS 80
Para analistas do poder, existem hoje em Brasília três cenários possíveis para o futuro imediato: impeachment ou renúncia de Dilma, novas eleições ou, o mais grave, a “terra
arrasada”, onde a inflação e o desemprego disparariam e o
Brasil voltaria ao cenário dos anos 80.
MUNDO DAS FANTASIAS
A presidente Dilma revelou a amigos, recentemente, que
quer ser lembrada na história como a presidente que “acabou com a corrupção no Brasil” e que quer promover a
“maior limpa de todos os tempos”.
CONTRA A CPMF
Abaixo-assinado no Change.org, o maior site de petições
eletrônicas do mundo, contra a CPMF acumulou mais de
140 mil assinaturas em só uma semana: a expectativa é de
que passe de 250 mil até outubro.
FILME ANTIGO
O ministro Ricardo Berzoini (Comunicações) mal começou na articulação e já há relatos de intriga com
Aloizio Mercadante (Casa Civil). O
motivo é o de sempre: Mercadante
desfaz o combinado.
PERGUNTA NO BRASILEIRÃO
Quem tem maiores chances de cair este ano está em Brasília?
REFORMA MINISTERIAL É A ‘ÚLTIMA CHANCE’ DE DILMA
O governo Dilma não tem ‘plano B’ para o impacto da reforma ministerial e administrativa anunciada esta semana: é a
última chance de Dilma causar boa impressão no Mercado,
aliados, oposição e até na população em geral, onde tem
apenas 7% de aprovação. Em papo com aliados, até o líder
do governo no Senado, Delcídio Amaral (PT-MS), disse: mudar a Esplanada é a “última oportunidade” de Dilma.
ESTACA ZERO
Os peemedebistas resolveram cobrar mais ministérios de
Dilma, levando a reforma à estaca zero, segundo aliados do
governo.
TUDO OU NADA
Líder do PSD, Rogério Rosso (DF) diz que reaproximação
com PMDB é “fundamental para espantar a crise”. Falta
combinar com a oposição.
DECISIVO
Caso a Câmara aprove a admissibilidade do pedido de impeachment de Dilma, o governo calcula que o Senado seguirá
o mesmo caminho.
GAME OVER
“Se não fizer (a reforma) agora, f****”, revelou uma importante liderança da base aliada do governo no Congresso
Nacional.
PÓLO DE MANAUS RECLAMA
DO DESCASO DE MONTEIRO
Após nove meses no cargo, até hoje o ministro Armando
Monteiro (Desenvolvimento) não dá a mínima para o Pólo
Industrial de Manaus, um dos principais centros de desenvolvimento industrial. Nem sequer o visitou. Na reunião do
conselho da Suframa, dias atrás, o presidente do Centro da
Indústria do Amazonas, Wilson Périco, perdeu a paciência
diante do nº 2 do ministério, Fernando Furlan, o secretário-executivo.

Humildade x Orgulho

Você já deve ter ouvido muitas vezes a palavra humildade, não é
mesmo?
Essa palavra é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem
entender o seu verdadeiro significado.
O termo humildade vem de húmus, palavra de origem latina que
quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a
semente.
Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma, a boa semente.
A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria, e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice.
A humildade é a mais nobre de todas as virtudes pois somente ela
predispõe o seu portador, à sabedoria real.
O contrário de humildade é orgulho, porque o orgulhoso nega
tudo o que a humildade defende.
O orgulhoso é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da
falsa humildade ou da tola vaidade.
Alguns exemplos talvez tornem mais claras as nossas reflexões.
Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, diz:
"eu me equivoquei", pois sua intenção é de aprender, de crescer. Mas
quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, diz: "não foi minha
culpa", porque se acha acima de qualquer suspeita.
A pessoa humilde trabalha mais que a orgulhosa e por essa razão
tem mais tempo.
Uma pessoa orgulhosa está sempre "muito ocupada" para fazer o
que é necessário. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e
sempre vence os problemas.
A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza.
Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz: "eu
sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser".
A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata
de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são
superiores e trata de pôr-lhes defeitos.
O humilde sempre faz algo mais, além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora, e sempre diz: "eu faço o meu trabalho".
Uma pessoa humilde diz: "deve haver uma maneira melhor para
fazer isto, e eu vou descobrir". A pessoa orgulhosa afirma: "sempre
fiz assim e não vou mudar meu estilo".
A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e
amigos, o orgulhoso as guarda para si mesmo, porque teme a concorrência.
A pessoa orgulhosa não aceita críticas, a humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e a reter as melhores.
Quem é humilde cresce sempre, quem é orgulhoso fica estagnado,
iludido na falsa posição de superioridade.
O orgulhoso se diz céptico, por achar que não pode haver nada no
universo que ele desconheça, o humilde reverencia ao criador, todos
os dias, porque sabe que há muitas verdades que ainda desconhece.
Uma pessoa humilde defende as idéias que julga nobres, sem se
importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende sempre
suas idéias, não porque acredite nelas, mas porque são suas.
Enfim, como se pode perceber, o orgulho é grilhão que impede
a evolução das criaturas, a humildade é chave que abre as portas da
perfeição.
Você sabe por quê o mar é tão grande? Tão imenso? Tão poderoso?
É porque foi humilde o bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios.
Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se
quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha. E
certamente estaria isolado.
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Luisburgo busca implantação
da coleta seletiva

A

destinação
adequada e o
reaproveitamento do lixo reciclável são assuntos
de relevância mundial na atualidade,
visando a conservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Com
este pensamento de
sustentabilidade, a
Adm. 2013/2016 se
empenha para que
um eficaz sistema
de coleta seletiva
seja implantado em
Luisburgo. O Prefeito José Carlos
Pereira; os vereadores Eduardo José
de Freitas e Lourival Rodrigues Rosa;
Secretários M. de
Saúde, Sebastião
Braga de Souza, e
de Obras, João Batista Pereira; Diretor
M. de Agricultura,
Márcio Damasce-

5

no, e o Biólogo do
Município, Douglas
Domingos, participam ativamente
deste projeto de
cunho ambiental e
social no município.
Em Luisburgo, a
iniciativa vem se
consolidando a partir
de um intenso trabalho de planejamento e de mobilização
social. Há alguns
meses, o Prefeito
José Carlos Pereira
reuniu-se com os
Analistas Ambientais da FIP (Fundação Israel Pinheiro), Gabriella Lúcia
Ferreira Pelezari e
Fernando Antônio
Marques de Freitas.
No encontro, foi sugerida a elaboração
de um plano de ação,
além de informações
importantes para que
a coleta seletiva funcione bem e com a

indispensável participação dos moradores.
Outras reuniões
vêm ocorrendo, e,
nelas, estão sendo
analisados o cenário
atual, ou seja, o trabalho que é realiza-

do relacionado à coleta, e as propostas
para solucionar os
desafios existentes.
Os técnicos da FIP
(Fundação Israel Pinheiro) estão orientando a comissão
que conduz estes

trabalhos na cidade.
Em breve, o Plano
de Ação deverá ser
finalizado para que
as ações se consolidem no município.
(Ass. de Comunicação – Adm.
2013/2016)
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OAB Manhuaçu solicita nomeação de General no Congresso
promotor de justiça para Lajinha A
Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional
(CRE) realiza audiência
pública na quinta-feira,
às 10h, com a presença do comandante do
Exército, general Eduardo Dias da Costa Villas
Bôas.
O objetivo é debater os
projetos estratégicos das
Forças Armadas e a Base
Industrial de Defesa.
Trata-se do conjunto
das empresas estatais
e privadas, bem como
organizações civis e militares, que participam

