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EDITORIAL

Há muita impunidade
no Brasil

CHARGE

T

odos os partidos políticos que tiveram governadores e presidentes
estão respondendo a processos na justiça, sempre que pegam um
petista, logo surgem na internet um montão de acusações contra
o PSDB, tem que apurar tudo, ninguém está acima da lei. Só fico imaginando as aparições de Lula na TV dizendo das roubalheiras dos partidos políticos, principalmente o PSDB de FHC que ele tanto acusava,
eu pensava que um governo do povo e para o povo, iria acabar com a
corrupção, foi assim que eu votei no Lula.
Ele chegando ao poder tinha tudo para acabar com a corrupção, ou pelo
menos diminuir, pois o presidente é a maior autoridade do país, é ele que
nomeia o Ministro da Justiça e todos os demais cargos da república, tudo
está nas mãos do presidente, é o chefe da nação, logo o povo esperava
que Lula que tanto falou, iria acabar com a corrupção. Imagina o poder
de você trocar todos os diretores da Polícia Federal, nomear o Procurador
Geral da República. Só que tudo aconteceu ao contrário, o Lula não era a
pessoa que o povo pensava e só depois de seu mandato de 4 anos é que
o país ficou sabendo do mensalão, mesmo assim o povo deu novamente
mais um mandato e as coisas foram só se multiplicando, mas sem provas
contundentes, ao ponto do presidente apoiar e eleger sua sucessora Dilma,
uma desconhecida do povo, muitos indicados por Lula, continuaram no
poder, logo tramaram o desmantelamento do erário público, e acredito
que o presidente realmente não sabia de nada, ele confiou nos seus companheiros e amigos e foi traído por todos, os Criminosos de Colarinho
Branco estão sendo condenados um a um, dezenas já estão presos. É o
que se dá a gente votar em quem não está preparado, o próprio Lula dizia
que não estudou e nem gosta de ler.
A culpa de tudo que está acontecendo é do PT que não soube selecionar
as pessoas de bem para ajudar a governar a nação e por tanto deram o
maior desfalque de bens públicos e dinheiro do povo, bilhões foram desviado da Petrobras e a cada dia surgem novas provas de crimes cometidos
pelos funcionários que o governo deu poderes de chefia, tomara que no
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal eles não tenham desviado
grana, mas pelo que se vê nas delações premiadas em que fazem os criminosos governistas, o lastro é enorme e
Fale com a redação
podem aparecer muito mais crimes.
Depois que a casa caiu para o PT, vemos
contato@jm1.com.br
na internet todo dia acusação de todos os
(33)3331-8409
tipos contra o PSDB, se é verdade tudo
isso, porque a Polícia Federal e o Ministério
Público não agiram. Não estamos aqui defendendo o PSDB, pois no poder
ele pode até ter cometido irregularidade, quem nomeia os chefes da Polícia
Federal, Ministro da Justiça é a Dilma que está no poder. Não tem brasileiro
bobo mais não, o povo está sofrendo pelo desemprego e pela violência.
DELCÍDIO CONFESSA QUE É UM CONTADOR DE LOROTAS: Por meio dos advogados, o senador Delcídio Amaral (PT-MS)
chama de “delirante e fantasioso” o conteúdo da gravação em que ele
insinua influência sobre políticos e magistrados, e de “blefes e bazófias”
o que afirmou na conversa com Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da
Petrobras Nestor Cerveró, que o levou à prisão no dia 25 passado. Ele
também inocenta o banqueiro André Esteves, solto neste sábado (19). O
Senador admite ‘blefe’.
A defesa de Delcídio, referindo a Esteves, diz que “foi um blefe” para
dar à família Ceveró a ideia de que poderia obter “consolo” ou “vantagem”. Coluna Claudio Humberto.
PMDB poderá ser recriado, ataques ao vice Michel Temer, pelo
PMDB do Rio e senadores ligados ao Planalto, provocam a reação de
parlamentares do partido favoráveis ao impeachment de Dilma. Parte
segue a liderança de Eduardo Cunha (RJ) e ameaça recriar o PMDB
sem adesistas, na convenção de março, rompendo com o PT. Eles deram
várias provas de força, impondo ao governo derrotas como a eleição da
comissão do impeachment.
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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

Quem planta limão, colhe...

Chegaram mais um Natal e fim de ano. Nesse momento, externando
ou não, todos nós fazemos uma avaliação do que fizemos durante
o ano que está se indo. Se fomos malcriados com nossos pais, se
agimos corretamente com nossos amigos, colegas de trabalho...
E se fecha com presentes. Uns merecidos; outros convencionais.
Do ponto de vista da realização individual, a maioria pode e deve
estar satisfeita consigo. A minha preocupação vai além e sempre
me questione se fiz algo para melhorar o meu país. Quando eu
colaboro para a melhoria do país, há uma grande possibilidade
de ter colaborado para a melhoria de entes mais próximos, como
meu estado, meu município, meu bairro.
Muita gente acha que só pagando os impostos e cumprindo suas
obrigações cotidianas já fez o suficiente. Individualmente não resta
dúvida. Mas para a melhoria da coletividade cada um deve ir além
e quem tiver forças muito mais além.
A sociedade brasileira peca muito por isso. Criou-se um Estado
que não oferece serviço razoável nenhum, suga tudo o que pode
de todos. Aquelas que não precisam utilizar dos serviços miseráveis
se omitem de tentar melhorar. E essas seriam as pessoas teriam
maior poder de influenciar.
Ninguém tem a obrigação de fazer mais do pagar seus impostos,
mas não pode querer mais do que isso.
Para ter um país melhor começa pela contribuição efetiva de
todos; de todos aqueles que se disponham a colocar a mão na
massa. Só participação virtual não ajuda muito. Só é melhor do
que nada. Serve apenas para responsabilizar o “povo brasileiro”,
como se fosse um alienígena; fosse de outro planeta.
O que você poderia fazer? É você quem tem essa resposta.
Talvez pudesse ter plantado mais uma árvore; ter doado um ins-

trumento musical para uma escola; uma sociedade de bairro; ter
ido a reuniões do filho na escola – e participado dela – ter retirado
aquele saquinho plástico da frente da casa, aquela sujeirinha que
veio possivelmente do vizinho, que recebera de outro. Poderia
ter ido comigo recolher bituca de cigarro das ruas, como estou
fazendo em São Paulo.
Quanto a instrumento musical, tenho dúvida se existe algum piano
– particular ou não - no município de Nova Soure/BA, onde nasci.
Outra questão de reflexão são as opções. Muitos pais ficam
extremamente tristes e passam isso para suas crianças porque
não puderam dar um presente no Dia das Crianças e agora no
fim do ano. Entretanto nem se deram e se dão conta de que não
passou o ano inteiro e nem levaram ao dentista. Também não
causa preocupação a cárie no dente da criança quando abre
aquele sorriso ao receber o presente. Dente sadio é secundário;
importante mesmo é o presente.
Cada um tem todo o direito às suas escolhas. Mas não tem o
direito de querer que eu concorde com elas. Tenho que respeitá-las; concordar, jamais.
O problema em culpar o povo brasileiro não vem da sua opinião
individual; é que esse pensamento se expande e se torna coletivo.
Uma nação inteira parada, cada um culpando os demais.
Agora, um país só vai adiante com um povo proativo. O resultado
vem do que fazemos. Não é minimamente coerente querer colher
uva quando se planta limão.
Mãos à massa, brasileiros!
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP
Bacharel em direito
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
É O FIM DOS TEMPOS.
Onde vamos parar?
O Brasil sempre foi
muito ruim para a classe
dos menos favorecidos,
mas hoje todos estão gritando por socorro, artistas, apresentadores de
televisão, em fim se não
bastassem o desemprego,
a crise econômica, vivemos em uma guerra infernal, enfrentamos todos
os tipos de violência, não
podemos confiar nem nas instituições de saúde, vejam esta.
Médicos traficando órgãos "...ELES MATAVAM OS PACIENTES POBRES E VENDIAM OS ÓRGÃOS AOS PACIENTES
RICOS..... E protestavam contra o Mais Médicos..."
- Os médicos Celso Roberto Scafi, Cláudio Rogério e Jeferson Skulski foram presos em Poços de Caldas, acusados de
participar de uma quadrilha de tráfico de órgãos, chamada de
'Máfia dos Órgãos', que agia no Sul de Minas Gerais.
Os profissionais Celso Roberto Frasson Scafi e Cláudio
Rogério Carneiro Fernandes receberam as sentenças junto
com os outros dois médicos, João Alberto Góes Brandão
e Alexandre Crispino Zincone. Eles receberam penas que
variam de oito a 11 anos e seis meses de prisão em regime
fechado por homicídio doloso, compra e venda de órgãos
humanos, violação de cadáver e realização de transplante
irregular. Veja que mesmo sendo presas as penas são muito
baixa pelo gravíssimo crime.

