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O Riopretano

Associação de Moradores
e Amigos de Águas Claras

No último dia 9 a AMAAC
– Associação de Moradores
e Amigos de Águas Claras
se uniu à comunidade num
protesto pela retomada das
obras na Estação, monumento
histórico do município.
Comprada recentemente
pelo empresário, Sr. Antônio
Venturine, este logo se
interessou pela reforma do
espaço. Entretanto, várias
questões burocráticas vêm
atrapalhando os planos de
restauração do imóvel. Apesar
de, em reunião com integrantes
da Associação no último dia 04
o secretário de obras ter
informado que os trabalhos no
local começariam apenas após
o carnaval, a reforma,
totalmente patrocinada pelo
empresário em questão, teve
liberação para iniciar a partir do
dia nove, quando já havia sido
feita a divulgação do protesto
para essa mesma data. Como
essa nova informação foi dada
apenas através das redes
sociais e sem ter a certeza de
que as obras começariam ou
não, o protesto foi mantido.
A chuva bem que
atrapalhou, mas logo os
moradores começaram a
chegar, dando um jeito pra
manter as velas acesas em
meio ao vento e à neblina que
caía. Durante o protesto foi
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Escritora valeriopretana Camila Guerra
está na lista das dez escritoras brasileiras
que fazem sucesso na Amazon
por Marcelo Ramos

Moradores deram um abraço simbólico na Estação

ligado um aparelho de som e
os moradores cantaram
juntos o Hino Nacional e o
Hino de São José do Vale do
Rio Preto. As velas foram
trazidas pelos participantes e
acesas diante da Estação,
num simbólico velório à nossa
história que estava morrendo
junto com o prédio.
Pra quem ainda não sabe,
o fator principal que motivou a
criação dessa Associação de
Moradores foi a consciência
de que era necessário uma
organização forte que lutasse
pela preservação desse
patrimônio. Por isso, esta
reforma é tida como o maior
desejo de concretização entre
os integrantes. As obras
foram de fato iniciadas no dia
09 e tudo indica que agora
irão até o fim.

Os moradores de São José
do Vale do Rio Preto
agradecem ao empresário Sr.
Antônio Venturine por ter
abraçado essa causa, mesmo
não pertencendo a nossa
cidade. Agradece também aos
governantes envolvidos nessa
luta
burocrática
que,
finalmente, parece estar
chegando ao fim.
Em breve o espaço estará
disponível para uso da
população, servindo não mais
como um prédio velho e
abandonado, mas sim como um
bem patrimonial do município.
A direção da AMAAC
aproveita para agradecer a
todos que compareceram ao
protesto. Foi muito importante
a participação de cada pessoa
que esteve apoiando a
manifestação.

Eleições da Associação dos Agricultores
Familiares de São José é neste sábado

Neste sábado (dia 14/02), a partir das 18 horas em sua
sede (Sítio Pouso Alegre, Estrada Pouso Alegre, km 5), a
ASSAF – Associação dos Agricultores Familiares de São
José do Vale do Rio Preto, promove Assembleia Geral
Ordinária para eleger a Diretoria que estará à frente da Instituição
nos próximos três anos: 2015/2016/2017.
Criada em fevereiro de 2012, a Entidade atualmente é
presidida pelo produtor rural Aldair Teixeira Machado (foto), e
tem como principais parceiros a Emater Rio, o SEBRAE, a
Secretaria Municipal de Agricultura e recentemente a Cooperativa
CEDRO, através do apoio do Ministério do Desenvolvimento
Agrário. Detalhes da diretoria eleita em nossa próxima edição.

Durante o Carnaval, o trânsito para
caminhões será interrompido na Estação

Durante o período carnavalescos – dias 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, o trânsito na
Rua Coronel Francisco Limongi, Estação, será restrito e pequenos veículos, não sendo
permitida a passagem de caminhões, uma vez que o palco – instalado em frente ao
Supermercado Compre Mais – impede a passagem de grandes veículos.

Seja qual for a dificuldade, persevera no Bem.
Fracasso é lição.
Dor é porta de acesso a esferas superiores.
Quem te agride não te conhece por dentro.
Os que te desprezam, desconhecem tua essência.
Pensa no Bem e esquece o mal.
Rompe as algemas que te atam ao pessimismo.
Mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante.
O tempo tudo encaminha e a tudo corrige.
Entra no clima da prece sincera, em cuja
atmosfera ouvirás a voz do Mais Alto.
Segue para frente, confiando em Deus e em ti.
A felicidade do amanhã começa no
pensamento que cultivares agora.
Abraça o ideal elevado, entregando-te
ao Bem possível.
No final, a vitória será sempre do amor.
Chico Xavier – Scheilla
Mensagem do GEEAK – Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec
Rua Genaro Faraco, 553 Parque Vera Lúcia / São José

Como comprar
Para adquirir o e-Book Kindle
A Última Chave , acesse o
seguinte endereço http://
www.amazon.com.br/gp/product/
B00SNOPJ4M, e siga os passos
para receber o arquivo digital por
e-mail. Valor promocional de
lançamento: R$ 2,99. Depois de
um tempo terá outro valor. Adquira
já o seu! Eu já comprei!
Impulsionada por este
primeiro projeto, Camila já está
em fase final do seu segundo
livro, que depois irá passar pela
edição, revisão e produção de
capa. A previsão deste
lançamento é o meio do ano.
Veja o que diz o blog Listas
Literárias sobre Camila M.
Guerra: “Embora estreante e
um tanto desconhecida no
cenário nacional da fantasia, o
livro digital A Última Chave
está entre os mais vendidos do
gênero na Amazon”.