A

companhado do
promotor de justiça, Eduardo
Nepomuceno e dos advogados Allan Toledo,
Layon Nicolas e Giovanni Sanglard, o presidente
Alex Barbosa de Matos
se reuniu com o Chefe
de Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça de
Minas Gerais e solicitou
a nomeação de promotor
de justiça para a comarca
O presidente da 54ª
Subseção da OAB/MG,
Alex Barbosa de Matos,
acompanhado do promotor de justiça de defesa
do patrimônio público de
Minas Gerais, Eduardo
Nepomuceno de Sousa;
do secretário da comissão de direito eleitoral
da Subseção, Giovanni
Sanglard Hermisdorff;
do secretário da comissão de direito público da
OAB Manhuaçu, Layon
Nicolas Dias Pereira e do

presidente da comissão
de direito eleitoral da
43ª Subseção da OAB/
MG, Allan Dias Toledo,
solicitou do Ministério
Público de Minas Gerais,
a nomeação de promotor
de justiça para prover a
comarca de Lajinha, na
tarde desta terça-feira
(22), em Belo Horizonte.
A comarca de Lajinha

MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA MINAS GERAIS - Decreto Municipal nº 399, de 18.9.2015. Altera os
artigos 1º e 5º do Decreto Municipal nº 390, de 4.7.2015
para designar novos membros da COPPAS (Comissão
Permanente de Processos Administrativos e Sindicâncias)
e designar seu novo Presidente e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema (MG), no
uso de suas atribuições legais, etc., decreta: Art. 1o O
art. 1º do Decreto Municipal nº 390, de 4.7.2015 passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º Ficam designados
os servidores, Alex Rodrigues Cardoso, CPF 053.391.71663, ocupante do cargo de Radiologista; Sebastião Vidal da
Silva, CPF 031.892.966-00, ocupante do cargo de Assistente Especial de Administração em Saúde e Claudio Jose
Heringer de Oliveira, CPF 272.590.136-72, ocupante do
cargo de Chefe de Gabinete e ainda a servidora Maria da
Penha Mascarenhas Silva, CPF 666.762.406-10, ocupante
do cargo de professora, nível III, grau B, com poderes para
conduzir processos administrativos destinados a apurar
responsabilidades envolvendo servidores ou empregados
públicos do Município de Conceição de Ipanema inclusive
aquelas que tratam sobre multas de trânsito incidentes
sobre veículos públicos, fundos e secretarias.” (NR) Art. 2º
O art. 5º do Decreto Municipal nº 390, de 4.7.2015 passa a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º A comissão criada
por este decreto será presidida Alex Rodrigues Cardoso,
CPF 053.391.716-63, ocupante do cargo de Radiologista, que terá o apoio da SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças), da PROCURADORIA GERAL
DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA e do Diretor de Controle
interno do Município de Conceição de Ipanema.” (NR). Art.
3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete
do Prefeito, 18/9/2015. Wilfried Saar, Prefeito do Município
de Conceição de Ipanema. Cinthia de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).

está desprovida de promotor de justiça titular
há mais de dois anos.
Durante a reunião foram
tratados outros assuntos
institucionais. A comitiva
foi recebida pelo chefe de
gabinete da Procuradoria
Geral de Justiça de Minas
Gerais, promotor Paulo
de Tarso Morais Filho.
Para o presidente da
54ª Subseção da OAB/
MG, Alex Barbosa de
Matos, a visita foi produtiva e necessária. “Essa
é uma das lutas de nossa diretoria desde que
assumiu a atual gestão.
Temos convicção de que
a Procuradoria Geral de
Justiça de Minas Gerais
está sensibilizada com a
nossa visita e, em breve,
nomeará um promotor
de Justiça titular para

a comarca de Lajinha,
da mesma forma que o
Tribunal de Justiça de
Minas Gerais atendeu a
nossa solicitação com a
nomeação de uma juíza
titular recentemente. Só
desta forma a Justiça
será, efetivamente, realizada”.
Alex Barbosa de Matos
agradeceu imensamente
aos colegas que compuseram a comitiva e, em
especial, ao promotor de
justiça, Eduardo Nepomuceno de Sousa, pela
atenção, pois, passados
mais de 15 anos de sua
atuação em Manhuaçu,
ele ainda mantém extremo carinho por nossa
região.
Assessoria de Comunicação / OAB Manhuaçu

da pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção
dos chamados produtos
estratégicos de defesa
(armamentos, radares,
softwares, ferramentas
de segurança da informação, entre outros).
Há possibilidade de
participação popular por
meio do Portal e-Cidadania (www12.senado.
gov.br/ecidadania) e do
Alô Senado, pelo número
0800-612211.
Participe através do
link: http://bit.ly/audienciainterativa

Aviso aos ingênuos, idiotas ou FDPs

I

ntervenção Constitucional não é "golpe
militar".
Golpe, literalmente, é
o que o desgoverno do
crime organizado vem
praticando contra as instituições brasileiras, que
precisam ser restabelecidas, com a urgência
urgentíssima.
O Brasil precisa, deve
e será reinventado em bases republicanas - idênticas as que fundaram
uma nação de verdade
como os Estados Unidos da América, onde os
segmentos esclarecidos
do povo, unidos de verdade, negociaram suas
diferenças durante 13
longos anos e edificaram
a base constitucional de
1776, cuidadosa e criteriosamente emendada de
forma parcimoniosa.

Nesse processo de mudança, pensadores jurídicos, membros honestos
não-contaminados do
judiciário, junto com os
guardiães da soberania
nacional, os militares,
têm um papel de extrema
relevância e protagonismo.
Os mais ansiosos precisam saber e ter clareza que o processo não
acontece em um passe de
mágica e muito menos de
"golpismo", pois tudo vai
exigir uma transparência
que nunca tivemos antes,
para livre apresentação
e exaustiva discussão
pública de muitas propostas de soluções claras, objetivas e viáveis
para mudar o Brasil de
verdade - tudo acima de
meras ideologices ou canalhices da politicagem.
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5 conselhos que eu gostaria de ter
ouvido nos meus 20 e poucos anos
Q
uando olho para trás,
penso que se eu soubesse
de tudo isso quando tinha
20 e poucos anos, talvez eu tivesse aproveitado mais algumas
coisas e perdido menos tempo
com outras.
Em junho desse ano, eu fiz –
INACREDITÁVEIS – 34 anos.
Sim, eu sei que não parece
(por favor, digam que não parece, tá?), mas nem eu consigo
acreditar que já tenho toda essa
idade. Na minha cabeça, eu
ainda tenho 24.
O engraçado é pensar que
quando eu tinha 24, eu não conseguia sequer imaginar como
seria a minha vida aos 34 anos.
Estava tão, tão distante que era
difícil até mesmo vislumbrar.
Não fazia muito tempo que
eu tinha terminado a faculdade
e tinha acabado de realizar 2 sonhos: conseguir um emprego em
uma grande agência e comprar
o meu primeiro carro (parcelado
em 60 vezes, claro!).
Muita coisa mudou de lá para
cá e, como a grande maioria dos
meus leitores tem 20 e poucos
anos, decidi fazer a tiazona e
escrever sobre aquilo que eu
gostaria que alguém tivesse me
dito quando eu tinha essa idade.
Mesmo que talvez, eu não tivesse ouvido.
1. Não se endivide
Por se endividar entenda ter
tantas coisas para pagar todo
mês que você mal vê o dinheiro
passar pela conta bancária no