Lajinha e seus problemas
Alguns eleitores lajinhense em conversa se dizem desesperançados com a política do município, o prefeito da gestão passada
cometeu tanta irregularidade, foi acusado de desvio de verbas e
até condenado, recorreu e espera a decisão da instancia superior.
Sabedores da má gestão, veio a eleição e o povo mudou, mas
parece que nada mudou, não vimos progresso com a nova administração, não há comunicação do gestor com os moradores
e por isso ficamos por conta das fofocas e o que cada um diz,
sem uma nota oficial do prefeito.
As coisas vão de mal a pior, já se espalha para todo canto e
até mesmo aceito pela situação que dificilmente tem condições
de disputar uma eleição com chance, caiu na linguagem popular
e praticamente só um milagre possa dar novamente a vitória ao
grupo que ocupa o poder, “entrando no ano eleitoral de 2016 encontram novamente em situação difícil e não sabemos a realidade
de Lajinha, penso que novamente teremos que mudar para ver ser
acertamos, apostaram tanto neste nome da atual administração,
mas não demos sorte, as coisas vão de mal a pior, e dizem que
ano que vem será pior que 2015, nosso dinheiro está sendo jogado
no lixo, todos os lajinhenses ficaram sabendo das irregularidades
dos cheques desviado da prefeitura e até agora ninguém sabe
quem vai pagar a conta, o prefeito não se comunica, gastaram
verbas colocando quebra molas nas ruas da cidades, agora estão
desfazendo o serviço”. Comentou Paulo
Triste realidade e o povo novamente pede socorro, segundo
alguns lajinhenses que analisaram a situação, não há muitas
opções na cidade, pois somos dominados por dois grupos e
nenhum deles corresponderam com a necessidade municipal, a
nossa esperança é que apareça um nome capaz de revolucionar
nossa administração e mudar a cara da cidade, Lajinha há muitos
anos que permanecem do mesmo jeito, precisamos de sangue
novo com ideias novas e com prestigio nas outras esferas para
trazer recursos para resolver problemas crônicos da cidade e
do Distrito do Prata. O deputado João Magalhães confidenciou
a nossa reportagem que deseja ajudar a cidade a superar seus
problemas, hoje é o deputado que mais verbas trouxeram para
a região.
Não podemos mais conviver com uma cidade do porte de
Lajinha com as ruas do centro com calçamentos de péssima
qualidade cheia de buracos que automóveis novos com pouco
tempo estão batendo a lataria.

Lajinha MG Eleições 2016 – Falta de
consenso nos grupos pró e contra
governo revela crise da “mesmice”
Situação e oposição em Lajinha não definiram ainda nenhum
pré-candidato para liderar como cabeça de chapa para a disputa
pela prefeitura em 2016. A confusão e os rachas dentro do grupo
do PSDB devem levar a decisão para próximo da disputa em
2016, já no grupo oposicionista também a falta de consenso em
relação a nomes deve levar a decisão para ano que vem, nos

outros partidos menores também
ainda não há posicionamento oficial a cerca de nomes ou mesmo se
laçaram candidaturas próprias ou se
estarão compondo coligações, o fato
é que provavelmente a exemplo de
outras disputas lajinha deve contar
apenas com candidatos ao executivo
dos dois principais grupos políticos
PMDB e PSDB. Agora em relação
ao legislativo espera-se que o eleitor
tenha muitas opções para promover
a renovação da câmara que a partir
do próximo ano contara com mais duas cadeiras passando de 9
(nove) para 11 (onze) o numero de vereadores no município, com
isso PR, PT e DEM devem intensificar os trabalhos com intenção
de elegerem representantes no legislativo. Neste momento fica
difícil definir quais serão as candidaturas com fôlego para chegar
até a disputa do ano que vem. O que podemos afirmar é que existe
uma crescente expectativa da população em relação ao surgimento de uma alternativa real de projeto para a cidade. Lideranças
de partidos menores e que ainda não foram experimentados na
gestão do poder executivo e legislativo podem surpreender. A
população está cansada dos antigos nomes e está ansiosa por
surgimentos de novas lideranças que sejam capazes de promover
as mudanças necessárias para retirar da inercia a cidade.
Credito https://www.facebook.com/Eleicoes2016Lajinha/

Militar, Flávio Bierrenbach, desligou-se da Associação Juízes
para a Democracia, entidade criada por magistrados que participaram da resistência democrática ao regime militar. Bierrenbach
deixou a entidade por considerá-la partidariamente aparelhada
e a serviço do governo do PT.

Retrato da saúde
pública
Enquanto se gasta bilhões e desvia milhões, a
saúde pública brasileira é
esquecida pelo governo.
O Rio Olímpico agoniza
na UTI sem dinheiro para
pagar hospitais públicos,
e o povo brasileiro espera pacientemente, até quando o povo
brasileiros terá paciência?

Rasgaram a Constituição
e tudo pode ser perdido
Do que adianta o esforço da Polícia Federal e de alguns juízes de
Curitiba na Operação Lava Jato, o sistema brasileiro está podre, na
cúpula governista muitos criminosos, de um lado as investigações
e condenações, de um outro lado um pessoas influentes tentando
melar tudo.
Tenho dito e volto a dizer, para a podridão do Brasil somente
uma intervenção militar, para colocar na cadeia todos os culpados,
sejam do Executivo, Judiciário ou Legislativo. As Forças Armadas
é a única instituição isenta da política partidária, desde sua criação
ela tem a finalidade neutra exatamente para em situações como se
encontra agora as demais instituições do executivo, judiciário e
legislativo com problemas. O Supremo Tribunal Federal mostrou
incapaz de apaziguar as diferenças, ficando agora a única esperança
do povo brasileiro nas Forças Armadas para tomar uma medida
justa para o bem da nação.

Executivo
Veja em que triste situação nos encontramos; uma Presidenta
que está sendo acusada de Improbidade Administrativa, além de
irregularidades na campanha, onde para se beneficiar na eleição
deixou de tomar muitas medidas que se tivesse sido tomada a
crise seria mais amena, responde a processo de impeachment, em
andamento as contas de campanha com pedido de reprovação.
Alguns governadores e Ministros de Estados foram citados na
Lava jato

Legislativo
Muitos deputados e senadores respondendo inquéritos, um
número bem expressivo já denunciado na Lava Jato, o Senador
Delcídio do Amaral líder do governo preso por tentar atrapalhar
o andamento das investigações, o presidente da Câmara Eduardo
Cunha com pedido no STF de afastamento do cargo e perda do
mandato, dezenas de deputados envolvidos também em corrupção
e citados na Lava jato

Judiciário
O Judiciário foi chamado a resolver o impasse, mas decepcionou o povo deixando transparecer tendência pró governo,
segundo as redes sociais e a imprensa em geral a decisão foi
um desastre, lembrando que dos 11 Ministros 8 foram indicados
pelo PT, através dos Presidente Lula e Dilma, como diz alguns
analistas, eles estão
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (17) que o processo de impeachment da presidente Dilma
Rousseff voltará à "estaca zero", com necessidade de eleição
de uma nova Comissão Especial na Câmara. ... O STF também
determinou que o rito de impeachment deverá ser igual ao
adotado em 1992, no caso Fernando Collor, e que a presidente
apenas poderá ser afastada do cargo após aceitação do processo
pelo Senado Federal,
A cúpula das autoridades MINISTRO VÊ O PT ‘APARELHANDO’ ENTIDADE DE JUÍZES
Ex-deputado federal de corajoso enfrentamento com a ditadura, o advogado e ministro aposentado do Superior Tribunal

WhatsApp, Uber e Airbnb:
por que essas ferramentas incomodaram
tanto em 2015?
Na sexta-feira (18), após um mês de chamamento, a Prefeitura
de São Paulo abriu a outorga para 5 mil táxis executivos, cujo
preço custa R$ 60 mil. Segundo o Simtetaxis, o número de novos
carros é “suficiente” para a demanda da cidade. Mas é preciso
questionar que tipo de trabalhador, autônomo ou assalariado,
tem R$ 60 mil para pagar a outorga, além de ter um carro com
motor 2.0. Outro fator é que a corrida do táxi corporativo é 25%
mais cara que a do táxi comum, que é, no mínimo, 15% mais
cara que uma corrida de Uber.
No dia 17 deste mês, pessoas de Norte a Sul do País entraram
em “crise de abstinência”, que durou cerca de 12 horas, após a
suspensão nacional do WhatsApp, conseguida pela Justiça de
São Bernardo do Campo (SP). Esse foi o último lance de um
ano no qual os gigantes das telecomunicações tentaram – via
lobby no Congresso e ações judiciais – fazer com que o serviço
fosse cobrado ou derrubado porque os clientes de telefonia
aderiram em massa ao comunicador que pode ser em forma de
texto, mensagem de áudio e até ligações que utilizam dados e
não pulsos. Hoje elas já perceberam que a luta é inglória. No
episódio da suspensão, umas das empresas a entrar com liminar
para derrubar a suspensão foi uma operadora de telefonia.

Justin Trudeau: o Mujica canadense?
O novo primeiro-ministro do Canadá, Justin
Trudeau, teve uma infância confortável, viajou
por mais de cem países e acaba de se tornar o
segundo político mais jovem a assumir o governo de seu país. Já o ex-presidente uruguaio, José
"Pepe" Mujica, lutou num grupo guerrilheiro,
passou 13 anos na cadeia e ficou conhecido como
"o presidente mais pobre do mundo". Essas duas
trajetórias parecem ter pouco em comum. Mas
as propostas do jovem político canadense – que
incluem legalizar a maconha e refundar as relações
com os povos indígenas – têm despertado reações similares às
suscitadas pelo veterano uruguaio. Filho do ex-primeiro ministro canadense Pierre Trudeau (1919 - 2000), Justin Trudeau, de
44 anos, levou o Partido Liberal ao poder após uma década de
domínio conservador.
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"Vão acabar decretando a prisão dele"

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pode
acabar sendo preso em função das seguidas manobras que adotou para protelar o processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara.

IMPEACHMENT: PROVA DO
CRIME ESTÁ EM NOTA DO BB
Demonstrações contábeis do Banco do Brasil do primeiro
trimestre de 2015 contêm as provas das “pedaladas fiscais” no novo mandato de Dilma. O Tesouro, que deveria
repassar ao BB os bilhões que bancam o Bolsa Família,
reteve o dinheiro. Isso forçou o BB a bancar sozinho o programa social do governo: no 4º balanço de 2014 a dívida
era de R$ 10,9 bilhões, e passou para R$ 12,7 bilhões em
31 de março de 2015.

É CRIME
O presidente que atentar contra o livre exercício do Poder
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público ou
dos Poderes dos Estados estará cometendo crime de responsabilidade previsto na Constituição.
CORDA BAMBA
O garotão Leonardo Picciani
(PMDB-RJ) encerra o ano na liderança da bancada peemedebista
na Câmara, mas confidencia a
aliados que teme ser destituído
novamente em janeiro.

