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EDITORIAL

A má gestão do
governo na educação

CHARGE

A

qualidade duvidosa da educação brasileira e quando se comprova isso,
com resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) é o principal indicador da qualidade do ensino básico no Brasil.
Em uma escala de 0 a 10, sintetiza dois conceitos, a aprovação escolar e o
aprendizado em português e matemática. O aprendizado é definido por meio
da média dos alunos na Prova Brasil. O Ideb é calculado para três etapas: anos
iniciais e anos finais do EF e para o Ensino Médio. A aprovação é medida
através dos dados do Censo Escolar. Os dados são processados pelo Inep, que
divulga o Ideb a cada dois anos.
Com as escolas pública cada vez mais abandonadas pelo poder
público, é triste constatarmos que as mudanças feitas no sistema de ensino
fundamental são catastróficas, o MEC – Ministério da Educação, lança o
“pacto para alfabetizar aos oito anos”.
Em agosto de (2012), o governo anuncia
que em outubro será o lançamento do Pacto
Fale com a redação
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa,
contato@jm1.com.br que estabelece que toda criança deve estar
alfabetizada no fim do 3º ano do ensino
(33)3331-8409
fundamental, ou seja, aos oito anos. E pior,
é o que prevê, também o Plano Nacional de
Educação, em tramitação no Congresso.
Dizer que oito anos é a idade certa, é uma tremenda insensibilidade e um
retrocesso, de muitos que já tivemos na educação brasileira. Não é por falta
de alerta dados por vários professores e especialistas em educação para o fato
de que, com as mudanças feitas no ensino fundamental, nos últimos anos,
existem muitas crianças da escola pública que chegam ao terceiro ano, às
vezes ao quarto, sem saber ler e escrever o mínimo necessário.
Há pouco mais de três décadas, as crianças chegavam ao fim do primeiro
ano do primeiro grau já sabendo ler e escrever. Ainda, quando jardim de
infância e pré eram coisas raras para pobres, as crianças entravam direto no
primeiro ano, aos sete anos, e no final daquele ano saía lendo e escrevendo.
Levando em conta que acrescentaram o pré-escolr ao primeiro grau, aumentando o ensino fundamental de oito para nove anos, temos que considerar
que a idade de alfabetização não mudou, pois, as crianças estão começando
também um ano mais cedo. Então o segundo ano do Ensino Fundamental
corresponde ao primeiro ano antes da mudança, mas continua sendo o ano da
alfabetização e continua sendo aos 7 anos de idade. Porém devemos entender
que muitas crianças hoje já aos 6 anos estão lendo devido as novas tecnologias.
Porque agora o governo retardou em um ano esse aprendizado? Para mascarar a má qualidade do ensino público, para continuar desprezando e relegando
ao léu a educação brasileira, ou para justificar a não aplicação dos recursos
necessários na educação.
Neste mês de abril de 2017, foi apresentada, pelo Ministério da Educação
(MEC), a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevendo que, ao fim do 1.º ano do ensino fundamental, ou seja, aos 7 anos, as
crianças saibam ler e escrever. O texto, que segue para análise e aprovação
do Conselho Estadual de Educação (CNE), define que, ao fim do 1.º ano do
fundamental, os alunos devem conseguir escrever “espontaneamente ou por
ditado” palavras e frases.
A alfabetização sempre foi aos 7 anos e funcionava bem, quem mudou isso
foi o próprio governo, que sucateou a educação, nas últimas décadas, e mudou
a idade para oito anos, apenas para tentar esconder a má gestão do ensino
brasileiro. Agora estão dizendo que irão mudar torcemos que melhore, pois
é preciso resgatar a educação brasileira, sem o que não haverá futuro para
novos brasileiros que estão nascendo.
Devido ao nosso momento econômico e a crise política com envolvimento
de centenas de políticos, é até difícil imaginar bons resultados desse governo,
mas é preciso ter esperança que o governo brasileiro, através do Ministério da
Educação, cuide com mais atenção da educação brasileira, faça modificações
no ensino para melhor, e não para pior, como bem provou o “pacto” para
retardar a alfabetização de nossas crianças e as mudanças recentes no ensino
médio. É necessário que se cumpram a lei investindo no mínimo o que determina a lei, mas o ideal que o investimento seja muito mais, para que nossos
professores sejam melhor qualificados, nossas escolas melhor equipadas e para
que os profissionais da educação sejam dignamente remunerados. Existem
vários Estados brasileiros, que não cumprem a lei que determina o pagamento
do piso mínimo para os professores. Como querer um bom desempenho de
quem não é bem remunerado?
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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