dia do pagamento ou estar sempre no negativo. Quando isso
acontece, você se torna refém
do seu emprego, do seu salário
e esse é o primeiro passo para o
descontentamento com a vida.
Será que você realmente
precisa comprar tudo o que
compra ou viver nos padrões
que você vive? Será que você
está gastando o seu dinheiro de
forma inteligente, com coisas
que te fazem realmente feliz? Eu
gostaria de ter percebido muito
antes que não.
2. Guarde dinheiro
Não para comprar uma casa,
um carro melhor ou para viajar
nas férias. Guarde dinheiro para
ter liberdade de escolha. Quando
não temos nenhuma reserva ou
guardamos dinheiro com apenas
um propósito em mente, deixamos passar oportunidades que
poderiam mudar totalmente a
nossa vida no futuro.
Eu só fui começar a juntar
dinheiro depois dos 30 anos.
Por isso, quando eu decidi usar
esse dinheiro para viajar em vez
de comprar um apartamento,
muita gente achou que eu estava
completamente louca.
A verdade é que eu não tomei
essa decisão antes porque estava
sempre endividada e sem dinheiro. Além disso, uma casa eu vou
ter a vida toda para comprar,
mas essa viagem com certeza
não seria a mesma se eu fosse
ainda mais velha.
3. Invista no seu bem-estar

Acho que a única coisa a qual
eu me arrependo na vida é isso.
Como eu queria que alguém
tivesse me forçado a fazer exercícios físicos, a comer de forma
mais saudável, a não tomar sol
como uma louca sem protetor, a
usar anti-rugas desde os 25 anos
e a beber mais água.
Gente, sério, a coisa mais
importante que nós temos na
vida é a nossa saúde. Eu aprendi
isso quando perdi meu pai ainda
muito jovem e quanto mais cedo
você se der conta disso, melhor.
O seu “eu” mais velho vai te
agradecer.
4. Não namore ou case com
alguém só porque você está
com ele ou ela há muito tempo
ou porque “é o melhor que
você pode arranjar”
Quando eu era mais nova, eu
conhecia um cara num dia e no
dia seguinte achava que ele era
o amor da minha vida. Passava
mais duas semanas, eu já estava
apaixonada de novo, por outro.
Isso sempre me fez pensar se eu
realmente saberia quando o cara
era realmente O CARA, sabe?
Aí eu comecei a namorar para
valer. Achei que ele fosse o tal
cara. Depois de quase 5 anos,
por mais amor que eu sentisse e
por mais perfeito que ele fosse,
eu não me via casada com ele.
Mesmo com quase 29 anos
e achando que eu nunca mais
arranjaria um namorado tão
bacana, eu decidi terminar e hoje
tenho certeza que foi o melhor

Eleição dos membros do Conselho
de Assistência Social

D

epois de uma longa reunião para tratar da nova eleição dos membros do Conselho
de Assistência Social. Uma nova reunião foi convocada para a próxima quarta-feira, 30, para escolha dos novos membros representando o governo, usuários e
entidades. Hoje foram repassadas informações sobre o trabalho do conselho, atribuições
e a importância dos Conselheiros Tutelares para a definição de políticas públicas. A
Assistente Social e Secretária Executiva do Conselho, Uênia Alves comandou a reunião.

Fernanda Nêute, 22 de
setembro de 2015

para nós dois.
5. Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas
Eu recebo muitos e-mails de
pessoas cheias de sonhos que,
por causa dos pais, do namorado, do que os outros vão pensar,
desistem do que sonham.
Cada sonho que deixamos
passar vira um fantasminha. E,
pode acreditar em mim, um dia
ele vai te assombrar.
Se você não muda de cidade
por causa dos seus pais, você
escolheu abrir mão disso porque
não quer decepcioná-los. Se
você deixou de tirar um sabático por causa do seu namorado,
você escolheu não querer lidar
com as consequências de ir
mesmo contra a vontade dele.
Nunca culpe os outros pelas
coisas que você fez ou deixou
de fazer. Mesmo que você não
perceba, você fez uma escolha e
precisa ser responsável por ela.
Quando olho para trás, penso
que se eu soubesse de tudo isso
quando tinha 20 e poucos anos,
talvez eu tivesse aproveitado
mais algumas coisas e perdido
menos tempo com outras.
Mas se soubesse, com certeza
não teria aprendido nem metade
do que aprendi e não poderia
escrever esse texto dando alguns
pequenos toques para você
quem tem 20 a poucos anos,
não é?
Por isso, não me arrependo de
absolutamente nada. Tudo o que
fiz me ajudou a estar aqui.
Agora, aos 34 anos, a minha
vida é muito mais maravilhosa
do que eu jamais poderia sonhar
10 anos atrás e espero que continue assim nos próximos!
Ah, e aproveitando o texto,
quero pedir uma coisa para
vocês! Se você está lendo esse
texto e tem mais de 44 anos,
que tal escrever nos comentários
qual a sua idade e o que você
gostaria de ter sabido nos seus
30 e poucos anos?
Texto originalmente
postado no Feliz Com a Vida
e cedido gentilmente pela
autora
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SINDIJORI

Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares
do Estado de Minas Gerais
Filiado a Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais-Fiemg

Rede Sindijori de Comunicação
DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Numa segunda feira de calor infernal, mais de 300 pessoas ficaram na cidade de Passos discutindo desenvolvimento regional. O
evento ocorreu nas instalações do Parque de Exposições da cidade,
muito parecido com o de Belo Horizonteque servia para as feiras e
reuniões antes de se construir o EXPOMINAS. O evento, muito bem
organizado, prestigiado por deputados, vários prefeitos da região do
Oeste de Minas, que compreende 39 municípios, foi organizado
pelo jornal local, Folha de Manhã. Esta é a parte surpreendente do
evento: depois de dois fóruns organizados pelo governo do estado, é
uma entidade de comunicação, com apoio de entidades empresariais,
que organiza o debate.
Mas, quais são as lições que ficaram do fórum. Ou melhor, quais
serão as ações que ficarão após o fórum. A primeira lição seria que
as pessoas querem debater o desenvolvimento. A conjuntura política
e econômica está obrigando as pessoas e, consequentemente, as
entidades públicas e privadas, a repensar a sua sobrevivência, a sua
existência e o seu futuro. As pessoas querem contribuir, participar
e trabalhar para que haja mudança.
O segundo ponto é a distância que está formada entre os centros
do poder político, seja Brasília ou Belo Horizonte, e a realidade que
cerca cidades e municípios. Assim, a Escola do Governo de Minas,
que forma quadros excelentes e regiamente mais bem pagos do que
outros funcionários de carreira do estado, só fornece seus formandos
para a Cidade Administrativa na Capital. Só 5 % deles que vão para
interior. Outro exemplo: inúmeros prefeitos nem sabem que o INDI,
que está encarregado de trazer investimentos para o estado, existe
ou sequer oque ele faz ou pode fazer.
Não no final da lista, existe de um lado enorme vontade de desenvolver, e de outro lado desconhecimento, como desenvolver.
É impressionante isso em um estado em que, na sua Faculdade de
Ciências Econômicas da 4ª melhor universidade do país, a UFMG,
fundou-se o Centro de Desenvolvimento Regional que, pelo jeito,deu
oportunidade aos seus integrantes para galgarem posições ministeriais e até de governador do estado, ou seja uma escola de carreira
política, mas na realidade não mudou a subdesenvolvida Minas.
O fórum de Passos, que se junta a outras iniciativas, como a de
Varginha e o projeto de líderes do SEBRAE - Minas mostra claramente que quem quer se desenvolver tem que começar a trabalhar
no seu próprio município. O caminho começa lá e não em Brasília
ou Belo Horizonte.
STEFAN SALEJ - Consultor internacional - Ex Presidente
da FIEMG e SEBRAE MG

Alas e Maria Regina
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Citações
Citações
Sábias
Sábias
Precisa-se de uma boa
datilógrafa. Se for boa
mesmo, não precisa ser
datilógrafa.
O fígado faz muito mal à
bebida.
A alma humana, como
os bolsos da batina de
padre, tem mistérios
insondáveis.
Eu Cavo, Tu Cavas, Ele
Cava, Nós Cavamos,
Vós Cavais, Eles Cavam.
Não é bonito, nem rima,
mas é profundo…
Tudo é relativo: o tempo
que dura um minuto
depende de que lado da
porta do banheiro você
está.
Nunca desista do seu
sonho. Se acabou numa
padaria, procure em
outra!
Devo tanto que, se eu
chamar alguém de “meu
bem”, o banco toma!