PEDALADA DE R$ 3 BILHÕES
Apenas com o Banco do Brasil, graças a um único programa, as pedaladas fiscais no ano de 2015 foram de mais de
R$ 3 bilhões.
RODAPÉ
Consta em uma nota de rodapé da demonstração contábil
do BB, nas fls. 87 e 88, a confissão do crime de responsabilidade praticado.
ALONGAMENTO DE CRÉDITO

GOVERNO PERDULÁRIO
O senador Antonio Reguffe (PDT-DF) votará contra o relatório de Acir Gurgacz (PDT-PR) que pede aprovação das
pedaladas de Dilma. “Um governo não pode gastar mais do
que arrecada”, pondera Reguffe.
DÚVIDA NO AR

Segundo o BB, os bilhões que faltavam da demonstração
contábil eram referentes às “operações de alongamento
de crédito rural”

“O modus operandi da Câmara foi colocado em xeque”,
assegura o primeiro-secretário da Câmara, Beto Mansur
(PRB-SP), a respeito da decisão do Supremo que alterou o
rito do impeachment de Dilma.

PLANO SAFRA

FOGO AMIGO

O valor devido pelo Tesouro Nacional ao BB por equalização da taxa de juros pelo Plano Safra alcança a cifra de
R$ 13,4 bilhões.

Michel Temer vem tentando convencer peemedebistas da
Câmara e do Senado que a disputa interna do partido beneficia exclusivamente o PT, que “teme perder espaço na
eleição municipal, em 2016”.

BOLSA FAMÍLIA SUPERA
R$ 180 BILHÕES EM 10 ANOS
O Bolsa Família já superou a marca de R$ 180 bilhões
gastos desde seu início em 2004 sem integrar políticas
para reduzir a dependência dos beneficiários. Apesar de
defender o programa que garantiu a sua reeleição, a falta
do mesmo empenho da presidente Dilma na redução de
gastos do governo deu força à proposta de corte de R$
10 bilhões no Bolsa Família para 2016 e destruiu nossa
credibilidade no exterior.

PENSANDO BEM…
… mentir, enganar ou simplesmente ignorar a lei não é “estratégia de comunicação”.
CONAB NOMEIA ADVOGADO
DE EMPRESAS SUSPEITAS

O governo manteve ritmo alucinante de gastos nos últimos
dois anos e já distribuiu mais de R$ 25,3 bilhões pelo Bolsa
Família desde janeiro.

O deputado Irajá de Abreu (PSD-TO), filho da ministra Kátia
Abreu (Agricultura), indicou Igo Nascimento para a diretoria
da Cia Nacional de Abastecimento (Conab), que, por sua
vez, nomeou Carlos Lara Maia à diretoria de Operações
e Abastecimento. Carlos advogou para as empresas Raiz
Transporte e Transporte Rodoviário 1500, denunciadas
pelo Ministério Público por crimes contra a administração
pública.

PREVISÃO OTIMISTA

MINHA MAMÃE

No orçamento enviado ao Congresso, o governo Dilma
disse que teria R$ 28,8 bilhões para torrar com o programa
sem contrapartida alguma.

Os servidores de carreira da Conab estão revoltados com
os privilégios do deputado que é filho da ministra, e vem
dando as cartas na Conab.

PERRENGUE

MUITO SUSPEITO

Apesar de ter mais famílias atendidas, o Bolsa Família
terá, em 2014, o pior aumento de gastos desde a sua criação: 1,9% em relação a 2013.

Carlos Lara Maia era corretor de Bolsa de Mercadorias e
advogado de defesa das duas empresas investigadas pelo
Ministério Público.

MÁQUINA DE BOQUINHAS

CASTIGO DE MÃE

Na pressa para acomodar aliados na estrutura pública, o
governo petista criou, entre outras 41 estatais e subsidiárias, a Empresa Brasileira de Legado Esportivo. Foi instalada em 2010 e sepultada no ano seguinte, mas custou R$
4,65 milhões aos cofres públicos.

Kátia Abreu pode não controlar órgãos subordinados, como
a Conab, mas monitora o comportamento parlamentar do
filho.

FUTUROLOGIA FURADA I

A ministra Kátia Abreu até telefonou ao filho na derrubada
do veto ao reajuste do Judiciário, ordenando que apoiasse
o governo.

TORNEIRA ABERTA

Sem notícias boas, o governo recorreu à “futurologia” e
previu inflação de 4,8% para 2017. Em 2014, o ministro
Nelson Barbosa (Fazenda) dava como certa inflação de
7,5% em 2015. Errou feio: será de 11%.
FUTUROLOGIA FURADA II
No mesmo discurso, Barbosa mostrou todo o seu conhecimento técnico ao prever crescimento de 1% da economia
este ano. O último boletim Focus do Banco Central prevê
quedas de 3,7% (2015) e 2,8% (2016).

GAROTO OBEDIENTE

PETISTAS APOSTAM EM JOSÉ
SERRA CONTRA A CRISE
Nem mesmo os petistas acreditam no partido como a solução para a crise política. Sigmaringa Seixas, advogado que
só não foi ministro do Supremo Tribunal Federal porque não
quis, revelou ao senador Lindbergh Farias (PT-RJ) sua preocupação com os rumos do Brasil. Na conversa, segredou
a receita para o sucesso: “José Serra (PSDB-SP) é o único
caminho para sair da crise”. “Sig” é velho amigo de Serra.

ANO NOVO
Hoje é o dia que dá início a um novo ano.
É o dia primeiro. Todos queremos iniciar mais um ano
com esperanças renovadas. É um momento de alegria e confraternização.
As rogativas, em geral, são para que se tenha muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender.
Mas será que se tivermos tudo isso teremos a garantia de
um ano novo cheio de felicidade?
Se Deus nos dá saúde, o que normalmente ocorre é que
tratamos de acabar com ela em nome das festas. Seja com
os excessos na alimentação, bebidas alcoólicas, tabaco, ou
outras drogas não menos prejudiciais à saúde.
Não nos damos conta de que a nossa saúde depende de
nós.
Dessa forma, se quisermos um bom ano, teremos que fazer a nossa parte.
Se pararmos para analisar o que significa a passagem do
ano, perceberemos que nada se modifica externamente.
Tudo continua sendo como na véspera. Os doentes continuam doentes, os que estão no cárcere permanecem encarcerados, os infelizes continuam os mesmos, os criminosos
seguem arquitetando seus crimes, e assim por diante.
Nós, e somente nós podemos construir um ano melhor, já
que um feliz ano novo não se deseja, se constrói.
Poderemos almejar por um ano bom se desde agora começarmos um investimento sólido, já que no ano que se encerra tivemos os resultados dos investimentos do ano imediatamente anterior e assim sucessivamente.
Poderemos construir um ano bom a partir da nossa reforma
moral, repensando os nossos valores, corrigindo os nossos
passos, dando uma nova direção à nossa estrada particular.
Se começarmos por modificar nossos comportamentos
equivocados, certamente teremos um ano mais feliz.
Se pensarmos um pouco mais nas pessoas que convivem
conosco, se abrirmos os olhos para ver quanta dor nos rodeia, se colocarmos nossas mãos no trabalho de construção
de um mundo melhor, conquistaremos, um dia, a felicidade
que tanto almejamos.
Só há um caminho para se chegar à felicidade. E esse caminho foi mostrado por quem realmente tem autoridade, por
já tê-lo trilhado. Esse alguém nós conhecemos como Jesus
de Nazaré, o Cristo.
No ensinamento "amar a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a si mesmo" está a chave da felicidade verdadeira.
Jesus nos coloca como ponto de referência. Por isso recomenda que amemos o próximo como a nós mesmos nos
amamos.
Quem se ama preserva a saúde. Quem se ama não bombardeia o seu corpo com elementos nocivos, nem o espírito
com a ira, a inveja, o ciúme etc.
Quem ama a Deus acima de todas as coisas, respeita sua
criação e suas leis. Respeita seus semelhantes porque sabe
que todos fomos criados por ele e que ele a todos nos ama.
Enfim, quem quer um ano novo repleto de felicidades,
não tem outra saída senão construí-lo.
Importa que saibamos que o novo período de tempo que
se inicia, como tantos outros que já passaram, será repleto
de oportunidades. Aproveitá-las bem ou mal, depende exclusivamente de cada um de nós.
***
O rio das oportunidades passa com suas águas sem que
retornem nas mesmas circunstâncias ou situação.
Assim, o dia hoje logo passará e o chamaremos ontem,
como o amanhã será em breve hoje, que se tornará ontem
igualmente.
E, sem que nos demos conta, estaremos logo chamando
este ano que se inicia de ano passado e assim sucessivamente.
Que todos possamos aproveitar muito bem o tesouro dos
minutos na construção do amanhã feliz que desejamos, pois
a eternidade é feita de segundos.
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Bairro Santa Luzia recebe equipes de Saúde e Combate à Dengue

O

Bairro Santa Luzia
recebeu na manhã
deste sábado, 19 de
dezembro, uma ação promovida pela secretaria de Saúde,
por meio da ESF – Estratégia de Saúde da Família da
comunidade. Na ocasião,
os funcionários da unidade
promoveram ações de combate às DST’s – Doenças
Sexualmente Transmissíveis.
Outra ação importante foi
promovida pelas equipes da
Vigilância Ambiental, que
trabalham no combate ao
mosquito Aedes Aegypti, o
transmissor de doenças como
dengue, febre Chikungunya e
Zica vírus.
A programação foi variada
e contou com apresentação
musical, distribuição de
preservativos e de mate-

rial informativo. Junto aos
estandes das equipes de
saúde, a companhia energética que atua em Manhuaçu
desencadeou sua campanha,
onde quem entrega material
reciclável recebe desconto
na conta de luz. Várias casas
foram visitadas e muitos
moradores do Bairro Santa Luzia participaram da
programação na rua. “Essa
ação é para conscientizar a
população sobre o grande
risco que o mosquito Aedes
Aegypti traz para todos,
quando não combatido de
forma eficaz. Queremos o
envolvimento de todos porque ninguém está livre de
contrair alguma das doenças
oriundas da picada desse
mosquito” – alertou Alair
Ferreira Júnior, supervisor