Leitura: Marcos 6:7-13
Vídeo: https://youtu.be/2pxCBgRIbss
Jesus enviou os doze discípulos “de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções:
‘Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão,
nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos; calcem sandálias,
mas não levem túnica extra; sempre que entrarem numa casa, fiquem
ali até partirem; e, se algum povoado não os receber nem os ouvir,
sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho
contra eles’. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse.
Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os
curavam.” (Mc 6:7-13).
Ao ler a Bíblia, faça as perguntas que jornalistas fazem e procuram
responder no início de uma notícia: O quê? Quem? Quando? Onde?
Como? Por quê? Muitos perdem de vista o significado de uma passagem por não considerarem seu contexto, achando que tudo o que está
nela vale para todos em quaisquer épocas e circunstâncias. Apesar de
podermos aprender algo de qualquer passagem, seja literalmente, seja
por princípios, é bom identificar sua razão de ser. Esta, por exemplo,
é erroneamente adotada de forma literal por ordens monásticas que
enviam seus representantes de dois em dois, vestidos de túnicas e
sandálias, e sem suprimentos.
Mas uma leitura atenta irá mostrar que isto foi ordenado aos doze
apóstolos e em circunstâncias muito particulares. Pela primeira vez
eles são desafiados a saírem sem o Senhor, porém revestidos do seu

poder para expulsar demônios e curar. A receptividade ou rejeição que
encontrarem irá também testar o povo, do quanto os judeus estariam
dispostos a receber o Messias e seus enviados. Cada cristão pode
adotar estes princípios em sua missão de evangelizar, como o ser
enviado pelo Senhor, e não por homens ou instituições; confiar que ele
irá prover seu sustento, e entender que o poder não vem de si, mas
lhe foi delegado pelo Senhor.
Porém deve ter em mente que não irá pregar o evangelho do Reino,
que dizia: “Arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo” (Mt
4:17), e sim a mensagem do evangelho da graça, que é “Creia no Senhor Jesus e você será salvo” (At 16:31). Para entender quão específica
era esta missão, repare no que Jesus ordenou aos mesmos discípulos
depois de sua rejeição: “‘Quando eu os enviei sem bolsa, saco de
viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa?’ ‘Nada’, responderam
eles. Ele lhes disse: ‘Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e
também o saco de viagem; e se não têm espada, vendam a sua capa
e comprem uma.’” (Lc 22:35-36).
(Mario Persona é palestrante e consultor de comunicação, marketing e
desenvolvimento profissional (www.mariopersona.com.br). Não possui
formação ou título eclesiástico e nem está ligado a alguma denominação religiosa, estando congregado desde 1981 somente ao Nome do
Senhor Jesus. Esta mensagem originalmente não contém propaganda. Alguns sistemas de envio de e-mail ou RSS costumam adicionar
mensagens publicitárias que podem não expressar a opinião do autor.)
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
No Brasil da Lava Jato, ser
honesto chama atenção
Infelizmente, em nosso país
de tatos desonestos e amantes
da lei de Gerson, a prática da
honestidade deveria ser normal, mas infelizmente quando
alguém a pratica como o jogador
Rodrigo Caio chama atenção e
divide opiniões.
Aos 39 minutos da primeira
etapa do clássico entre São Paulo
e Corinthians, no Morumbi, na
primeira partida semifinal do Campeonato Paulista, o zagueiro
Rodrigo Caio, do time da casa, teve um gesto grandioso, um
exemplo para torcedores e jogadores do mundo todo. Naquele
momento do jogo, o atacante Jô, do rival Corinthians, recebera
um cartão amarelo injusto, que foi corrigido pelo são-paulino.
Em uma jogada no ataque corintiano, Jô foi para uma disputa
com Rodrigo Caio e o goleiro do São Paulo, Renan Ribeiro,
que levou um toque e ficou se contorcendo no chão. O toque,
no entanto, foi dado pelo zagueiro são-paulino e não pelo atacante corintiano. Sem ver isso, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira
acabou aplicando cartão amarelo para o atacante corintiano, que
ficaria suspenso do jogo da volta, por estar pendurado.
Neste momento, mesmo perdendo por 1 x 0, com gol do
próprio Jô, Rodrigo Caio avisou o árbitro que fora ele que pisara
em seu companheiro, sem querer. O cartão era equivocado. O
árbitro Luiz Flávio de Oliveira retirou o cartão de Jô e aplaudiu
o zagueiro por sua atitude.
Em um gesto de fair play, Rodrigo Caio mostrou que o jogo
pode ser justo, mesmo em um clássico contra o maior rival. (Fair
Play significa jogo justo, jogar limpo, ter espírito esportivo, em
português. Fair Play é uma expressão do inglês que significa
modo leal de agir.)