Os 3 Remédio Caseiro Para Vermes

R

emédio Caseiro Para Vermes é base
de Mel, Erva-doce, Sementes de secas de Mamão Papaia e Hortelã. As
verminoses são doenças causadas por diferentes vermes parasitas que se instalam no
organismo do hospedeiro. Em geral, eles se
alojam nos intestinos, mas podem abrigar-se
também em órgãos, como o fígado, pulmões
e cérebro.
Os principais sintomas das verminoses
são dores abdominais, Náuseas, vômitos,
Diarreia, falta de apetite, perda de peso,
Anemia, problemas respiratórios e, em certas situações, comprometimento cerebral.
No caso específico das lombrigas, a proliferação desses vermes pode formar um novelo
compacto e obstruir o intestino ou mesmo
a garganta, provocando asfixia e morte. Então, confira uma receita de Remédio Caseiro
Para Vermes.
1. Remédio Caseiro Para Vermes

Ingredientes: 1 colher (sopa) de sementes de Erva-doce. 1 Litro de água. Mel a
gosto
Modo de Preparo: Leve a Erva-doce e a
água para ferver, em uma panela, por apro-

ximadamente 5 minutos. Tampe e espere
amornar. Coe e adoce com o Mel a gosto.
Tome 4 Xícaras (chá) por dia.
Contra Indicações: Pessoas com úlcera
gástrica não devem consumir receitas que
contenham erva-doce.
2. Remédio Caseiro Para Vermes
Ingredientes: 1/2 colher (sopa) de sementes de secas de mamão papaia. 1 litro
de água.
Modo de Preparo: leve ao fogo médio,
em uma panela, as sementes secas de papaia
e a água. Deixe ferver por 10 minutos retire
do fogo, espere amornar e coe. Beba 1 xícara (chá) a cada 8 horas.
3. Remédio Caseiro Para Vermes

Ingredientes: 4 galhos de Hortelã. 10
folhas de Hortelã. 1 colher de sopa de mel.
250 ml de leite desnatado.
Modo de Preparo: Ferva os ingredientes por 10 minutos. É importante deixar em
fogo baixo e mexer sempre. Tome morno e
em jejum. Repita o procedimento 7 dias depois da primeira ingestão.

Viva cada dia como se
fosse o último. Um dia
você acerta…
Tempo é dinheiro.
Paguemos, portanto, as
nossas dívidas com o
tempo.
As duas cobras que
estão no anel do médico
significam que o médico
cobra duas vezes, isto é,
se cura, cobra, e se mata,
cobra.
O voto deve ser rigorosamente secreto. Só assim,
afinal, o eleitor não terá
vergonha de votar no seu
candidato.
Em todas as famílias
há sempre um imbecil.
É horrível, portanto, a
situação do filho único.
Negociata é um bom
negócio para o qual não
fomos convidados.
Quem não muda de
caminho é trem.
A moral dos políticos
é como elevador: sobe
e desce. Mas em geral
enguiça por falta de
energia, ou então não
funciona definitivamente,
deixando desesperados
os infelizes que
confiam nele.
Frases Barão de Itararé

Pudim de sorvete delicioso da mamãe
Ingredientes:

mexendo até engrossar
Despeje na forma caramelizada
1° camada:
Reserve
1 lata de leite condensado
2° camada: Misture o leite e o Nescau e leve
1 lata de leite ( utilize a lata de leite conden- ao fogo para dar uma fervida
sado como medida para o leite de vaca)
Despeje sobre a 1° camada na forma
3 gemas
Reserve
2° camada:
3° camada: Bata as claras em neve com o
1 lata de leite
açúcar
2 colheres de Nescau
Misture o creme de leite
3° camada:
Despeje sobre a segunda camada na forma
3 claras em neve
Leve ao congelador de um dia para o outro
4 colheres de açúcar
No dia seguinte desenforme
1 lata de creme de leite
Caramelo
1 xícara de chá de acúcar
1/2 xícara de chá de água fervente
Modo de Preparo:
1 - Numa frigideira funda derreter o açúcar,
em seguida acrescentar aos poucos a água
mexendo bem
Caramelize uma forma redonda de buraco
central
1° camada: Leve os ingredientes ao fogo,

CANTINHO
DE FÉ

A árvore sem raiz cai

“Por baixo se secarão as suas raízes e por
cima serão cortados os seus ramos” (Jó 18.16).
O versículo acima traz o exemplo de árvore que não
se alimenta e nem se estende para a fonte de água que
está ao seu alcance. Antes, busca outras fontes que não
a do Senhor Jesus. Ela passa a ter raízes fracas, e que
fatalmente secarão mesmo junto ao ribeiro.
Saber buscar a água, de forma pura e verdadeira, representa saber diferenciar a fonte em que se bebe. Não
pode a mesma dar dois tipos de água, uma boa e outra
má. Não pode uma água limpa e fresca não alimentar
nossas raízes. Temos que estender nossas raízes, para
que entre nós não haja raízes que deem veneno, devido
a se enganar de fonte.
Árvore sem raiz cai ao mais leve vento, pranteando
seu tombar; não se qualifica para ser produtora de frutos.
E, como raiz em terra seca, não recebe a chuva que cai
sobre si, mantendo a vontade de não ter beleza perante
Deus. É uma escolha morrer diante do Ribeiro; distraída
pelas coisas do mundo, produtor de falsas fontes, onde
o prazer carnal é a mais abundante água... Planta regada
por essa água não tem raiz, por isso o sol a seca antes
das primeiras horas.
A árvore com raiz... “Porque será como a árvore
plantada junto às águas, que estende as suas raízes para
o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua
folha fica verde: e no ano de sequidão não se afadiga,
nem deixa de dar fruto” (Jr 17.8).
Essa árvore não teme o vento nem a tempestade, e
quando chega a calmaria causticante dos ares desérticos
ainda se mantém daquilo que armazenou. Guardou para
momentos como esses, em que o sol castiga mesmo
as árvores que dão frutos. Mas, elas estenderam suas
raízes, de dia e de noite, contando com uma sabedoria
milenar, escrita pelas linhas das escrituras, revelando-se aos corações dos “chamados” que dão frutos, para
serem os “escolhidos”.
Olhe para o nosso país! Denúncias, investigações,
escândalos. O Ministério Público denuncia fatos e indica
responsáveis. Em princípio todos negam qualquer envolvimento. O culpado não admite; nega enquanto puder!.
Mas chega a hora em que não dá para negar. E até na hora
de confessar, que haja algum prêmio. Quem nesse país
não conhece a expressão “delação premiada”? Coisa que
até bem pouco tempo não se ouvia falar! Toda verdade
aparecerá? Todos os culpados serão responsabilizados?
Tudo que foi roubado será devolvido? Difícil acreditar
que sim. Mas podemos estar certos de que o Juiz de toda
terra não se engana. Toda fome e sede de justiça será
saciada. Sabendo disso, não nos desesperemos diante da
injustiça e muito menos nos acomodemos às aparências.
Como cristãos, tenhamos temor.
André Luiz Aparecido Canhos dos Santos
(e.mail: projeto1restaurandovidas@gmail.com)
é Pr. Missionário, Teólogo e Escritor.
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Crime bárbaro com criança de 4 anos
choca população de Leopoldina