Equipe de ações de combate às DST’s – Doenças Sexualmente
Transmissíveis.

de área.
Daniela Moreira Gomes
é nutricionista do Nasf e
também participou da ação.
Ela destacou o trabalho de
conscientização sobre as

doenças sexualmente transmissíveis. “O dezembro vermelho é um movimento de
combate à AIDS e de outras
DST’s. Estamos realizando
esse trabalho no intuito de

O movimento foi grande durante a manhã de sábado, 19.

alertar sobre os inúmeros
casos registrados na nossa
região. Já há seis meses disponibilizamos o teste rápido
na “Casa Azul”. Pedimos às
pessoas que façam o teste,
porque tem levantamentos
que dão conta que existem
muitos soropositivos que
desconhecem a existência

do vírus” – disse.
A programação contou
ainda com a apresentação
do grupo teatral formado
por agentes de combate à
dengue. A mesma equipe
também fez apresentação
musical.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Município de Conceição de Ipanema – PA 0064-0004-0004/2015 - PA0004/2015 EXTRATO DE TERMO ADTIVO CONTRATANTE: Município
de Conceição de Ipanema; CONTRATADO: VOZ JORNALISTICAE E
VENTOS S.S. LTDA-ME, CNPJ: 01.331.762/0001-33. Objeto: Fica a
clausula 9.1. do referido contrato alterada ficando assim prorrogada ate o
dia 30-12-2016. As demais clausulas do contrato principal permanecem
inalteradas vista ao interessados, Conceição de Ipanema, 22/12/2015.
Wilfried Saar, Prefeito Municipal.

A

última sexta-feira, 18, teve feira de artesanato na Praça Cordovil Pinto coelho. A iniciativa do Governo de Manhuaçu, por
meio da secretaria de Cultura e Turismo, teve como objetivo promover a arte manual da cidade e garantir à população
mais uma opção de presente para o Natal. Funcionando de 14h às 21h, e da chuva que acabou interrompendo parte
da programação, como o dança na praça e o show, muita gente aproveitou a oportunidade e foi as compras. A sexta-feira
na praça foi a última de 2015, e ficou ainda com mais brilho, em meio a Praça decorada para o período natalino.

D

Chuvas de verão poderão favorecer a
cafeicultura em Minas Gerais

ia 22, ocorreu o solstício
de verão do Hemisfério
Sul às 2h48min (horário de
Brasília); naquele exato momento
teve início a estação do verão. Ao
longo de todo o ano de 2015, é hoje
que o sol nascerá mais cedo e irá se
pôr mais tarde, ou seja, em termos
de horas de brilho solar, esse é
também o dia mais longo do ano. É
na estação do verão que as chuvas
são mais frequentes, ocorrendo
mais em forma de pancadas e mais
localizadas. Para Minas Gerais, o
primeiro mês do verão - janeiro de
2016 - deverá apresentar chuvas
pouco acima da média em todo
o Estado.
As chuvas têm ocorrido nas
últimas semanas na região central do Brasil favorecendo o
plantio da soja e demais culturas
de verão. O tempo seco tem
persistido na região Nordeste do
país favorecendo a ocorrência
das altas temperaturas no estado
do Tocantins e em todos os estados do Nordeste. O fenômeno
El Niño normalmente tende a
atingir sua máxima intensidade
durante os meses de dezembro
a fevereiro. Todos os modelos
dos principais centros de previsão climática sugerem que o El
Niño poderá continuar forte até
fevereiro de 2016, sendo que o
mesmo poderá permanecer até a
metade do ano, quando começará
gradativamente a perder força.

Previsão realizada em meados
de dezembro pelo IRI (iri.columbia.edu/) para a variação da
temperatura do Oceano Pacífico
na região 3.4 para os próximos
trimestres
No mês de janeiro, as temperaturas deverão ocorrer acima
da média em todo o Estado.
Com relação às chuvas, há probabilidade de que toda Minas
Gerais apresente valores de
precipitação acima da média do
período, sendo que as regiões
em amarelo, no Jequitinhonha
e no Triângulo Mineiro, apresentam menor probabilidade,
aumentando gradativamente, de
acordo com os tons das cores,
sendo a porção sul da mesorregião “Noroeste de Minas” e a
porção nordeste do “Triângulo
Mineiro” (em vermelho escuro)
aquela com maior probabilidade
de ocorrência de chuvas acima
da média do período.
As estações chuvosas nos últimos anos não têm sido favoráveis
para o bom desenvolvimento
tanto vegetativo quanto reprodutivo do cafeeiro, fato esse que
provavelmente será refletido na
safra 2015/2016.
As chuvas que têm ocorrido
nesse mês e que tiveram início
a partir de setembro (início do
período chuvoso do presente
ano) tem assegurando boa umidade para o desenvolvimento

vegetativo do café. Em se confirmando a previsão de chuvas
acima da média para o mês de
janeiro de 2016, o desenvolvimento vegetativo do cafeeiro
continuará sendo favorecido, o
que poderá contribuir para uma
boa safra 2016/2017. Assim, os
cafeicultores devem aproveitar
as chuvas atuais para recuperar
suas lavouras por meio de fertilizações de solos e de folhas.
Previsão de ocorrência de
anomalias positivas (acima da
média) de chuvas para o estado
de Minas Gerais
A análise e o prognóstico
climático aqui apresentados foi
elaborada com base na estatística
e no histórico da ocorrência de
fenômenos climáticos globais,
principalmente daqueles atuantes
na América do Sul. Foram consideradas ainda as informações
disponibilizadas livremente pelo
NOAA; Instituto Internacional
de Pesquisas sobre Clima e
Sociedade — IRI; Met Office
Hadley Centre; Centro Europeu
de Previsão de Tempo de Médio
Prazo — ECMWF; Boletim Climático da Amazônia elaborado
pela Divisão de Meteorologia
(DIVMET) do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) e
com base nos dados climáticos
disponibilizados pelo INMET/
CPTEC-INPE. Pelo fato do prognóstico climático fazer referência

a fenômenos da natureza que
apresentam características caóticas e são passíveis de mudanças
drásticas, a EPAMIG e a Embrapa Café não se responsabilizam
por qualquer dano e, ou, prejuízo
que o usuário possa sofrer, ou vir
a causar a terceiros, pelo uso indevido das informações contidas
na presente matéria. Sendo de
total responsabilidade do usuário
(leitor) o uso das informações
aqui disponibilizadas.
1 Pesquisador da Embrapa
Café/EPAMIG UREZM na
área de Agrometeorologia e
Climatologia, atua principalmente em pesquisas voltadas
para o tema Mudanças Climáticas Globais. - williams.
ferreira@embrapa.br ou
williams.ferreira@epamig.br

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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João Magalhães anuncia recursos para três cidades
Empenhados R$772 mil
reais para UBS de Vila Nova
em Manhuaçu.
O Ministério da Saúde empenhou hoje R$ 772
mil reais para construção e equipamentos da
UBS do distrito de Vila Nova no município de
Manhuaçu, através de emenda parlamentar do
Deputado João Magalhães. Mais um compromisso resgatado com esta comunidade

M

ANHUAÇU, IPANEMA E MATIPÓ (MG)
- O deputado estadual
João Magalhães garantiu recursos para obras e investimentos
também em Matipó. São 2 milhões e 880 mil reais através de
sua indicação que vão permitir
melhorias na infraestrutura da
cidade e da zona rural. Também
foram liberados recursos para
obras e investimentos em Manhuaçu e Ipanema.
Através da ação parlamentar
de João Magalhães, o Governo
de Minas Gerais liberou 130 mil
reais para aquisição de uma van
para atendimento das crianças
e adolescentes da APAE de
Matipó.
Além disso, foi garantido um
investimento de R$1.500.000
para calçamento da estrada de
Matipó para Granada (via Santa
Maria).
Outra obra garantida por João
Magalhães é a liberação de 1 mi-

lhão de reais para pavimentação
do centro da cidade com obras de
revitalização.
Outra conquista é a liberação
de 250 mil reais para custeio
do Hospital Cristo Rei junto
ao Governo de Minas Gerais
que anunciou os recursos nesta
semana.
“Matipó está em crescimento
e mais uma vez estamos disponibilizando recursos para que
a prefeitura execute obras de
asfaltamento, possibilitando a
melhoria da infraestrutura da
cidade. É meu compromisso
com Matipó colaborar para o
bem estar da população”, disse o
deputado João Magalhães.
MANHUAÇU: Diversos
convênios foram assinados entre
entidades e prefeituras da região
com órgãos do governo mineiro,
por meio da ação do deputado
estadual João Magalhães, assegurando recursos para custeio
na área de saúde, entre outros

Hospital de Matipó assina
convênio com o Governo de
Minas Gerais.

O Presidente da Fundação de Saúde Cristo Rei - Hospital de Matipó - Sr. Lucio Mendes, assinou hoje convênio
no valor de R$ 250.000,00 para manutenção e custeio do
nosso querido hospital, proveniente de emenda do Dep.
João Magalhães. O pagamento será efetuado até dia 28
de dezembro, para que nosso hospital possa continuar
atendendo o povo querido de nossa cidade.