Quantos anos tem uma geração?
Utilizaremos o
texto de Jó, capítulo 42, versículo
16, para determinar (segundo a
Bíblia) quantos
anos é dividida
uma geração. Vejamos o texto:
"E, depois disto, viveu Jó cento
e quarenta anos; e
viu a seus filhos
e aos filhos de
seus filhos, até a

quarta geração".
Todo nós sabemos a história de Jó. Esse texto fala do que
aconteceu com ele depois da tremenda prova que este servo do
Senhor Deus passou. Segundo o texto bíblico (que acabamos
de ler!), Jó viveu depois da prova mais 140 anos, vendo seus
filhos, netos e bisnetos. A Bíblia diz que Jó acabou vivendo até
a QUARTA geração.
Se Jó conseguiu chegar até a QUARTA geração com 140
anos, a única conclusão que podemos chegar é que uma geração
dura 35 anos.
Veja o caso das gerações de Adão até Noé. A duração média
do tempo de vida era de 850 anos para cada pessoa (Gênesis
5:-31; 9:29). Depois do dilúvio, a expectativa de vida diminuiu
radicalmente para cento e vinte anos (Gênesis 6:3). Abraão, por
sua vez, foi uma exceção a regra e viveu cento e setenta e cinco
anos (Gênesis 25:7). Mais tarde a média de vida caiu para setenta
ou oitenta anos conforme o Salmo 90:10:
"Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo
vigor, a oitenta; neste caso, o melhor deles é canseira e enfado,
porque tudo passa rapidamente, e nós voamos".
Não que isto seja regra geral, pois alguns podem viver bem
mais conforme a genética e o meio ambiente em que cada um
viveu. Mesmo assim, a grande questão que continua é a de
sempre, ou seja, sobre quanto tempo dura uma geração. Uns calculam 40 anos, outros 48 anos, outros 50 e ainda outros 70 anos.

Hora de acabar com os
segredinhos na Lava Jato
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
Em nome da transparência total e da tolerância zero com o
Crime Institucionalizado, a suprema-ministra Cármen Lúcia e
o supremo-relator da Lava Jato, Edson Fachin, deveriam tirar o
estranho segredo judicial sobre 23 inquéritos que tramitam no
Supremo Tribunal Federal. Depois da divulgação da bombástica
delação premiada dos dirigentes da Odebrecht, ficou evidente
aos brasileiros que não é justo nem perfeito esconder qualquer
fato criminoso que envolva dinheiro público.
O inaceitável segredinho já abre margem para especulações.
Quem são os “poderosos” envolvidos em tais casos na última
instância do Judiciário? Seriam magistrados, militares, banqueiros, amante de gente muito poderosa ou algum outro considerado acima de bem e do mal? Pouco ou nada imposta. O sigilo
inconstitucional tem de ser quebrado em nome da publicidade
da administração pública – claramente prevista no artigo 37
da Constituição de 1988 que alguns oportunistas desejam dar
uma reformadinha, a fim de tudo fique como sempre esteve
em Bruzundanga.
Além dos segredinhos supremos, outro assunto esquisito
causa apreensão entre os que sonham com um Brasil passado
a limpo na Era Pós-Lava Jato. Por que não estão criando facilidades para que o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil
dos desgovernos Lula-Dilma consiga fazer uma delaçãozinha
premiada. A família de Palocci pressiona para que ele seja
ouvido e possa abrir o jogo sobre tudo que sabe. Exatamente aí
residiria o problema. Palocci sabe muito e mais um pouco. O
medinho do sistema é que ele fale demais e acabe denunciando
gente poderosa demais, sobretudo banqueiros.

A corrupção e os bancos brasileiros
Dizem por aí que pensando bem sobre tudo que acontece
no Brasil, ficamos decepcionados com as falas dos criminosos
que nada sabem e que tudo foi feito segundo a lei. Outro dia
o Bradesco encerrou de fato a conta de uma empresa e de um
estudante irmão da arquiteta que trabalha na empresa porque
transferiu, a pedido desta, setecentos reais. Na agência situada na
Bahia, a gerente do estudante disse que as contas foram bloqueadas por evidência de lavagem de dinheiro. O empresário quando
foi à agência e eles perceberam que se tratava de um engano,
simplesmente desapareceram com tudo nos extratos, como se
nada tivesse acontecido. O rapaz teve sérias dificuldades para
restabelecer sua conta. Depois deparamos com a notícia de que
esses bandidos de colarinho branco movimentaram e provavelmente continuam movimentando bilhões e nada acontece. Será
que todos estes anos eles não souberam de nada

Dallagnol quer impedir PL 280 de Renan

Circula nas redes sociais um vídeo em que os procuradores
fazem um apelo contra o projeto de Lei de Abuso de Autoridade
criado pelos senadores Renan Calheiros (PMDB-AL) e Roberto
Requião (PMDB-PR).
A PL 280 - também conhecida como Lei do Abuso de Autoridade - prevê que servidores públicos e membros do Judiciário
e do Ministério Público possam ser punidos caso sejam determinadas prisões “fora das hipóteses legais", como ao submeter
presos ao uso de algemas sem que apresentem resistência à
prisão e fazer escutas sem autorização judicial, atingindo “terceiros não incluídos no processo judicial ou inquérito”.O projeto
ainda estabelece condenações, como a obrigação de indenizar
o dano causado pelo crime. No caso de reincidência, segundo

a proposta, o autor ficará sujeito à perda do cargo, mandato ou
função pública.
“Urgente: diga NÃO ao Projeto de Lei de Abuso de Autoridade dos Senadores Renan e Requião. Ele será usado pelos
investigados que têm poder para processar criminalmente e
retaliar os investigadores. Bem diferente de outros projetos que
realmente criminalizam o abuso e a carteirada, como o proposto
pelo PGR Janot”, escreveu o procurador Deltan Dallagnol em
uma rede social dia (18).
Confira o vídeo na internet e conheça as entrelinhas desse Projeto de Lei que está deixando o poder judiciário em polvorosa.