U

ma menina de 4 anos
de idade, identificada como Érica, foi
encontrada morta na manhã
de sábado(26/09), no bairro
Popular, em Leopoldina,
próximo a um barranco na
rua Dr. José de Melo Lima
Júnior, onde ela residia com
a família.
A Polícia Militar foi acio-

nada por volta das 7hs e
compareceu no local. Uma
unidade do SAMU e outra
do 4º Pelotão do Corpo de
Bombeiros Militar também
foram mobilizadas.
Segundo informações
obtidas no local, a criança
estava sem roupas e com
sinais de violência. O suspeito, teria sido visto pela

irmã mais velha da vítima
no momento em que ele
saía da residência com a
criança, detalhe que foi
relatado quando a mãe de
Érica acordou e deu por
falta da filha.
Vizinhos teriam visto o
suspeito na noite anterior e
comentaram que ele era conhecido da família. De acordo

com o delegado de plantão,
Márcio Rocha, buscas estão
sendo feitas na residência do
suspeito, onde uma bermuda
suja de sangue teria sido
encontrada e encaminhada
para a perícia para fazer a
confrontação de DNA. “Estamos à procura do suspeito
para levá-lo para a Delegacia
e interrogá-lo”, afirmou o

delegado.
A Polícia Civil realizou os
serviços de Perícia e após o
corpo ser removido do local
pelos Bombeiros Militares,
foi levado para o IML. Um
intenso rastreamento na cidade está sendo feito pela
PM.
Jornal o Vigilante (Leopoldina)

Trabalhador rural é brutalmente assassinado em Miradouro

A Polícia Militar confirmou na tarde de terça-feira(22/09) um assassinato no
município de Miradouro,
na zona rural próxima ao
viaduto.
O morador da casa, Ângelo Paulo Rodrigues, 46 nos,
morava sozinho no sítio, que
fica localizada a poucos metros da pista, foi morto com
tiros de espingarda calibre 12
na cabeça.

O corpo foi encontrado
pelo irmão.
Os motivos ainda estão
sendo apurados, não descartando a hipótese de ter
sido latrocínio, pois o veículo Peugeot, cinza, que
foi encontrado na manhã de
hoje pertecia a vítima e foi
incendiado na estrada rural
de Capetinga, distrito de
Muriaé, próximo a Itamuri.
O Campeão

Adolescente dá facada em
pescoço de rapaz em Manhumirim

MANHUMIRIM (MG) - Um
jovem de 16 anos deu uma facada
no pescoço de Matheus Buzim
Nunes, 20 anos, na Praça Padre
Júlio Maria de Lombaerde, Centro,
Manhumirim, por volta de 20:30
desta sexta-feira, 25/09.
Os policiais foram para o local.

Matheus Buzim foi socorrido ao
Hospital Padre Júlio Maria.
Ele disse aos militares que estava
na praça quando em determinado
momento, o menor se aproximou
pelas suas costas, desferindo uma
facada, vindo a atingir o pescoço.
A vítima ainda afirmou que saiu

correndo para o calçadão, momento
em que foi perseguido pelo adolescente que empunhava a faca e dizia
que iria matá-lo. Ele não relatou o
motivo da confusão.
O menor infrator até o momento
não foi localizado.
Carlos Henrique Cruz
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Mesmo com contratempos,
a partir do movimento retrógrado de Mercúrio, não adianta
se estressar e nem perder as estribeiras, pois isso pode
não resolver o problema. Use a sabedoria para equilibrar
razão, emoção e impulsividade antes de qualquer decisão.
RELACIONAMENTOS: há tendência a maior satisfação na relação duradoura, mas algumas dúvidas podem pairar no ar devido à dificuldade na
comunicação entre ambos. É bom se esforçar um pouco para permanecer
em bons momentos a dois.

Cada resposta...
No último ano do ensino médio, uma das
perguntas era esta: Faça uma análise sobre a
importância do Vale do Paraíba. Eis a brilhante
resposta de um estudante:
O Vale do Paraíba é de suma importância,
pois não podemos discriminar esses importantes cidadãos. Já que existem o vale-transporte,
o vale-idoso, por que não existir também o
Vale do Paraíba? Além disso, sabemos que
os paraíbas, de um modo geral, trabalham
em obras ou portarias de edifícios e ganham
pouco. Então, o dinheiro que entra no meio do
mês, que é o vale, é muito importante para ele
equilibrar sua economia familiar.

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - As questões cotidianas e o controle de rotinas ganham importância a partir da entrada do Sol em Libra. Procure executar tarefas
sempre pensando na excelência e no bom cumprimento das responsabilidades.
RELACIONAMENTOS: você está sociável e predisposta a lidar com pessoas mais jovens e enriquecedoras. Precisa de harmonia, sobretudo quando vier
à tona sentimentos de posse e de ciúmes com a pessoa amada. As solteiras
podem se surpreender com alguém.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Neste período preste bastante atenção nas
ideias que podem brotar em sua mente quase como encanto. Anote e guarde,
pois nunca se sabe quando poderá dispor delas. Resultados de seus esforços
podem aparecer agora, valorize-os. Momento de alegria e de encontros.
RELACIONAMENTOS: situações familiares podem acontecer e provocar
reações mais emocionais. Há maior contundência na forma como encarar a
relação e possíveis desconfianças e inseguranças podem acontecer. Cuidado
com as palavras.

Pérolas dos jornais
• A nova terapia traz esperanças a todos
os que morrem de câncer a cada ano. (Jornal
do Brasil)
• Apesar da meteorologia estar em greve, o
tempo esfriou ontem intensamente. (O Globo)
• Os sete artistas compõem um trio de
talento. (Extra)
• A vítima foi estrangulada a golpes de
facão. (O Dia)
• Os nossos leitores nos desculparão por esse
erro indesculpável. (O Globo)
• No corredor do hospital psiquiátrico os
doentes corriam como loucos. (O Dia)
• Ela contraiu a doença na época que ainda
estava viva. (Jornal do Brasil)
• Parece que ela foi morta pelo seu assassino. (Extra)
• Ferido no joelho, ele perdeu a cabeça.
(O Dia)
• O acidente foi no triste e célebre Retângulo
das Bermudas. (Extra)

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - É bom continuar cuidando da comunicação e
procure pensar bem antes de arremessar palavras. Ouça mais e avalie sempre antes de falar. Guarde segredos e planos. Bom momento para acordos
e novos contratos.
RELACIONAMENTOS: situações relacionadas à família, sobretudo com
parentes mais próximos podem mexer com o cotidiano. Aos casais, o momento
é bom para acertar os ponteiros. Para quem estiver só, há sensação de maior
gosto pelo seio familiar, privacidade e por segurança emocional.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Apesar de você não querer perder tempo, há
maior disposição ao sentimento mais diplomático necessário para conferir
pontos aos interesses imediatos. Propensão a acordos e a se destacar com
possíveis conciliações de interesses. Decisões à vista.
RELACIONAMENTOS: é preciso paciência para lidar com situações conflituosas que envolvam finanças e podem repercutir no seio familiar. No amor,
com algum esforço, situações podem ser definidas para partir para algo melhor
ou quem sabe, até rompimentos.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - A energia da semana passada continua firme
e forte neste período. Alguns planos podem ser alterados subitamente, mas
energia e disposição para lidar com contratempos e por esse tipo de assunto,
não falta. Mantenha o foco.
RELACIONAMENTOS: o momento não está para muitas críticas e nem para
apontar o dedo nos defeitos do outro. Se pintar aquele clima mais romântico,
por que não deixar fluir para ver o que vai acontecer, isto é, com seu coração
e com suas reações?