Anunciada verba de R$ 250
mil para São Pedro do Avaí

Mais uma verba anunciada pelo Dep. João Magalhães de R$ (250.000,00) agora para E.E ANA
MENDES PEREIRA DUTRA em São Pedro do Avai.
De ordem do governador Fernando Pimentel, tenho
a satisfação de comunicar V.Exa. que por meio do
programa escola sustentável, foi autorizada a liberação de recursos para reforma da escola conforme
ofício anexo.
benefícios. Em Manhuaçu, foram
mais 110 mil reais garantidos.
Para Manhuaçu, o Governo de
Minas anunciou a liberação de
recursos para o Fundo Municipal
de Saúde destinados ao Asilo
São Vicente de Paulo no valor
de 30 mil reais. Já para a APAE
(Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) foram liberados 80 mil reais, também pelo
Governo do Estado.
Na sexta-feira, o deputado
João Magalhães também informou a liberação de recursos
que somam 900 mil reais para
reformas em três escolas em
Manhuaçu. São 350 mil reais
para a Escola Estadual Dr. Eloy
Werner, em Realeza; 300 mil
reais para a Escola Estadual
Manoel Agostinho Ferreira, em
Dom Corrêa; e 250 mil reais para
a Escola Estadual Ana Mendes
Pereira Dutra, em São Pedro do
Avaí, dentro do Programa Escola
Sustentável da Secretaria de

Educação para reformas.
Todos esses recursos foram
assegurados pela ação parlamentar do deputado João Magalhães
e anunciados pelo Governo de
Minas Gerais esta semana, em
comunicado enviado pelo parlamentar às entidades beneficiadas.
IPANEMA: Na sexta-feira,
18/12, o deputado João Magalhães comunicou a liberação de
recursos da ordem de 600 mil reais para reformas de duas escolas
na cidade de Ipanema.
Os recursos foram liberados
dentro do Programa Escola
Sustentável do Governo de Minas para obras de melhorias e
reformas.
Foram autorizados recursos
de 350 mil reais para a Escola
Estadual Nilo Moraes Pinheiro
e 250 mil reais para a Escola
Estadual Imaculada Conceição.
Assessoria de Imprensa
- contato@portalcaparao.
com.br
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Nascentes em Lajinha e Chalé recebem proteção
V
inte e um produtores rurais participaram de dois
cursos de Recuperação
e Proteção de Nascentes em
Lajinha e Chalé, oferecidos pelo
Senar Minas. Esta é a primeira
vez que os municípios receberam esse treinamento, realizado
em parceria com a Cooperativa
dos Cafeicultores da Região de
Lajinha (Coocafé). A captação
de água em Lajinha ocorre
no Córrego Carvalhinho, que
possui diversas nascentes. Uma
delas, no Sítio Boa Esperança,
passou pelas ações de proteção.
Nas proximidades, na divisa de
Lajinha com Chalé, o trabalho
também foi realizado em outra
nascente, que fica no Sítio Córrego Cachoeirão.
Com carga horária de 24
horas, o treinamento inclui
aulas teóricas e práticas. Na
parte teórica, são abordados o
conceito de nascente, descrição
do Ciclo Hidrológico e informações sobres normas ambientais. Já na prática, são feitas as
análises da área da nascente e
das condições da captação de
água, a construção do ponto de
captação, georreferenciamento e
delimitação da área de proteção
da nascente, que constitui uma
Área de Preservação Permanente (APP).
De acordo com o instrutor
Ulysses Freire, a proteção de
uma nascente deve ser feita obedecendo a determinadas ações.
“A limpeza da nascente deve ser
realizada com a retirada de todo
material estranho ao ambiente.

Esses materiais estranhos causam o assoreamento da nascente
e impedem o fluxo da água,
causando a diminuição da sua
vazão. Esses materiais também
podem ser fonte de contaminação da água”, explicou.
Ulysses ainda destacou a delimitação e proteção da APP
da nascente, em obediência ao
Novo Código Florestal Brasileiro
que define essa área em um raio
mínimo de 50 metros a partir do
olho d'água, além do controle da
erosão e o replantio de espécies
nativas na área de proteção
da nascente. “O curso cria a
consciência de que, se adotadas
essas medidas, a nascente estará
protegida contra o assoreamento
e contra outros danos. Enfatiza
também que a proteção do solo,
além de evitar o assoreamento,
favorece o abastecimento do
lençol freático”.
A recuperação da nascente
foi feita por meio da técnica
preconizada pelo Senar Minas,
em que é feito o desassoreamento com a captação da água em
camada do solo mais profunda,
onde ela flui naturalmente e
forma um olho d'água.
“Para proteger as nascentes
é preciso adotar medidas de
proteção do solo contra a erosão.
A erosão causa o assoreamento
das nascentes e estas podem
diminuir a sua vazão e até secar
como consequência. Os lençóis
freáticos que afloram pelas
nascentes são abastecidos pela
infiltração da água da chuva no
solo. Para favorecer a penetra-

ção da água, além das medidas
de preservação do solo, é preciso
aumentar a cobertura vegetal
nos topos dos morros pois estes
representam as áreas de recarga.
Além disso, é preciso replantar
as APPs das nascentes com espécies nativas”, complementou
o instrutor.
O curso foi lançado neste ano

e integra as ações do programa
Nosso Ambiente do Sistema
Faemg. As nascentes receberam
placas de identificação com
latitude, longitude, altitude e
data da proteção. Essas informações de todas as nascentes
recuperadas estão concentradas
em um cadastro da Faemg. A
mobilizadora do Sindicato de

Produtores Rurais de Lajinha,
Paula Fernanda Abreu da Mata,
explicou que a proposta é dar
continuidade à iniciativa: “temos um planejamento para a

realização de outros cursos em
2016. O sindicato tem como
objetivo levar essa capacitação
para todos os córregos do município”.
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Sobrinho mata tio com uma facada no coração

IPANEMA (MG) - Denilson Batista
de Souza, 36 anos, matou o tio Antônio
Batista de Souza, 59 anos, numa confusão
num bar no Córrego Santa Constância,
zona rural de Ipanema, por volta de 18
horas de sábado, 26/12.
Segundo o registro da Polícia Militar,
testemunhas e o comerciante contaram
que tio e sobrinho estavam bebendo du-

rante a tarde no bar. A vítima estava muito
embriagada, vindo a ter uma calorosa
discussão com o autor.
Ainda de acordo com o relato, o tio
desferiu um tapa no rosto do sobrinho,
que saiu do bar gritando que naquele dia
“iria matar um”. Cerca de 40 minutos
depois, Denilson voltou ao bar e matou
o tio Antônio com uma facada no peito.

Rapaz é preso com
maconha em Lajinha

MANHUAÇU (MG) - Um
rapaz de 26 anos foi preso pela
Polícia Militar com dois tabletes
de maconha. Outra de 22 anos
foi acusado de vender a droga.
A ocorrência foi em Lajinha, na
madrugada do dia 25/12.
Os policiais abordaram o
rapaz de 26 anos que usava um
boné de cor azul com um cigarro
de maconha bordado, fazendo
apologia ao crime de uso de
drogas. No bolso da calça dele,
encontraram dois tabletes de
maconha.

Ao questioná-lo, o rapaz alegou que é apenas usuário e que
havia adquirido a droga por 30
reais de um jovem do bairro.
Os policiais foram até a casa
do acusado. Ele foi encontrado
escondido no interior do guarda-roupas do seu quarto. Não
encontraram drogas e negou
envolvimento com tráfico.
O jovem encontrado com as
drogas assinou termo de comparecimento e foi instaurado
inquérito sobre o outro.
Carlos Henrique Cruz

Simonésia/MG. O lavrador André Francisco da
Rocha, 43 anos, foi morto
na região rural do distrito
de Alegria, em Simonésia,
por volta de 19:30 horas de
domingo, 20/12. O suspeito
do crime é Sebastião Máximo
Luciano, 41 anos.
Segundo a Polícia Militar
apurou, Sebastião Máximo da
Rocha é de Ipanema e residia
na localidade há pouco mais
de um ano e a vítima André
Francisco da Rocha, 42 anos,
da mesma cidade, se mudou
para Alegria há cerca de um
mês.
Ainda de acordo com as in-

formações iniciais levantadas
pela PM, os dois passaram a
morar na mesma casa, mas
houve um desentendimento
entre ambos devido a débito
decorrente do trabalho de André, este jurou o autor Sebastião de morte que, por sua vez,
temendo pela própria vida,
decidiu cometer o homicídio.
Apesar do rastreamento,
autor não foi encontrado. Três
testemunhas confirmaram
que ele fugiu do local após
o crime. A perícia esteve no
local e constatou uma perfuração a bala no pescoço da
vítima.
Carlos Henrique Cruz

Lavrador é assassinado na
zona rural de Simonésia

Fugiu em seguida.
Segundo as testemunhas, na hora do crime, a vitima estava embriagada e deitada
no chão dormindo no canto do bar. Eles
disseram que não teve chance de reagir,
vindo a levar um golpe de faca em cima
do coração.
Os policiais saíram em rastreamento. O
autor estava escondido no meio do mato

e, enquanto os militares o procurava em
sua casa, ao ouvir gritar nome da mãe dele,
achou que ela estava passando mal, e se
entregou. Segundo o acusado disse aos
policiais, a facada foi devido ao tio dele
ter dado um tapa em seu rosto.
O autor foi encaminhado para a delegacia em Caratinga e foi autuado.
Carlos Henrique Cruz

Homem mata cunhado na festa de Natal

INHAPIM (MG) - Uma
briga entre cunhados terminou em morte na confraternização de Natal na cidade
de Inhapim. A confusão foi
registrada às 3:30 da manhã
do dia 25/12.
De acordo com a Polícia
Militar, a vítima Andreia
Aparecida de Oliveira, 27,
contou que estava em casa

comemorando o Natal com
seu esposo Dinei Ferreira
dos Santos, 31, e o irmão
dela Celso Ferreira de Oliveira, 34.
A mulher relatou que estavam no terraço fazendo
uso de bebidas alcoólicas
e churrasco. Em dado momento, Andreia desceu até
sua casa e, em seguida, ouviu

uma discussão entre Dinei e
Celso.
O marido dela foi até
a casa e pegou um facão.
Foi atrás do cunhado, que
já estava indo embora, e
começou a desferir diversos
golpes nele, acertando cabeça e ombro.
Andreia tentou intervir e
sofreu empurrões de Dinei.