Dr. Palocci quer dizer o que sabe
A prisão preventiva e a
delação, são os melhores
instrumentos da polícia. A
família, os amigos mais
chegados pressionam para
uma delação. Palocci cometeu sincericídio: “Fico à sua
disposição hoje e em outros
momentos, porque todos os
nomes e situações que eu
optei por não falar aqui, por
sensibilidade da informação,
estão à sua disposição o dia que o Sr. quiser. Se o Sr. estiver
com a agenda muito ocupada, a pessoa que o Sr. determinar,
eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente
do interesse da Lava Jato. Acredito que posso dar um caminho,
que talvez vá dar um ano de trabalho, mas é um trabalho que
faz bem ao Brasil.”

Diretora do FMI diz que economia
brasileira 'virou a página'
A diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional),
Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira (20) que a economia
brasileira "virou a página" por causa, em parte, das políticas
fiscal e monetária adotadas recentemente pelo governo.
"Então eu diria que, graças ao ciclo, a políticas que foram
anunciadas, algumas que já foram implementadas, a economia brasileira virou a página e vai avançar no curso de 2017
e 2018", disse Lagarde durante os encontros de Primavera do
FMI e do Banco Mundial, em Washington.
A diretora do FMI disse que reformas estruturais ainda "são
claramente necessárias", mas que mudanças já estão ocorrendo
sustentadas pelas políticas fiscal e monetária, que responde à
redução da inflação no Brasil.
Lagarde ainda afirmou que o combate à corrupção vai ser
muito importante para "destravar o potencial da economia
brasileira".
A mais recente projeção feita pelo FMI e divulgada na última
segunda (17) mostra uma previsão de crescimento do PIB de
0,2% neste ano, após uma queda de 3,6% em 2016. O novo
relatório Panorama Econômico Global também aumentou a
estimativa de crescimento 2018 —de uma expansão estimada
em 1,5% em janeiro para 1,7% agora.
É visível a expectativa do fundo com relação a aprovação
de reformas como a da Previdência. Segundo o FMI, para que
o país consiga recuperar o crescimento, será preciso a implementação de "ambiciosas reformas" que ataquem despesas
"insustentáveis", como na seguridade social.
Em outro relatório, o FMI prevê uma redução no deficit
primário do Brasil nos próximos anos —com superavit primário a partir de 2020— apoiado na possível concretização
de reformas, como a da Previdência, junto a decisões já implementadas, como a aprovação da PEC que limita os gastos
públicos nos próximos 20 anos.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que chegou na
quarta (19) a Washington, sugeriu que não vai fazer promessas
diante da alta expectativa de investidores sobre a aprovação
da reforma da previdência no Congresso.
"A garantia [de aprovação da reforma] será dada no dia em
que for votada no Congresso e for incorporada à Constituição",
afirmou a jornalistas na quarta-feira. "O que estou fazendo
aqui é transmitindo a minha expectativa, a minha avaliação
dos acontecimentos e do que achamos que irá ocorrer no
Congresso."
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"Serraglio está na suíte presidencial, mas o dono do hotel é José Levi do Amaral”.
Servidor experiente ironiza o papel do ministro da Justiça
SUBMARINOS ADQUIRIDOS
POR LULA ERAM DE SEGUNDA

Lava Jato, teve 2014 etc.”.
DOENÇA DE BANDIDO

A negociata na compra de cinco submarinos franceses ainda provoca indignação na Marinha. O objetivo do governo
Lula, suspeitam oficiais submarinistas, não era equipar
a Marinha, mas fazer a Odebrecht faturar. O Brasil teve
de adotar uma “família” diferente de submarinos, a classe
Scorpène francesa, considerada inferior aos novos modelos alemães. O Brasil já utilizava submarinos de concepção germânica.

A juíza Denise Frossard, aposentada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, notou que vários investigados pela
Polícia Federal alegam que estão doentes. Uma “epidemia”. Quando há mais de vinte anos ela prendeu os “banqueiros do bicho”, quase todos alegaram doenças.

TUDO ARMADO
A contratação da Odebrecht (sem licitação) pela estatal francesa DNSC foi
“condição” do governo Lula para fechar
a compra dos submarinos.
POLÍTICA DE VENDAS
A DNSC foi acusada de pagar propina a integrantes dos
governos da Índia e da Malásia para vender os mesmo
submarinos de segunda.