Viva o prefeito...
O prefeito de uma cidade pequena de Minas
Gerais foi visitar um hospício e é recepcionado
por uma comissão de pacientes, que gritam
entusiasmados:
— Viva o Prefeito! Viva o Prefeito!
Ao ver um dos componentes da turma calado, um dos assessores do prefeito abordou-o
e perguntou:
— E você, por que não está gritando vivo
o prefeito?
— Porque eu não sou louco, sou médico!

LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - Parabéns aos librianos aniversariantes desde o
dia 23 de setembro deste ano. Inevitavelmente as boas energias e a disposição para fazer e acontecer tomam conta da mente dessas pessoas. Cuidado
apenas com fofocas e má interpretação de suas ideias.
RELACIONAMENTOS: justamente neste período em que o Eclipse Lunar
em Libra promove mudanças na forma de ver a pessoa amada transformando a
relação. A preocupação agora é quanto ao futuro e se algo estiver atrapalhando
terá de ser retirado, se não o rompimento fica à vista.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Primeiramente o período requer cautela
e prudência no âmbito do trabalho e dos estudos. Procure manter o foco e, se
for o caso, até se fingir de morto, algo que os escorpianos sabem fazer bem.
As puxadas de tapete podem acontecer. Cuidado com a falsidade e com os
famosos tapinhas nas costas.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver só, será possível surpresas ao
coração de onde menos se espera. Quem sabe alguém que já conhece há
tempo poderá despertar algo especial em você? Para quem estiver num sólido
relacionamento, a admiração e o clima está favorável para reforçar o amor.

Políticos
Viajando por uma região de canibais, o
arqueólogo chega a uma lanchonetezinha escondida no meio da selva. O cardápio chama
a atenção:
Missionário frito: R$ 30,00
Guia de safári ao molho pardo: R$ 25,00
Político ao forno: R$ 175,00.
Intrigado com a disparidade de preços, ele
pergunta ao dono da espelunca a razão de
político ao forno ser tão caro. Ele responde:
— Além de ser muito difícil de ser caç(ss)
ado, leva horas e horas cozinhando. E o senhor
por acaso já tentou limpar um deles?

Jeitinho brasileiro
Um prefeito queria construir uma ponte,
e chamou três engenheiros: um alemão, um
americano e um brasileiro. O alemão propôs:
— Faço por US$ 3 milhões: um pela mão-de-obra, um pelo material e um para meu
lucro.
O americano deu seu lance:
— Faço por US$ 6 milhões: dois pela mão-de-obra, dois pelo material e dois para mim.
Mas o serviço é de primeira.
O brasileiro deu o lance maior:
— Faço por US$ 9 milhões.
— Nove?! É demais! Por quê?
— Três para mim, três para você, e três para
o alemão fazer a obra.
— Feito!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - O período continua propício a aumentar
as ações no trabalho e a rede social. Inevitavelmente, alguns proveitos poderão ser retirados de sua capacidade de se relacionar com as mais diversas
pessoas. Os efeitos de seu carisma podem lhe beneficiar.
RELACIONAMENTOS: mesmo com o otimismo permeando sua vida, será
possível ter de tomar decisões importantes quanto à relação amorosa. Para
isso, terá de se estabelecer limites, isto é, se quiser fluidez e recompensas
futuras.

CURIOSIDADES

Por que o mar é salgado?

A explicação para essa questão é simples,
e pode ser respondida relembrando-se o ciclo
da água no planeta Terra.
Vale lembrar também que o sal dos mares
não é idêntico ao tradicional cloreto de sódio,
conhecido como sal de cozinha. A água do
mar apresenta cloreto de magnésio, cloreto
de potássio, bicabornato de cálcio e muitas
outras substâncias. Nós sentimos o sabor do
cloreto de sódio nos mares porque ele é a
substância mais abundante na água.
O processo que resultou na salinidade da
água do mar começou há milhões de anos.
Isso porque a chuva sempre diluiu os minerais
da superfície do planeta, levando substâncias
para o mar. Os vulcões submersos também
lançaram elementos químicos na água. Esses
dois processos naturais da Terra contribuíram
diretamente para o sabor salgado da água dos

oceanos.
A salinização do mar é um fenômeno que
acontece até os dias de hoje. Os oceanos recebem cerca de 2,5 milhões de toneladas de
sal por ano. A salinidade média dos mares
está estabilizada em 3,5% para cada litro de
água. Um fato curioso é que o Mar Morto, do
Oriente Médio, é o único que apresenta salinidade extremamente elevada, com taxa de
35% em cada litro de água.
Sendo assim, podemos concluir que a água
dos mares é salgada há centenas de milhões
de anos, graças a um processo natural do
planeta Terra, onde o sal da superfície e das
rochas é levado para os oceanos. Partindo
do princípio de que o sal não evapora com a
água, a substância fica acumulada nos mares,
sendo utilizada pelos animais marinhos para a
formação de conchas.

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - No campo profissional novos rumos ou
compensações por seus esforços podem acontecer de forma precisa. Há maior
probabilidade de se ganhar dinheiro a partir de ações mais objetivas. Novos
convites e possibilidade de novos projetos. Aproveite o momento positivo.
RELACIONAMENTOS: cuidado com as variações de humor que interferirão
na relação, sobretudo com colegas de trabalho. A expressão pode ser determinante nesse processo. A partir de suas amizades, novas pessoas podem
mexer com o coração, isto é, se você quiser.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - O período está bem interessante para estudos
e para procurar novos campos do conhecimento. Há uma insatisfação salutar
quanto ao domínio de informações e disposição para procurar novos domínios
do conhecimento. O lado internacional aguça a curiosidade.
RELACIONAMENTOS: para quem estiver solteira e à procura de um par,
o período está interessante. Mas é importante saber que as paixões mexem
com a mente, com o comportamento, com os sonhos, com a liberdade e a
esperança de encontrar a cara metade.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - Período para fazer a separação de o que pode
dar certo e o que pode ser colocado de lado. O mundo não é somente de sonhos, é real e duro às vezes. O momento é de maturidade para enfrentar essa
realidade, doa a quem doer. Você deseja se proteger e para isso terá de decidir.
RELACIONAMENTOS: com o regente de Peixes em oposição ao planeta
Marte, algumas discussões a partir de pontos de vista diferentes podem acontecer. Medir forças pode não ser tão salutar, a não ser ao ego de um ou de outro.
O importante é equilibrar entre o emocional e as cobranças por maior presença.
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Grosseiro, jornalista faz Andressa Urach
chorar durante entrevista
Andressa Urach foi às lágrimas durante
uma entrevista à uma afiliada da Record
em Santa Catarina. A loira foi ao ‘Jornal do
Meio Dia’ para falar sobre seu livro ’Morri
Para Viver’ e discutiu no ar com o jornalista Helio Costa, que lhe entrevistou de
forma grosseira.
O jornalista questionou Andressa Urach
sobre a época em que ela se prostituiu e,
de forma impaciente, fez perguntas ofensivas em tom rude e deixou
claro que não gostava da ex-modelo. Quando a loira tentava explicar
que terminou caindo na prostituição por conta da origem humilde,
Helio se irritou. “Para mim não é desculpa”, disse ele.
“Se o senhor fosse uma mulher e tivesse um filho e ele passando
fome, o que faria? Deixaria ele passando fome?”, questionou Andressa Urach. “Estás pensando o que? A minha mãe tinha 5 filhos.
Mas ela cuidava da vida, ela não caiu na vida como ti”, respondeu
o jornalista de forma bastante estúpida. A colega de bancada de Helio Costa tentou interferir na discussão, mas Andressa Urach não
conseguiu continuar a conversa. “É uma vergonha falar que eu fui
prostituta, Sr Helio”, disse ela chorando