Ameaçada de morte, ela correu pelos fundos da casa e foi
até o quartel da PM.
O autor fugiu nesse intervalo. O rapaz morreu no
local. Andreia relatou que
seu irmão tinha uma dívida
de 90 reais com seu marido
e pode ter sido isso o motivo
inicial da discussão.
Carlos Henrique Cruz

TOMBOS (MG) - Um jovem de 18 anos foi preso na
quarta-feira (23) em Tombos
suspeito de estuprar e roubar
uma jovem de 21 anos. De
acordo com informações
da 38ª Delegacia de Polícia
Civil, o caso ocorreu no
último domingo (20) e os
envolvidos foram ouvidos
na segunda-feira (21). Desde
então, um mandado de prisão
preventiva foi expedido pelo
Juiz plantonista da Comarca
de Eugenópolis. O jovem foi
levado para o presídio em
Tombos, onde está à disposição da Justiça.
Assim que o caso foi registrado, o delegado Diêgo
Candian Alves ouviu vítima, suspeito e testemunhas.
Segundo as apurações, na
madrugada de domingo a
vítima saía sozinha de um

baile na entrada da cidade.
No Centro, ela foi rendida
pelo jovem, que colocou algo
que parecia ser uma arma nas
costas dela e ordenou que ela
o seguisse até um matagal
existente no Bairro Niterói.
No local, o suspeito a forçou a fazer sexo vaginal,
oral e anal com ele, além de
ofendê-la e agredi-la com
um soco no rosto, quando ela
tentou se defender. Segundo
a Polícia Civil, o suspeito
disse também que recebeu
R$ 2 mil para matá-la, no
entanto, preferiu estuprá-la,
porque a jovem tem filhos.
Não foram divulgadas informações sobre quem teria
pago a ele para matar a vítima. Antes de ir embora, o
autor ameaçou matá-la caso
avisasse à Polícia, além de
roubar R$ 50 e o celular.

A vítima passou por exames médicos que comprovaram o estupro. O aparelho
celular dela foi encontrado
em cima do colchão na casa
do suspeito. Na segunda
(21), o delegado encaminhou

o pedido de prisão preventiva
do jovem de 18 anos, que foi
decretado e cumprido pelos
policiais civis, com apoio da
Polícia Militar, nesta quarta-feira.
G1 Zona da Mata

Jovem é preso suspeito de estuprar e roubar mulher
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS
Um paulista confessa a um carioca.
- Não sei se me caso com uma viúva rica,
feia e que não amo ou se com uma garota pobre, bonita e por quem estou apaixonado.
- Faça o que seu coração mandar - diz o
amigo carioca. - Mas acho que deve se casar
com aquela que você realmente ama.
- É verdade! Vou ouvir o chamado do meu
coração. Seguirei o seu conselho.
- Assim se os homens de bem se procedem.
A propósito, você pode me dar o endereço da
viúva?

TOURO – DE 21/4 A 20/5
O período está ótimo devido à predisposição em contornar situações consideradas difíceis. Há autoconfiança depois dos resultados de boas análises, tendo em vista a percepção,
mesmo de forma intuitiva, a respeito de ações provocadas por terceiros.
BENS E FINANÇAS: se conseguir canalizar sua energia para algo produtivo, neste
momento, poderá obter bons resultados em curto tempo. Se ficar de forma ociosa, com
talento nas mãos ou com alguma atividade a ser desenvolvida, as consequências podem
ser psicológicas.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6
Você poderá contar com ajuda de pessoas para desenvolver algum projeto ou ação
de seu interesse. Contenha somente o tom da voz para não ser mal interpretada, principalmente diante de possíveis interpelações ou objeções naturais no campo das ideias.
BENS E FINANÇAS: pode ter aquela ajudinha básica da família, dependendo do caso.
Preste atenção em prazos e no controle de pagamentos em longo prazo. Tenha paciência
e exercite a arte de se perguntar se pode ou não adquirir um produto antes de fechar
negócio, por exemplo.

O comedor de letras

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7
Você pode exercer um controle maior nas atividades cotidianas. Como isso se traduz?
Há possibilidade de executar tarefas que envolva bom número de pessoas, conduzir
reuniões e avaliar trabalhos e tarefas dos outros.
BENS E FINANÇAS: você tem a oportunidade de obter ganhos a partir de trabalhos que
envolvam o lar, viagens e festas. Sua projeção no trabalho, em especial entre os colegas,
pode lhe render bons frutos em um futuro breve. Pense em cursos de aperfeiçoamento.

sete erros

LEÃO – DE 23/7 A 22/8
É possível alguma carência ocasionada até certo ponto pela falta de atenção para quem
deseja se mostrar um pouco mais. No campo mais íntimo, você deseja respeito e preservação da própria intimidade, mesmo que esteja há muito tempo numa relação duradoura.
BENS E FINANÇAS: há maior disposição para desenvolver tarefas que têm a ver com sua
individualidade. Se conseguir unir o útil ao agradável, ou seja, equilibrar interesses com os
desejos da maioria, conseguirá se destacar para missões bem interessantes no ano que vem.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9
O dinamismo neste momento impera no cotidiano. Parece até que o tempo está curto
demais e você precisa cumprir tarefas, tanto familiares como no trabalho, que parecem
infindáveis. Sua seriedade na realização de escolhas importantes repercutirá.
BENS E FINANÇAS: é preciso paciência e controle para lidar com questões financeiras
neste período de muito consumo. Evite precipitações e canalize sua boa energia para
algo mais produtivo.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10
O olhar agora está mais direcionado para preservar a vida íntima em busca do equilíbrio
nas relações familiares. É até prudente acontecer isso neste momento, pois é preciso
sustentar as bases, a estrutura, com o intuito de entrar no ano novo com pé direito seguro.
BENS E FINANÇAS: a vida é feita de desafios. Se um dia tiver interesse numa área,
por que não investir? Sair do zero a zero e tentar. Para isso, é preciso equilíbrio emocional
e planejamento para um bom investimento financeiro.

Interesseira
O pai acaba de perder o seu sócio e a filha
interessada em colocar o mala do marido no
lugar do falecido, entra no escritório do pai e
indaga sem rodeios:
- Pai, por que você não coloca meu marido
no lugar do seu sócio que acaba de falecer?
O pai responde de pronto:
- Conversa com o pessoal da funerária. Por
mim tudo bem.

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11
Do ponto de vista do lar, há mais tranquilidade neste momento. É possível, inclusive,
que você nem queira tanto oferecer seus préstimos, reservando-se a sua individualidade.
É bom usar o bom senso e evitar agressividade caso seja interpelada por alguém. Ouça,
pense e dialogue.
BENS E FINANÇAS: se conseguir pensar de forma criativa a partir de uma ideia que
pode ser desafiadora num futuro breve, poderá usufruir os benefícios desse processo
bem interessante.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12
Alguns sagitarianos podem estar se sentindo inseguros diante de demandas sociais,
financeiras, trabalhistas e por aí vai. Neste período inicia um processo para sedimentar
uma base necessária para se destacar num futuro breve. Você poderá contornar situações
adversas.
BENS E FINANÇAS: sabe aqueles planos que tem em mente? Pois então, prepare
para tirá-los do papel e partir para a execução. Ou pelo menos dar o pontapé naquele que
intuitivamente sabe do potencial em dar certo. Se esperar muito dos colegas de trabalho,
por exemplo, poderá ficar a ver navios.

Lógica
O garoto apanha da vizinha, e a mãe furiosa foi tomar satisfação.
- Por que a senhora bateu no meu filho?
- Ele foi mal-educado, e me chamou de
gorda.
- E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele ?

Emergência
Um eletricista vai até a UTI de um hospital
e olha para os pacientes ligados a diversos tipos de aparelhos e diz-lhes:
- Respirem fundo, vou mudar o fusível.

Sonhos
No consultório:
- Doutor, todas as noites eu vejo crocodilos
azuis.
- Você já viu um psicólogo?
- Não, não. Só crocodilos azuis.

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4
Procure entrar no clima natalino e evite discussões. Isso poderá
evitar desentendimentos maiores antes do final de ano. Continua
a energia da semana passada que pede cautela, paciência e bom
senso com as palavras, sobretudo com a pessoa amada.
BENS E FINANÇAS: aumentar a renda neste final de ano é um fato. Mas para quem
tiver um espírito empreendedor poderá tirar bastante proveito das oportunidades, sobretudo quem lida com clientes e público em geral. Boa capacidade mental para superar
adversidades.

Faça o que eu digo

O camarada estava andando em um táxi
quando o motorista diz:
- Olha que mulher bonita!...Nooossa, ela é
um avião!
E o passageiro responde, gritando:
- FEIA!
O motorista, olhando:
- Feia nada! Ela é gostosa pra caramba!
E o passageiro, de novo:
- FEIA!!!
- Que feia o quê? Tá louco? - retruca o motorista.
E o passageiro, aos berros:
- FEIA!... FEIA!...FEIAAAA!!!
O motorista, que dirigia olhando pra trás,
de repente se choca com a traseira de um caminhão.
Louca da vida, ele exclama:
- Pô, cara! Você viu que eu ia bater! Por
que não me avisou???
E o passageiro, histérico diz:
- Aralho!!! Eu ava alando há ua hora: feia, feia...
e ocê não feiôô. É ...urdo, é..., seu ilho da uta!