ARRASTÃO NA LAVA JATO
As investigações contra o ex-governador do DF Agnelo
Queiroz (PT), suspeito de receber propina em obras como
o estádio Mané Garrincha, podem arrastar secretários e o
ex-vice Tadeu Filippelli (PMDB).
RESPOSTA ADIANTE
Marcelo Odebrecht diz, em seu primeiro depoimento, não
saber como Lula era informado, mas ele mesmo explica,
doze depoimentos mais tarde: era o pai Emílio quem deixava Lula a par de tudo.
GRUPO SELETO DO PT

A compra dos submarinos franceses, inferiores aos alemães, custará ao Brasil R$ 31 bilhões. E garantiu R$ 3,3
bilhões à Odebrecht.

Marcelo revelou que quando um executivo da Odebrecht
recebia pedido de candidato do PT que “não interessava
apoiar”, diretores eram instruídos a dizer “fala lá com o Palocci ou o Guido porque o Marcelo tem um valor acertado.
Se você conseguir arrancar... sai”.

PROPINODUTO

NOMENCLATURA DE OBRA

O contrato bilionário dos submarinos fez a Odebrecht espargir propina. Só um ex-executivo confessou haver entregue R$17 milhões a petistas.

Odebrecht não explica, mas apesar de o nome adotado na
imprensa e nos depoimentos ser de “planilha italiano” ou
“conta Amigo”, na tabela da Odebrecht a Conta do PT é
“Programa Especial”, como uma obra.

NOSSO DINHEIRO

NA ERA DIGITAL, ‘PAPELZINHO’
É O MEIO DA CORRUPÇÃO
A Odebrecht teve de criar um sistema informatizado no departamento específico que fazia o controle das montanhas
de propina pagas a membros do governo e, em especial, a
políticos do PT. Mas, entre interlocutores, o principal meio
de comunicação é o velho “papelzinho”. Segundo Marcelo
Odebrecht, o primeiro acerto de pagamento que fez, ele
recebeu o valor “num papelzinho” que Guido Mantega entregou.

PENSANDO BEM...
... ao dizer que o sítio de Atibaia era de um amigo, Lula não
mentiu, apenas omitiu que o “Amigo” era ele próprio.
INSTITUTO LULA PREFERIU
RECEBER GRANA NO CAIXA 2

De acordo com Marcelo em sua delação, o ex-ministro da
Fazenda Guido Mantega, em 2008, anotou a cifra num papel: “R$ 50 milhões”.

Após o governo Lula, o plano de Marcelo Odebrecht e Antonio Palocci era doar o “saldo” da conta do PT na empreiteira ao Instituto Lula para que o ex-presidente e Paulo
Okamoto controlassem o propinoduto. Mas, envergonhado
de oficializar a relação íntima com a Odebrecht, Lula nunca
aceitou receber os R$ 35 milhões de maneira legal. “Eles
não queriam explicitar o que deveriam explicitar”, explicou
Marcelo.

NÚMEROS DE CONTAS

CAIXA 2 NO INSTITUTO

Outro delator, Henrique Valladares diz que o interlocutor de
Aécio entregava números de contas a ele em pessoa e em
pedaços de papel.

No termo de colaboração premiada, Marcelo Odebrecht
explica a relação com Lula: “Acabou pedindo de maneira
informal, por Caixa 2”.

POUCO MAIS MODERNO

DESCONFORTO ILEGAL

E-mails da Odebrecht também foram apresentados para
comprovar denúncias contra políticos como José Serra,
por exemplo.

O “pessoal” do Instituto Lula, como define Marcelo Odebrecht, “ficava desconfortável de receber uma doação grande”.

R$ 50 MILHÕES

ERA TUDO ILÍCITO
Marcelo revela que toda a relação da Odebrecht com o PT
era ilícita: “eu tinha uma agenda ampla... em função dessa
agenda ampla, eles podiam criar uma expectativa grande.
Esse valor de R$ 114 milhões, que nasceu de modo totalmente ilícito, acabou indo a R$ 300 milhões”.
PROPINA PREVENTIVA
O ex-ministro Guido Mantega não participou da campanha
de 2010 de Dilma “como imaginava”, segundo definiu Marcelo Odebrecht. Acertou pagamento de R$ 50 milhões em
2008, mas só foi gastar em 2011.
R$ 100 MILHÕES PARA 2014
Para 2014, Marcelo Odebrecht revela ter reservado R$
100 milhões para o PT de Lula e Dilma. Ele diz não saber se foram integralmente consumidos “porque aí já tinha

LULA EQUIPARADO COM FHC
Odebrecht explica o alto valor acertado para o Instituto
Lula: “tinha a referência do Instituto FHC...foi algo em torno
de R$ 40 milhões.”
DIFERENÇA
Em 2002, o valor declarado pelo iFHC era de R$ 7 a R$10
milhões doados por um total de 12 empresas; a maior parte
empreiteiras.
‘PARLASHOPPING’ DE CUNHA
É SÍMBOLO DE CORRUPÇÃO
Em 2015, ao assumir a presidência da Câmara, Eduardo
Cunha vivia o apogeu do seu poder e arrogância, quando tentou viabilizar o que se transformaria em símbolo da corrupção
no Brasil: um shopping ou o “parlashopping”. A obra, inútil e
cara, excitou os empreiteiros até pelo custo: R$1 bilhão. Para
viabilizá-la, ele inseriu “contrabando” na medida provisória
668, prevendo parceria público-privada (PPP) no Legislativo.

FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA
COTA FEMININA PODE LEVAR
À CASSAÇÃO DE VEREADORES
ELEITOS EM 2016

D

ados do TRE-MG mostram que mais de 1,7
mil candidatas ao cargo de vereadora tiveram zero
voto nas eleições de 2016, indicando que tais candidaturas
podem ter sido fictícias
Belo Horizonte. O Ministério
Público Eleitoral em Minas
Gerais ajuizou até o momento
252 ações decorrentes de fraude
em candidaturas femininas nas
Eleições Municipais de 2016.
A fraude consistiu no registro
de candidaturas fictícias de mulheres com o único propósito de
simular o cumprimento da cota
de gênero estabelecida pela Lei
9.504/97, segundo a qual todo
partido político ou coligação
deve preencher, nas eleições
proporcionais, o mínimo de
30% e o máximo de 70% para
candidaturas de cada sexo.
Levantamento feito pelo
Tribunal Regional Eleitoral
em Minas Gerais (TRE-MG)
apontou que 1.734 candidatas
não obtiveram nenhum voto
nas últimas eleições municipais para o cargo de vereadora. Ou seja, nem a própria
candidata votou nela mesma.
Após receber a lista do TRE, a
Procuradoria Regional Eleitoral (PRE-MG) encaminhou as
informações aos promotores
eleitorais que atuam nas zonas
eleitorais em que os registros
foram efetuados.
A PRE também encaminhou aos promotores orientação do Grupo Executivo
Nacional da Função Eleitoral
(Genafe) sobre diligências a
serem adotadas no âmbito do
Procedimento Preparatório
Eleitoral (PPE), para que os
promotores pudessem apurar
a candidatura fictícia e, consequentemente, promover as
competentes ações cíveis e
penais. As listas foram separadas por zona eleitoral e encaminhadas individualmente
a cada um dos promotores no
estado.
De posse do material, os
promotores eleitorais instauraram 890 procedimentos de investigação para apurar os fatos
e propuseram 20 ações penais
contra dirigentes ou representantes de partidos políticos ou
coligações por crime de falsidade ideológica eleitoral, já que
são estes os responsáveis pela
apresentação dos pedidos de
registro de candidatos perante
a Justiça Eleitoral.
O crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 350
do Código Eleitoral, consiste
em inserir declaração falsa ou
diversa daquela que deveria
ser escrita em documento
público ou particular. A pena
pode chegar até 5 anos de
reclusão, com pagamento de
5 a 15 dias-multa.
Consequências para candi-

datos - Também foram ajuizadas 186 Ações de Impugnação
de Mandato Eletivo (AIME) e
46 Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra
candidatos eleitos por legendas partidárias e/ou coligações
que praticaram as fraudes para
simular o cumprimento da
cota de gênero.
O artigo 10, § 3º, da Lei
9.504/97 diz que todo partido político ou coligação
deve preencher, nas eleições
proporcionais, o mínimo de
30% e o máximo de 70% para
candidaturas de cada sexo.
Essas condições são aferidas
no momento do registro de
candidatura, por meio do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidário (DRAP),
sendo que " o cálculo dos
percentuais de candidatos para
cada sexo terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido ou coligação e deverá ser
observado nos casos de vagas
remanescentes ou de substituição" (art. 20, §5º da Resolução
TSE nº 23.455/2015).
Conforme explica o art.
48 da Resolução TSE nº
23.455/2015 (que regula o
registro de candidatura para
as Eleições 2016), o indeferimento do DRAP é fundamento
suficiente para indeferir os
pedidos de registro a ele vinculados.
A consequência desse entendimento é que as candidaturas fictícias acabam impactando todas as demais candidaturas proporcionais. Na
prática, correm risco de perda
do registro ou do mandato
todos os vereadores eleitos
por partidos ou coligações que
fraudaram a exigência legal de
observância da cota de gênero,
já que foram beneficiados pela
conduta ilegal.
No caso, é importante observar que as AIME podem
ser propostas somente contra
candidatos diplomados (titulares e suplentes), mas as AIJE
alcançam não só os candidatos
beneficiários, como também
os responsáveis pela fraude,
ainda que estes não sejam
candidatos, os quais ficam sujeitos, em caso de condenação,
à sanção de inelegibilidade.
Para o procurador regional
eleitoral em MG, Patrick Salgado, o número expressivo
de candidaturas femininas
fictícias demonstra que ainda
há muita resistência por parte
dos partidos políticos em dar
cumprimento à Lei Eleitoral.
“Por isso, a PRE persiste
na fiscalização como forma
de exigir o cumprimento da
determinação legal, cujo objetivo é aumentar a participação
feminina na política”, destaca
o procurador.
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Prefeita Cici Magalhães concede reajuste
de 9,4% a todos os servidores de Manhuaçu
A
Prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães,
anunciou que irá
conceder reajuste de 6,5%
a todos os servidores municipais. Além disso, ela
também garantiu o pagamento de mais 2,82% como
recomposição de 2015/16.
No total, serão concedidos
9,4% de reajuste aos servidores municipais.
O projeto de lei foi
apresentado nesta segunda-feira, 24/04, durante
encontro com dirigentes
d o S i n d i c a t o d o s Tr a balhadores Municipais
(Sintram) na sede da Prefeitura Municipal.
O reajuste concedido
pelo município representa
a recomposição da perda do
valor aquisitivo do salário
referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) de 2016. No ano
passado, os servidores ficaram sem qualquer reajuste,
por isso, a Administração
de Cici Magalhães está concedendo mais 2,82% como
parte da recomposição de
2015/2016 , corrigindo uma
injustiça histórica contra
os trabalhadores que, nos
últimos anos, sofreram com