Alguns comentários de
leitores de A Última Chave:
“ Intrigante, cheio de
suspense e com um toque de
romance, sonhei e vivi junto
com Sofia. Devorei em menos
de 24hs! Aguardo próximos
lançamentos da autora. Muito
bom!” Gisela, 25/01/2014.
“Camila Guerra conseguiu
escrever um livro falando de
assuntos que não estão na

‘moda’. Só isso já justificaria a
leitura. Mas tem mais. Camila
consegue passar a emoção dos
seus personagens, num
romance místico e até com
características sobrenaturais.
Prende com seu suspense, sua
narrativa ágil, seus diálogos
inteligentes e seu conhecimento
do assunto. Na minha opinião a
pesquisa é a chave que abre a
porta para um autor. Depois
como ele escreve e a revisão
(muito boa, trata-se de um livro
auto publicável) cuidadosa e boa.
Diferente de outras autoras que
escrevem qualquer coisa e
cospem seus livros, Camila
desponta como uma autora de
talento, voz, alma e coração. Vá
em frente, talento e imaginação
não te faltam. Escreva mais.
Escreva muito. Você já tem seu
pequeno fã clube. Recomendo
essa história para quem tem um
coração e uma mente aberta e
gosta de emoção a flor da pele”.
Cristina Junqueira, 08/02/2015.
“Uma história surpreendente,
detentora do poder de apreensão
integral da atenção daquele que
a lê. Com uma narração
deliciosa, nos introduz ao
inimaginável mundo dos sonhos
lúcidos. Recomendo essa
prazerosa leitura e espero
ansiosamente por uma nova
publicação da autora”. Gisela R
G Pinto, 07/02/2015.

ACIRVALE – Associação Comercial,
Industrial e Rural do Vale do Rio Preto

Atenção motoristas de caminhões!

Não Desistas do Bem

Assim como outros
produtos (shows, filmes, séries
etc), o livro aos poucos
também vai conquistando
espaço no campo virtual, e os
e-book (livros virtuais, que
podem ser impressos, ou não)
já respondem por expressivo
seguimento na literatura
mundial, e aqui no Brasil não
poderia ser diferente, lançando
escritores dos mais diversos
gêneros.
Recentemente o blog
Listas Literárias publicou uma
lista com as dez escritoras
brasileiras que mais estão
fazendo sucesso na Amazon
(editora que produz e lança
produtos literários impressos e
em e-books), e entre elas –
para a nossa especial
satisfação – está a jovem
escritora Camila Guerra, filha
dos nossos saudosos amigos
Sônia e Antonio (Toinzinho)
Guerra, o Victoni.

Sinopse do livro
Sofia mantém sua vida nas
rédeas e está muito feliz
sozinha. Até o dia em que
encontra um livro intrigante que
muda completamente a sua vida,
envolvendo-a em uma série de
sonhos estranhos. Sem querer,
ela passa a viver experiências
muito intensas fora do corpo.
Essas experiências trazem para
sua vida um tufão, que bagunça
seu autocontrole e, de quebra,
traz-lhe uma indesejada e
arrebatadora paixão e uma
batalha incansável contra um
inimigo feroz. Sonho ou
realidade? A realidade nos
sonhos pode ser implacável e
verdadeira...
Publicado em formato eBook Kindle (pode ser lido no
computador, no tablete, celular
etc, através de aplicativo de
leitura do Kindle, que pode ser
baixado no site da Amazon), o
livro tem 174 páginas (325kb), e
é vendido pela Amazon Serviços
de Varejo do Brasil Ltda.

Compartilhe
mais amor e
solidariedade!
Seja mais criativo.
Aborreça-se
menos. Curta
mais momentos
em família! Seja
mais verde!
Colaboração
da nossa leitora
Maria Dirlene.

A ACIRVALE – Associação Comercial, Industrial e Rural do Vale do Rio Preto, Rua
Professora Maria Emília Esteves, nº236 – Sobreloja – Centro, São José do Vale do Rio
Preto/RJ (tel. 2224-1108), neste ato representado pelo seu presidente infra-assinado,
vem convocar todos comerciantes varejistas deste Município para uma Assembleia Geral
com a finalidade de criar o SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO.
Dia: Sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2015;
Hora: 18h00 (dezoito horas);
Local: Rua Professora Maria Emília Esteves, nº236 – Sobreloja.
São José do Vale do Rio Preto, 31 de janeiro de 2015.
Manoel Martins Esteves
Presidente

Compra e Venda de Casas, Sítios, Lotes, Chácaras e Fazendas
Fazenda com 30 alqueires, casa
sede, três casas de caseiro, três lagos,
galpão de concreto pré-moldado, curral,
pasto de braquiária, piquete para cavalo,
baia, 30 mil pés de eucalipto, muita água,
final de estrada. R$ 1.900.000,00.
Casa no Centro, em frente à Igreja
Matriz, com dois quartos, um suíte, copa
cozinha e sala. Financiamento pela Caixa.
R$ 330.000,00.

a
O Corretor é a su cio
negó
garantia de um guro.
transparente e se

Fazenda Belém
Mais ou menos 100 alqueires
com ótima topografia, muito
pasto, estrada asfaltada,
casa sede centenária e
histórica. R$ 8.000.000,00.
Lote Jaguara
Rua Valdir Pires, com área
de 630m², todo plano. R$
40.000,00.

Haras Vida Simples
Mansão com vista panorâmica,
duas suítes, suíte máster com
banheira de hidromassagem e
lareira, dois quartos, salão com
lareira, academia, salão de jogos,
piscina, sauna seca e a vapor,
12 baias automatizadas, seis
suítes com lareira e hidro na área
externa, restaurante e muito mais,
Ótima
localização.
R$
1.900.000,00.

Rua Cel. Francisco Limongi, 17 – Centro
São José do Vale do Rio Preto-RJ
Tels. (24) 2224-1054 – 9255-1595