HORÓSCOPO

CURIOSIDADES
BATER NA MADEIRA - Sabia que o hábito de
bater na madeira para afugentar a má sorte tem
origem ancestral? As árvores eram reverenciadas como elementos sagrados, uma espécie de
ligação entre o céu e terra, e, além disso, como
morada dos deuses. Assim, para penitenciar-se
de culpas ou para invocar a divindade, os antigo
batiam nas árvores. O costume se estendeu depois para qualquer objeto de madeira.
TRANSGÊNICOS - O risco dos transgênicos.
Os animais e vegetais geneticamente alterados
podem trazer grandes problemas ao equilíbrio
do ecossistema mundial. De acordo com o Greenpeace, a famosa ONG, os genes introduzidos
em plantas e animais através da engenharia genética podem ser transferidos para outras espécies através do cruzamento, saindo do controle
dos cientistas. Pesquisas na Alemanha mostraram que um determinado gene foi transferido

para plantas comuns a 200 metros de distância
do local do cultivo das modificadas. Agora imagine que um tipo de vegetal é vastamente usado
na alimentação e está sendo pesquisado para
auxiliar na medicina, após algumas experiências
o mesmo deixa de ser consumível e, por acidente, acaba se proliferando por aí e tornando todos
os seus semelhantes não transgênicos iguais a
ele, isso afetaria drasticamente as reservas de
comida. Isso sem falar nas pragas de insetos e
bactérias resistentes a nossas vacinas e venenos que podem escapar e espalhar seus supergenes. Esse tipo de eventualidade poderia ser
fatal para uma comunidade, cidade ou talvez até
em maior escala. Os transgênicos podem obviamente trazer grandes benefícios à humanidade,
mas será que as empresas que os pesquisam
preservam os cuidados necessários mesmo
quando o lucro entra em jogo?

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1
Parabéns às capricornianas de aniversário desde o dia 22 deste mês. A vitalidade e a
predisposição podem ajudar bastante a partir de agora em objetivos e planos. A energia
que estava faltando agora há de sobra, então aproveite essa experiência e produza e
cresça espiritualmente.
BENS E FINANÇAS: não espere grandes recompensas a partir de seus feitos. Já há
certo reconhecimento que poderá lhe render projeção natural no trabalho. Use bem a
comunicação para negociar objetos, por exemplo, sobretudo se tiver uma boa ideia com
perspectiva de se efetivar no ano vindouro.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2
São naturais os pensamentos mais reflexivos sobre os acontecimentos de 2015 a
partir da entrada do Sol em Capricórnio. Evidentemente que o passado ganha uma
nova proporção e é preciso, no caso, ter equilíbrio para equacionar sentimentos, razão e
emoções a partir de agora.
BENS E FINANÇAS: se conseguir equilibrar gastos racionais de emocionais/sentimentais, poderá render boas consequências ao bolso. Reavalie planos de investimentos,
refaça, se entender dessa forma, objetivos e metas, pois 2016 espera muito de você e os
benefícios para Aquário estão na porta.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3
Inicia uma fase bastante inspiradora se conseguir ter a consciência de seu potencial e
dos limites que podem permear as ideias criativas. Ao mesmo tempo é necessário manter
o equilíbrio e o foco nos objetivos. O reconhecimento virá e o destacará de forma natural.
BENS E FINANÇAS: você poderá colher frutos da área tecnológica e das redes sociais.
O passado será provocado e poderá lhe beneficiar de alguma forma com a recuperação
de algo que havia perdido. Sua liderança renderá dinheiro extra, mesmo que seja no início
de janeiro do ano novo.

29 de dezembro / 2015

Mara Maravilha desabafa: ‘Fiquei com
estereótipo de evangélica’
Depois de voltar com tudo para os holofotes graças a sua polêmica participação na
última temporada do reality “A Fazenda”,
na Record, Mara Maravilha, 47, revelou
em entrevista à Rádio Jovem Pan que pretende se reinventar como artista.
“Fiquei com o estereótipo de evangélica.
É bom para o meu lado pessoal, mas como
artista não é bom na essência. Quero mais
do que nunca mostrar que sou uma artista
e que sei me comunicar com o público. O
meu grande projeto é estar no teatro, contando histórias dos anos
80, sobre Angélica, Xuxa, Menudo...”, adiantou ela que foi uma das
mais queridas apresentadoras infantis das décadas de 80 e 90.
Sobre projetos de voltar para a telinha, a baiana contou que toparia fazer uma participação em uma série, além de comandar seu próprio programa. “Não priorizei muito televisão [nos últimos anos],
fiquei meio alérgica à televisão. Acredito que em 2016 que vai ser
propício para voltar para a TV com um produto papo reto. Eu quero
a Mara polêmica”, disse ela que relembrou a participação em “A
Fazenda”: “Eu só queria ficar me escondendo. Na última semana
eu ia com cobertor, via a câmera e queria me esconder. Não queria
mais, bloqueou mesmo”.

Mateus Solano cria mal-estar nos
bastidores da Globo
Parece que a relação entre o ator Mateus
Solano, 34, e a TV Globo anda um pouco estremecida. O motivo seria o descumprimento
do artista de se manter longe da telinha.
Segundo informações do portal “R7″, a
emissora carioca determinou que o famoso
descansasse a sua imagem do vídeo pois ele
ficou muito associado ao Félix, o personagem homossexual que deu o que falar na novela “Amor à Vida”,
trama exibida em 2014.
Apesar disso, Mateus desobedeceu a norma e virou garoto propaganda de diversos tipos de produtos, de imóveis até arroz. Há pessoas que garantem que ele levou uma bronca na Globo. Atualmente, o
ator interpreta o personagem Zé Bonitinho na nova versão do humorístico “A Escolinha do Professor Raimundo”.

Casamento de Paulo Gustavo custou R$ 450 mil
Paulo Gustavo não economizou em
seu casamento com o dermatologista
Thales Bretas, que aconteceu na noite
de domingo (20) no belíssimo Parque
Lage, no Jardim Botânico, na zona sul
do Rio. Segundo uma fonte do Yahoo!,
o festão custou R$ 450 mil no total, incluindo aí os R$ 180 mil do aluguel do
espaço por três dias, necessários para a
montagem da estrutura que cobriu a piscina do salão e a colocação
de uma cobertura no teto.
Os 500 convidados - entre eles muitos famosos, como Marina
Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Regina Casé e Fiorella Mattheis desfrutaram de muita bebida e comidas sofisticadas. A decoração, de
Antonio Neves da Rocha, estava luxuosa. Anitta, amiga do humorista, não cobrou cachê para seu show, de 45 minutos.
O valor do casório não é alto para Paulo Gustavo. Só do canal
pago Multishow ele recebe, todo santo mês, R$ 300 mil. Sem contar
os cachês de teatro, filmes, comerciais de TV… Quem pode, pode!

Ticiane Pinheiro faz declaração no aniversário de César Tralli: ‘Te amo para sempre’
A apresentadora Ticiane Pinheiro, 39,
mostrou todo o seu lado romântico nesta
quarta-feira (23). O motivo? O aniversário do namorado dela, o jornalista César
Tralli, 45. No Instagram, a artista da Record publicou um vídeo com vários registros da intimidade dela com o âncora
do “SP TV”, da Globo. “Parabéns meu
amorr! Hoje é seu dia, dia de alegria, pois Deus colocou o amor da
minha vida no mundo. Te amo para sempre, te amo demais. Desejo
saúde, amor, alegria, leveza e que você viva intensamente cada dia
com muita tranquilidade e serenidade”, postou ela. Ticiane Pinheiro
ainda comentou da alegria em viver ao lado de Tralli. “Seja extremamente feliz, pois é assim que você me faz sentir quando estamos
juntos”, publicou a loira que namora com o jornalista desde 2014.

acesse: www.jm1.com.br

Selton Mello adere ao cigarro eletrônico:
‘Estou querendo parar de fumar’
Selton Mello chamou a atenção ao fumar
um cigarro eletrônico durante o lançamento,
no Rio, da minissérie “Ligações Perigosas”,
na qual ele dará vida ao bon vivant Augusto a
partir do dia 4 de janeiro na Globo.
O ator explicou seu método para diminuir
o fumo do cigarro normal. “Estou querendo parar de fumar. Mas, por enquanto, estou
usando os dois. Ainda não consegui diminuir a
quantidade de fumadas. Estou fumando igual.
O eletrônico só adia o de verdade, o normal”,
explicou Selton em conversa com o Yahoo!.
Ele volta à dramaturgia da Globo depois de seis anos afastado
para viver o conquistador e amigo íntimo de Isabel (Patrícia Pillar) e
sobrinho de Consuêlo (Aracy Balabanian). O personagem vai se envolver com Cecília (Alice Wegmann) e Mariana (Marjorie Estiano).
A história se passa nos anos 1920.

Guilhermina Guinle vira boneca de cera
Guilhermina Guinle mexeu tanto no
rosto e,m 2015 que se transformou de
vez em uma boneca de cera. E numa espécie de Paula Burlamaqui também... A
atriz não tem mais expressão. Ela chegou a levar puxão de orelha na Globo,
pois o rosto não está se mexendo mais
(só a boquinha) e isso atrapalha na atuação das novelas, mas não deu ouvidos.
Uma pena tudo isso, pois ela é bonita

Cantor comprometido abafa vídeo de traição
Um sertanejo comprometido está apavorado, pois foi feito um vídeo dele transando com duas mulheres.
Há quem diga que ele estaria sendo chantageado.
Na hora H, elas cantavam uma música dele..
Ai, gente...

Ex-bailarina do Faustão deixa vazar que está
de pegação com Mocotó
Não é de hoje que a exuberante Aline
Riscado tem procurado um lugar ao sol, ou
melhor, manter-se diante dos holofotes.
Recentemente, usou um rápido affair
que teve com Cauã Reymond para ficar na
mídia, mas o ex de Grazi Massafera não
quis nada sério.
A vítima da vez é André Marques.
A ex-bailarina do Faustão deu um jeito
de deixar vazar para a imprensa que está
ficando com Mocotó, assim ganha mais uns dias de fama.
Será que ele sabe dessa armação da moça? Xiiiii...