inúmeras perdas salariais e
a drástica redução do seu
poder aquisitivo.
No total, serão concedidos 9,4% de reajuste aos
servidores municipais.
Cici Magalhães afirma
que ao conceder o reajuste
aos servidores, a Prefeitura
está compensando as perdas
salariais acumuladas pelos
trabalhadores nos últimos
anos. "A proposta é que,
mesmo com as dificuldades
financeiras que o Município
tem passado, possamos
planejar para que ao longo
de quatro anos consigamos
recuperar as perdas que os
servidores tiveram, já que
não houve recomposição
em 2016", detalhou.
A Prefeita Cici Magalhães destacou o diálogo
permanente com o Sintram
durante esse início de governo para chegar a esse
reajuste e informou que o
projeto de lei que concede
revisão geral dos servidores
municipal será enviado para
a Câmara de Vereadores
imediatamente.
“A situação financeira
está muito difícil, por isso,
o nosso governo tem a
missão de priorizar ações

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 087/2017
Pregão Presencial Nº 018/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 087/2017, na
modalidade Pregão nº 018/2017, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: Contratação de serviços de locação de
palco e som para festividades de pequeno porte promovidas pela Administração, para o Município de Santana do
Manhuaçu/MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia
10 de Maio de 2017 às 08h30min horas. Local: Rua Major
Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149,
das 13h00min às 17h00min horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do
Manhuaçu/MG, 20 de Abril de 2017. Joseane Caroline de
Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
Processo Licitatório Nº 088/2017
Pregão Presencial Nº 019/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 088/2017, na
modalidade Pregão nº 019/2017, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: Contratação de empresa especializada
em comunicação de multimídia para possibilitar o acesso
à internet banda larga, com no mínimo 30 megabits para
a Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu e suas
Secretarias. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 11
de Maio de 2017 às 08h30min horas. Local: Rua Major
Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149,
das 13h00min às 17h00min horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do
Manhuaçu/MG, 20 de Abril de 2017. Joseane Caroline de
Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.

importantes. Uma delas é
trabalhar em prol da valorização dos servidores
municipais, respeitando
sempre os seus direitos. Ao
valorizarmos o funcionário,
nós estamos melhorando
também a produtividade e o
atendimento prestado a toda
população. Este é um dos
pilares do nosso modelo de
gestão”, ressaltou a Prefeita
de Manhuaçu, reiterando que todos os recursos
destinados ao pagamento
da folha salarial dos servidores vêm da arrecadação
municipal.
Participaram da reunião
com a Prefeita Cici Magalhães, o Presidente do
Sindicato dos Servidores
Municipais Jaime Rodrigues Ferreira, os diretores
do sindicato Dr. Márcio
Corrêa e Marco Emídio, o
Secretário de Comunicação
Social Alexandre Leitão,
a Secretária de Administração Cristina Miranda e
os advogados Dr. Glauber
Carvalho Vidal pelo sindicato e Dr. Sander Resende
(Procurador Jurídico do
Município).
Secretaria de Comunicação Social - Manhuaçu

Prefeitura de Santana inicia os
trabalhos da campanha da vacinação

A

Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu, e a
Secretaria de Saúde deram
início na segunda a Campanha
Nacional de Vacinação contra gripe.
Serão vacinados 54,2 milhões
de pessoas em todo o país. A partir
deste ano, professores das redes
pública e privada passam a integrar
o público-alvo. No dia 13 de maio
será a mobilização nacional
A 19ª Campanha Nacional de
Vacinação Contra a Influenza deste
ano começou nesta segunda-feira
(17) com uma novidade: a partir de