Cynthia Benini é demitida do SBT após criar
confusão, diz jornal
Ex-participante da "Casa dos Artistas",
em 2002, Cynthia Benini caiu nas graças de
Silvio Santos e ganhou uma vaga no SBT.
No entanto, seu contrato foi encerrado no
último dia 9.
A assessoria de imprensa do canal confirmou a informação, mas não deu detalhes
sobre o motivo. Segundo o jornal "O Dia",
a demissão foi motivada por uma falta da
profissional em um plantão e uma confusão
armada por ela no departamento pessoal da
empresa.
A jornalista teria ficado irritada porque a estrela ao lado de seu
nome na vaga de estacionamento, na sede da emissora, não foi pintada.
Ainda de acordo com a publicação, o 'Homem do Baú', desta vez,
não se envolveu no assunto para aliviar a polêmica.

Roberto Carlos convida sua musa para
morar com ele em Miami
Roberto Carlos está mesmo disposto a
conquistar o coração da jovem sul-matogrossense Viviane, vizinha do cantor, de
74 anos, e alvo recente dos galanteios do
cantor pelas ruas da Urca, na zona sul do
Rio. Ele tem feito de tudo para fisgar a
morena, de 29 anos.
Segundo uma fonte do Yahoo!, num
dos encontros, o Rei - que está apaixonadíssimo por ela - a convidou para morar
junto com ele no apartamento de Miami,
nos Estados Unidos. Uau! A moça ainda
não deu a resposta.
As investidas de Roberto para cima de
Viviane são o assunto no bairro, já que o
cantor envia direto flores para ela na famosa mureta da Urca, point
jovem do local. O artista não assume um relacionamento desde
1999, quando morreu a ex-mulher Maria Rita.
Na quarta-feira (23), Roberto se manifestou, pela primeira vez,
sobre o assunto em seu site oficial, escrevendo o seguinte: “Isso tudo
para mim é uma surpresa. Não estou apaixonado, não estou para gravar nenhum clipe e sinceramente não mandei flores para ninguém.
Deve haver algum engano em tudo isso”.

‘Chimbinha ameaçou matar minha mãe e se
matar’, diz filha de Joelma
A filha de Joelma, Natália Sarraff, falou sobre a separação conturbada da mãe e de Chimbinha, em
entrevista ao ‘TV Fama’, da RedeTV!. Natália contou que o guitarrista chegou a ameaçar a vocalista
da banda Calypso. “Ele chegou a
ameaçar o segurança da minha
mãe com uma faca grande de pão.
Ele falou: ‘Eu te mato, eu mato ela
e depois me mato”, disse ela.

Natália Sarraff também revelou que não ficou surpresa com tal
ameaça, já que o ex-padrasto sempre foi violento. “Isso não é novidade pra ninguém que o conhece de perto. Funcionários da banda
eram ameaçados de morte por ele também”. E explicou: “Ele no dia
a dia era normal. Mas bebeu, ficava violento. Vi isso várias vezes
de ele ficar violento, ameaçar quem estivesse por perto e cruzasse o
caminho dele. De beber e quebrar todos os pratos e copos da casa.
Ele não chegava a ameaçar minha mãe, porque se ele fosse pra cima
dela, ela ia pra cima também”, explicou ela.
A filha de Joelma também revelou que mais polêmicas podem
surgir em torno da seaparação. “Tem muita coisa pra vir à tona ainda. Ele confessou a traição, né? Então pronto. É bem complicado.
Sempre teve boatos de que ele traía minha mãe, mas nunca tivemos
provas como agora”, contou Natália Sarraff.

Netinho volta a ser internado
em hospital de São Paulo
O baiano Netinho, 49, se internou novamente
no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após
sentir tonturas, dores no pescoço e problemas de
visão. No Facebook, o artista de axé contou na
quarta-feira (23) que irá passar por umacirurgia
para retirar uma válvula que tem no cérebro.
“Não serei mais um cantor valvulado (risos).
Cada vez mais estou ficando como eu era. Em breve voltarei a dar
meus saltos triplos. Em algumas semanas voltarei aos shows”, escreveu o músico na rede social.
“Amigos, após as minhas primeiras duas semanas de trabalho
quando fiz quatro shows, na semana seguinte senti um aumento na
minha tontura, pescoço duro e um pouco de diplopia (visão dupla).
Vim aqui no Hospital Sírio Libanês fazer uma revisão. Tudo excelente com meus exames. Porém, olhem que maravilha, a equipe está
fazendo testes em mim pois suspeitam que meu corpo não precisa
mais da válvula que instalaram no meu cérebro no ano passado. Vão
retirá-la”, explicou Netinho que recebeu apoio e mensagens de carinho dos seus muitos fãs.
Há 1 mês, Netinho chorou na TV ao relembrar dos problemas de
saúde que teve há 2 anos quando passou por algumas cirurgias no
cérebro, teve três AVCs e ficou sete meses internado.

Gugu pode sair da Record por ganhar
menos do que Xuxa e Rodrigo Faro
Gugu Liberato, 56, pode não
renovar o seu contrato com a
Record e novamente ficar fora
do ar. Alguns impasses prejudicaram as negociações entre
o apresentador e a direção da
emissora que o espera voltar de
férias em outubro para firmar
um novo acordo com ele.
Segundo informações do site
“Notícias da TV”, algumas pessoas próximas ao artista afirmaram
que vários pontos estão em discordância entre ele e o canal. Um deles seria o fato de Gugu receber menos do que Xuxa (R$ 1 milhão)
e Rodrigo Faro (R$ 2,2 milhões). Em regime de sociedade com a
Record, o apresentador embolsou nos últimos meses (entre R$ 700
mil e R$ 900 mil líquidos).
Outro ponto importante que incomoda Gugu seria ele avaliar que
trabalha demais,em três programas por semana, e ganha pouco. Por
conta disso, só renovaria com a emissora para 2016 se ficasse com
a sua atração apenas nas noites de quarta-feira. Aos amigos, Gugu
ainda comentou que tem ficado muito tempo longe dos filhos.
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Está certo que o cantor tem agenda lotada de shows e o maior
cachê do Brasil (em torno de R$ 600 mil). Só no Sul o povo não vai
com a cara dele. Mas ficar esnobando quem o ajudou a ficar famoso
não é uma atitude bacana, né?
Uma hora ele pode precisar...

