Feliz Natal!

Qui, 22 de Dezembro de 2011 10:26

E Deus se fez carne, através do nascimento de Jesus Cristo, e habitou entre nós,nos
garantindo vida eterna e abundante. É Natal, tempo de reflexão, de alegria e perdão.
Tempo de celebrarmos o nascimento de Cristo e de trazer à memória aquilo que nos dá
esperança. Temos motivo para festejar. Deus está conosco e não é por acaso que nossa
vida passa. Desejo aos nossos leitores, paz e alegria e que todos, todos nós, possamos
viver verdadeiramente o Natal proposto por Deus e que possamos receber graça e
misericórdia.

Pensamento
"Sugestões de presentes para o Natal: Para seu inimigo, perdão. Para um oponente,
tolerância. Para um amigo, seu coração. Para um cliente, serviço. Para tudo, caridade. Para
toda criança, um exemplo bom. Para você, respeito." (Oren Arnold)

Em Alta
As festas de confraternização, que têm acontecido por toda a região. Amigos e profissionais
têm estado juntos durante esta época do ano, que traz como característica a renovação de
votos e tempos em que a esperança de dias melhores virão.
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Em Baixa
O medo que leva preocupação à população que mora em áreas de risco nesse período de
chuva. Não só Nova Friburgo, mas toda a Região Centro-Norte está temorosa pela
insegurança gerada pela possibilidade de novos deslizamentos e quedas de barreiras.

Gente de Expressão

O casal Lucy e Fábio Wermelinger Veloso, diante de Deus, renovou seus votos de união
conjugal comemorando 60 anos de vida matrimonial. O casal residente na localidade de Boa
Vista, onde reuniu familiares a amigos (filhos, netos e bisnetos) para comemorar a data
marcada pela celebração de uma missa na Capela de São Sebastião, presidida pelo padre
Jorge Getúlio, vigário da Paróquia de Duas Barras. Dando prova de que o amor tudo pode e
tudo supera, segundo a Sagrada Escritura, por sua longa vida a dois, este casal merece o
destaque em nossa coluna como Gente de Expressão.

Parabéns!!
O engenheiro Marcos Michels, acompanhado da esposa Juliana, recebeu amigos e familiares
para festejar o primeiro aniversário da filhota Ashley Alves Michels, no dia 13 de dezembro
passado. A festa aconteceu em clima de bastante descontração e alegria. Os amiguinhos
ajudaram no tradicional parabéns para você e no repartir do bolo. Daqui, votos de felicidade e
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muitos anos de vida.

Honra ao mérito
Os poetas e trovadores cantagalenses Ruth Farah Nacif Lutterback e Adalto Machado
receberam, em outubro deste ano, durante a realização dos VI Jogos Florais de Cantagalo,
quando participaram trovadores de várias partes do país e até de Portugal, diploma de honra
ao mérito pela brilhante participação, dedicação e determinação, de forma afetiva, no cenário
da educação e cultura nacionais.

O diploma foi entregue por Agostinho Rodrigues, senador da Cultura Latino-Americana e editor
do alternativo ‘Navegando nas Poesias’.

Os trovadores de Cantagalo também receberam o diploma de apoio cultural ao I Concurso
Literário do Condado de Browart, na Flórida, nos Estados Unidos da América. Este diploma foi
expedido pela União Cultural Brasileira (UCB), entidade cultural de âmbito internacional.

Em tempo
Nesta quinta-feira (22), o vereador cantagalense Róger Noronha recebe amigos e líderes
políticos para um encontro de confraternização. Segundo o próprio vereador, estão sendo
esperados nomes de peso, como o ex-deputado e atual suplente de senador Olney Botelho; o
secretário estadual Felipe Peixoto, entre outras personalidades, que deverão participar de um
bate-papo sobre temas políticos da região visando as eleições do próximo ano.
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Vendas
É com expectativa que o comércio espera faturar um pouco mais nestes últimos dias antes do
Natal deste domingo. É que prefeituras e empresas estão liberando o 13º salário dos
funcionários. A economia gira!!

Câmeras
Todo o Centro de Cantagalo será vigiado, em breve, por câmeras de segurança. A Prefeitura
será responsável, através da Secretaria de Defesa Civil e Trânsito e Guarda Municipal, pelo
monitoramento do serviço.

Reconhecido
Em toda a região, não só em Cantagalo, o prefeito Guga de Paula foi alvo de elogios. Sua
gestão, marcada pela austeridade, acabou se traduzindo em obras de beneficio para o
município em toda a sua extensão. O apoio das esferas estadual e federal também contribuiu
para obras de alcance social, como o asfaltamento da RJ-152, que liga Cantagalo a
Euclidelândia; da Avenida Rodolfo Tardin, e outras mais. As festas populares também
marcaram o ano.

Oportuno
Adelino José Barros da Silva publicou o livro intitulado ‘Do Caos ao Cais’, relatando sua
experiência em Nova Friburgo durante a tragédia que se abateu sobre a cidade em janeiro.
Além de pastor, ele também é psicólogo.
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Repúdio
Durante todo o ano, a cobrança polêmica da Rota 116 nas praças de pedágios de Cordeiro e
Nova Friburgo foi alvo de revolta e até pendência judicial. Motoristas foram sentenciados a
pagarem por um serviço duvidoso e que não garantiu a segurança e em quase nada observou
o uso do seu dinheiro, que deveria ser usado para melhorias da rodovia. A expectativa é que
serviços melhores venham.

Aplausos
Durante o ano que se passou, o efetivo que representa, em todo o estado do Rio, o Corpo de
Bombeiros ganhou a admiração da população, que soube reconhecer o trabalho realizado pela
classe ao longo do ano. A solidariedade e adesão ao pedido de reajuste salarial que permitisse
aos bombeiros condição digna de sobrevivência contagiou a opinião pública, que apoiou.
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