Naomi Campbell usa cadeira de rodas
para enganar fotógrafo; modelo deveria
ser ignorada no Brasil
Naomi Campbell, aquela modelo internacional chiliquenta, chegou ao Brasil nesta terça (22) e usou cadeira de rodas e bengala para não ser reconhecida
e fotografada no aeroporto. Mas se deu
mal, pois o fotógrafo fez o flagra dela
andando normalmente na hora de entrar
no carro... Só ela é esperta, né? Sempre
que vem ao Brasil, tem ataques de estrelismo e dá altos escândalos, xinga, grita,
pois não quer ser fotografada. Ai, que
preguiça dela... Naomi deveria passar a ser desprezada quando vem
ao nosso país. Se começassem a fingir que ela não está aqui, quem
sabe essa mulher aprendesse a ter um pouco mais de educação. Sem
a imprensa, cairia rapidinho no esquecimento...

Ops! Kaká 'chuta' Serginho Groisman durante participação no "Altas Horas"
Uma das atrações principais do "Altas Horas", da Globo, no último sábado (26), Kaká chamou atenção dos telespectadores ao tentar
mostrar seus dotes como ginasta. Desafiado a fazer uma 'estrela' no
palco, o jogador de futebol acabou chutando o apresentador do pro-
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grama. Mesmo demonstrando que
sabe mesmo fazer o movimento, o
atleta calculou mal o espaço e acertou o pé em Serginho Groisman.
Encabulado, o ex-marido de Carol
Celico abraçou o amigo, pedindo
desculpas.
Mas o craque não foi o único a
virar assunto. Seu irmão, Rodrigo,
estava na plateia e ganhou muitos
corações nas redes sociais por causa de sua beleza. O rapaz estava com a mãe, Simone, e foi questionado sobre um defeito do irmão. "Ele dorme demais, Serginho. Na
Austrália, tem um bicho muito popular, o coala. Ele dorme 20 horas
por dia, duas a menos que o Kaká", brincou.
No Twitter, muita gente comentou sobre o moço. "Eu realmente
não sei quem é mais bonito: o Kaká ou o irmão dele", comentou uma
internauta. "Para ser mais lindo que o Kaká, só se você for o irmão
do Kaká. To apaixonada", brincou outra.

Winits está grávida
do terceiro filho?
Danielle Winits exibiu uma barriguinha
suspeita na praia, na segunda (21), gerando
rumores de uma nova gravidez.
Seria o terceiro filho da atriz, desta vez
com um jogador de futebol. Ela já tem um
de Cássio Reis e outro de Jonatas Faro.

Viúva de Chico Anysio reclama de retorno
da “Escolinha” após morte do humorista
Viúva de Chico Anysio, Malga Di Paula usou
uma conta do Instagram dedicada ao humorista morto em 2012 - para lamentar o fato de a Globo
ter tirado a “Escolinha do Professor Raimundo”
do ar mesmo depois dos inúmeros pedidos do
ator para voltar a apresentá-la.
“Professor Raimundo, personagem preferido
de Chico Anysio. Sua ‘Escolinha’ ficou no ar por
décadas e, para seu desgosto, foi retirada do ar
três meses antes de completar 50 anos. Durante dez anos antes de
sua partida, Chico praticamente 'implorou' para o programa voltar.
Ele nunca mais teve a oportunidade de interpretar o personagem que
mais amava. A desculpa era que ‘aquele humor era velho'. Chico
nunca concordou com isso, e a prova de que ele estava certo está aí:
a ‘Escolinha’ voltou”, escreveu.
O humorístico voltou ao ar há pouco mais de duas semanas e traz
Bruno Mazzeo, filho de Anysio, na pele do professor Raimundo.
Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Malga faz este tipo
de reclamação. No início de 2015, quando o “Video Show” começou a reprisar trechos da “Escolinha”, ela também protestou.
“Não venham me dizer que a ‘Escolinha’ está no ‘Vídeo Show’
como uma homenagem. Ela está no ar porque é boa, porque dá audiência e porque vende”, escreveu na ocasião.

Depois de Marina Ruy Barbosa, outra famosa que se faz de santa é desmascarada
Aos poucos, o público vai percebendo que o mundinho dos famosos é pantanoso e os que se fazem de santos e vítimas não são nada
do que deixam transparecer. Marina (Santinha) Ruy Barbosa, que
sempre nega seus novos namoros dizendo que a imprensa inventa,
foi flagrada na semana passada com mais um rapaz (rico, do jeito
que ela tem preferência). Já tem gente tirando onda de Imaculada
Ruy Barbosa, pois que se ela continuar com essa postura, daqui a
pouco vai acabar sendo canonizada... Tem outra famosa que também
se faz de inocente, mas que acaba de ser desmascarada com foto e
tudo... Essa é outra que faz como a Santinha, mas todos sabem muito
bem tudo o que ela apronta... A moça foi flagrada se amassando com
um homem influente na empresa que ela trabalha. Está vendo como
não adianta esse povo negar que a verdade sempre vem à tona?

Adele está proibida de tomar
bebidas alcóolicas
Segundo o Daily Star, o médico de Adele
proibiu a cantora de beber álcool para salvar
a sua famosa voz. "Eu não estou autorizada a
beber, porque isso desidrata as minhas cordas
vocais. Deixei de beber álcool porque quando
uma pessoa fica bêbada começa a falar mais alto e eu podia levantar
a minha voz e ficar de novo afônica", disse a cantora. Adele anteriormente brincou com a situação e disse que costumava beber "de
segunda-feira de manhã até domingo à noite".
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Natal Solidário faz a festa de
várias crianças em Lajinha

Por Devair G. Oliveira

S

e todos os empresários de sucesso, se dispusessem a fazer um
pouco para aqueles que não
tiveram a mesma sorte, com
certeza o mundo seria mais
igualitário. O Natal é dia de
alegria, mas também para
muitas crianças é um dia de
tristeza, elas não entende
aquela canção de Natal que
diz “... seja rico ou seja pobre o velhinho sempre vem”.
Em Lajinha por mais de 50
anos o Sr. Antonio Alvin
procurou ser solidário com
todos os seus funcionários,
amigos e principalmente as
crianças carentes. Com o

objetivo de dar continuidade
a solidariedade o seu filho
Alexandre com a colaboração do Rotary Club de
Lajinha, Meninas da Ação
Social Natal 🎅  2015,  Paulo Cesar e outros amigos,
entregaram presentes para
várias crianças, fazendo valer o verdadeiro sentido do
Natal, as pessoas que participam tem o privilégio de se
tornarem, por um instante,
um pouco de “Papai Noel”.
Lajinha 25/12/2015
De: John Lennon / Yoko
Ono
Versão: Claudio Rabello
Então é Natal
E o que você Fez?
O ano termina

E nasce outra vez
Então é Natal
A festa cristã
Do velho e do novo
Do amor como um todo
Então, bom Natal
E um Ano Novo também
Que seja feliz quem
Souber o que é o bem
E então é Natal
Pro enfermo e pro são
Pro rico e pro pobre
Num só coração
Então, bom Natal
Pro branco e pro negro
Amarelo e vermelho
Pra paz, afinal

OPINIÃO

CONSTRUIR 2016
P

or Luiz Carlos
Amorim – Escritor, editor e
revisor, Fundador e
presidente do Grupo
Literário A ILHA, com
35 anos de trajetória,
cadeira 19 na Academia
SulBrasileira de Letras. http://luizcarlosamorim.blogspot.com.br
E lá se vai mais um ano repleto de corrupção, impunidade, descaso com a saúde,
educação em declínio, segurança quase zero,
justiça vendida e vencida, as casas do povo
dirigidas por corruptos que negociam o poder
e debocham dos eleitores, rasgando a constituição. Não podemos esperar, sabemos, que
tudo seja perfeito, mas a coisa está ruim. E
pelas promessas de nossos “políticos”, muito
deveria ter sido feito e muito deixará de ser
feito: infelizmente conhecemos bem a palavra
de nossos "representantes" no poder.
Mas somos teimosos e não perdemos a esperança no futuro. Haveremos de ter sempre
essa esperança abençoada que nos impulsiona
a viver. E o próximo ano há de ser melhor.
Então, estamos impregnados de esperança e
de desejo de paz para iniciar o próximo ano.
Precisamos iniciar uma nova era, a era da paz,
da honestidade, da conscientização, da justiça

verdadeira. Utopia? Sonho? Mas o sonho é
esperança! Se não tivermos sonhos, o que será
da esperança? E o sonho e a esperança podem
e devem nos levar à realização.
Pedia eu, em uma outra crônica de fim de
ano, que os homens ouvissem os poetas, pois a
poesia pode torná-los melhor. É ela que, mais
do que outro gênero literário, talvez, retrata
os sentimentos e as emoções do ser humano.
É ela, a poesia, que aguça a nossa capacidade
de amar, de sermos solidários, de preservar
a vida e a natureza, de cultivar a paz. Então
queria poder me repetir, neste novo início de
ano, e falar, novamente, de paz, de esperança,
de novos tempos, e não há como falar disso
sem falar de poesia. E não há como termos isso
sem que trabalhemos para isso. Que a nossa
vida possa ter mais poesia e que ela nos ensine,
sempre e sempre, mais e mais, a realizar a
paz, a viver em paz e a manter a paz. Porque
somos o instrumento dela. Como já disse o
poeta Drummond, para ter “um Ano Novo
que mereça este nome, você tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente. É dentro de você que
o Ano Novo cochila e espera desde sempre.”
Devemos pensar nisso.
E agir. Porque o novo ano deverá ser o melhor. Precisa ser e será, se tivermos convicção
disso, se trabalharmos para isso.

Então, bom Natal
E um Ano Novo também
Que seja feliz quem
Souber o que é o bem
Então é Natal
E o que a gente fez?

O ano termina
E começa outra vez
Então é Natal
A festa cristã
Do velho e do novo
Do amor como um todo

Então, bom Natal
E um Ano Novo também
Que seja feliz quem
Souber o que é o bem
Hare rama a quem ama
Hare rama já!