Tatá Werneck se queima com travestis e é
chamada de atriz de um personagem só
Tatá Werneck despertou a ira de muuuuuita
gente por causa da música Travesti de Fogo e
está sendo acusada de transfobia.
Na letra, feita para a banda da qual ela é
vocalista, a humorista fala “Às vezes tenho
medo de travesti. Rosto feminino e masculino
ao mesmo tempo (...) Travestis carregam navalhas na bolsa e matam pessoas mil".
A canção foi gravada antes de Tatá ir para
a Globo, quando estava na MTV, mas o vídeo
voltou a circular na internet nesta semana e
criou polêmica.
Não adiantou nada a desculpa esfarrapada
que Tatá deu dizendo que a música tinha o objetivo de repudiar o
preconceito contra travestis. Ninguém acreditou, claro.
Agora ela tem sido massacrada em comunidades de travestis. E
o pessoal está dizendo que a moça deveria estudar interpretação,
pois ela é atriz de um papel só e, mesmo estando em outra novela,
continua sendo a Valdirene de Amor à Vida...
Veja um desabafo no Facebook (de Daniela Andrade):
"Que repugnância que estou dessa Tatá Werneck e sua banda.
Quase coloquei meu estômago pra fora lendo o lixo de desculpa que
os parasitas da banda escreveram.
Agem como se o tal humor fosse isento de viés ideológico, agem
como se estivessem fazendo humor inteligente. Quando é que vão
ridicularizar os assassinos das travestis e mulheres transexuais? Moramos no país que mais mata travestis e mulheres transexuais no
mundo, isso sim seria serviço.
Mas sabem que todos riem de travesti, o riso é fácil, então, vamos
ficar apenas nesse raso preconceito e ignorância mesmo.
Quer dizer, pessoas trans e travestis apontam transfobia e eles
QUE NÃO SOFREM TRANSFOBIA decidem que não houve
transfobia na transfobia que estão propagando.
Viva o Brasil assassino de travestis e transexuais, o Brasil que
só nos quer quando estamos sendo tratadas como deboche, doentes
mentais, seres exóticos, sem humanidade.
Ainda que mintam descaradamente o oposto, afinal, é só humor
né? Transfobia é arte".

Piada de Gentili pode ter sido motivo para
Record proibir Xuxa de ir ao Teleton
A Rede Record proibiu Xuxa e todos os seus outros artistas contratados de participarem do ‘Teleton’, campanha promovida anualmente pelo SBT para angariar fundos para a AACD. Segundo o
colunista Flávio Ricco, do ‘UOL’, as piadas de Danilo Gentili em
relação à estreia da apresentadora na emissora teriam sido o motivo.
Outras menções críticas do humorista a contratados da Record
também teria irritado a diretoria da emissora. No dia da estreia de
Xuxa, o apresentador do ’The Noite’ entrevistou Matheus Ceará,
humorista do programa 'A Praça é Nossa’ em uma banheira com o
produto Monange, marca que Xuxa foi garota propaganda durante
alguns anos. Além da entrevista, os integrantes da banda Ultraje a
Rigor estavam caracterizados como Paquitas e a assistente de palco
Juliana estava vestida de “Xuxa Crente”, brincando com o fato de a
apresentadora não poder falar sobre religião em sua nova casa.

Wesley Safadão ganha fama de estrela
e fica com o filme queimado

Novo livro com fotos de Gisele
Bundchen custa U$700

O sucesso subiu à cabeça de Wesley Safadão.
O pessoal que trabalha nas emissoras de TV,
principalmente na Globo, está comentando que
ele anda meio estrelinha e não aceita mais convites para ir a programas.
Atrações como Fantástico, Esquenta, Altas
Horas e Domingão do Faustão vivem atrás do
cantor e ele só esnoba. Faz pouco. Diz que está
ocupado fazendo shows, mas posta fotos e vídeos na praia, piscina, fazendo churrasco na laje
etc... Isso pega super mal para ele.
Um episódio muito desagradável aconteceu
com Faustão.
Wesley tinha aceitado fazer uma gravação para o Domingão ao
lado de Marcos e Belutti, mas desmarcou. Tiveram de cancelar tudo
e a dupla ficou sem gravar por causa dele.
Safadão também foi convidado para ir ao Prêmio Multishow, mas
não aceitou. E vive dizendo não para entrevistas.

Prepare o bolso! Se quiser a nova edição de luxo do livro de fotos
de Gisele Bundchen, você terá que desembolsar U$700. E sim, o
livro contém fotos da modelo mais bem paga do mundo, nua.
O novo livro com fotos de Gisele Bundchen custa U$700
De acordo com a editora Taschen — uma empresa alemã — o
livro terá 28cm por 39cm e terá “curadoria e design feitos pessoalmente por Gisele em uma colaboração com o diretor criativo
Giovanni Bianco.” Apenas mil cópias da edição limitada serão impressas, cada uma delas pessoalmente autografada por Bundchen,
de 35 anos. O livro contará com 300 fotos da modelo tiradas por
fotógrafos renomados no mundo todo, como Irving Penn, David
LaChapelle, e Juergen Teller. Embora U$700 por um livro possa
parecer um exagero, não é nada comparado ao salário anual da celebridade brasileira. Ela está no topo da lista da Forbes de modelos
mais bem pagas do mundo desde 2002, superando por muito Karlie Kloss, Kate Moss e Cara Delevingne. De acordo com a Forbes,
Gisele ganha quase cinco vezes mais que seu marido, o jogador de
futebol americano Tom Brady, do New England Patriots.
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IX Geocultura abriu programação da 19ª Feira
da Paz e Festa do Produtor Rural de Luisburgo

C

om grande participação
de estudantes, o IX Geocultura foi promovido
com sucesso, envolvendo
criativas apresentações das
escolas. Os jovens demonstraram muita criatividade e
entusiasmo. Realizado na
noite de Quarta-feira, 25, pela
EE Joaquim Knupp, o evento
cultural que conta com total
apoio da Adm. 2013/2016 destacou a importância da dança
como instrumento de inclusão

social. Entre os presentes, os
Prefeitos José Carlos Pereira
(Luisburgo) e Wanderson Teixeira (Caputira), Vice-prefeito
Geraldo Rhodes, Superintendente Regional de Ensino,
Mônica Hott, Secretária M. de
Educação, Cristina Hubner, e
direção das escolas EE Ludovino Alves Filgueiras (Ponte
do Silva) e EE São Vicente de
Paulo (Alfa/ Sul - Manhuaçu),
além da EE Joaquim Knupp,
que realiza o evento com o

apoio da Adm. 2013/2016.
Rep. da EE Amélia Gomes
(Pontões - São João do Manhuaçu) integraram o corpo
de jurados.
Na solenidade, as autoridades se pronunciaram, elogiando a vibração dos adolescentes
e jovens, juntamente com professores e equipe pedagógica,
a cada ano que o Geocultura é
realizado. Houve homenagem
para a direção da EE Joaquim
Knupp – representada pelo

Diretor Marcus Vinícius e a
Vice-diretora, Eliane Pereira
de Abreu.
Após momento de oração,
deu-se início às apresentações das escolas participantes, e, no encerramento, o
Grupo de Dança de Rua,
Blackout of Dance, chamou
a atenção do público.

O evento marcou a abertura da XIX Festa do Produtor Rural e Feira da Paz de
Luisburgo, que prossegue
durante todo o final de
semana. Na noite de ontem
(Quinta-feira), foram apresentados shows religiosos
da dupla Wellington e Wanderson e do cantor Nani

Azevedo. Nesta Sexta-feira,
25, o público prestigiará
shows das duplas sertanejas
Relber e Allan e Keila e
Xandy; no Sábado, são atrações as duplas João Lucas e
Diogo e Alex e Rafael, e, no
Domingo, encontro de som
e show gospel com Álvaro
e Daniel.

Quinta-feira, 24, a XIX Festa do Produtor Rural e Feira
da Paz, teve participações de cantores gospel.

Na noite que abriu a programação musical da XIX Festa do Produtor Rural e Feira da Paz de Luisburgo, o evento contou com
as apresentações de músicas gospel com a dupla Wellington e Wanderson e o Cantor Nani Azevedo.