Processo Licitatório Nº 089/2017
Pregão Presencial Nº 020/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna
pública a abertura do Processo Licitatório nº 089/2017,
na modalidade Pregão nº 020/2017, na forma Presencial, tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal
nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O MUNICÍPIO
DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura da Sessão
Oficial do Pregão dia 12 de Maio de 2017 às 08h30min
horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo
telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 20 de
Abril de 2017. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
Processo Licitatório Nº 090/2017
Pregão Presencial Nº 021/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 090/2017, na
modalidade Pregão nº 021/2017, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS PARA
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA O MUNICÍPIO
DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura da Sessão
Oficial do Pregão dia 16 de Maio de 2017 às 08h30min
horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo
telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 20 de Abril
de 2017. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira.
Publique-se.

agora, os professores, tanto da rede
pública como privada, passam a
fazer parte do público-alvo. Cerca
de 2,3 milhões de profissionais
da educação poderão se vacinar
contra a gripe. Ao todo, receberão
a vacina 54,2 milhões de pessoas
que integram os grupos prioritários.
Para isso, o Ministério da Saúde está
adquirindo 60 milhões de doses da
vacina.Acampanha seguirá em todo
o país até 26 de maio, sendo que dia
13 será de mobilização nacional.
Nesta segunda-feira (17), a Prefeita, Rosa, alertou sobre a importância

das pessoas, que integram o grupo
prioritário, tomarem a vacina dentro
do prazo de vacinação, para evitar a
gripe e seus possíveis agravamentos. “Faço um apelo às pessoas do
público-alvo que busquem o quanto
antes os postos de vacinação para
garantir a proteção contra a gripe.”
Para ver mais fotos e ficar por
dentro do que acontece na Admin.
2017/2020 acesse nosso canal direto
de comunicação com o cidadão na
plataforma social Facebook: https://
www.facebook.com/prefeituradesantanadomanhuacu/

Processo Licitatório Nº 091/2017
Pregão Presencial Nº 022/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 091/2017, na
modalidade Pregão nº 022/2017, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura da Sessão
Oficial do Pregão dia 16 de Maio de 2017 às 14h30min
horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo
telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 20 de
Abril de 2017. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
Processo Licitatório Nº 092/2017
Pregão Presencial Nº 023/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 092/2017, na
modalidade Pregão nº 023/2017, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: contratação de empresa para fornecimento parcelado de Material Esportivo para o Município
de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura da Sessão Oficial
do Pregão dia 17 de Maio de 2017 às 08h30min horas.
Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000
Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone
0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min horas.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 20 de Abril
de 2017. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira.
Publique-se.
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Dr. Agreine Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-5320

Dr. Marcelo Soares
Pires - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3244

Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin) (33) 3563-2573

Dra. Carla Almeida
(Dermatologia)
Rua Duarte Peixoto, 95
1ºpiso (33) 3331-2870

Dr. Giovani Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-4715

Dra. Regina de Almeida - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3488

DrA. Pollyanna
Rodrigues - Av. Salime
Nacif, 288 (33) 3331-7760

Dr. Célio Roberto
(Cirurgia Geral)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
205(33) 3331-2276

Dra. Daniela O. Franco
Rua Alencar Soares - Vargas, 65 (Masterclin) 1º Piso
(33) 3331-5320
Dr. Marcelo Ker
Werner - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) 1º Piso (33) 3331-3184

Dr. Rodrigo Ferreira - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-5320
Dr. Sérgio Féres
Mansur Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-2026

Imunizar (Clínica de Vacinação)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl 302 (33) 3331-2521

Dr. Alex Nagem
(Neurologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
305 (33)3331-4540
Dr. Fabrício Gantos
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
301 (33) 3331-3925
Dra. Renata
Murad
(Ginecologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
304 (33) 3331-5315

Dr. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395
Dra. Erika Ferreira
(fonoaudióloga)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770
Dr. Francisco E.
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
202 (33) 3331-3492

Dr. Luiz Carlos
Leitão
(Otorrino)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
204 (33) 3331-1602
Dr. Marcelo Dutra
(Neuro-Psiquiatria)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
402 (33) 3331-5627

Dra. Núbia
R. Dias
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770
Centro de
Densitometria
Óssea
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl. 403 (33) 3331-5510
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Vendo casa. 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro com 2 garagens R$130 mil, tratar - Romney
984454534
Vendo casa pequena com
2 quartos, sala,. Cozinha, banheiro R$ 70 mil tratar Romney
984454534
Vendo apart. Centro, R$150
mil, tratar Romney 984454534

acesse: www.jm1.com.br

ney 984454534
Vendo Sítio em Matipó,
frente para BR 262, casa, água,
luz, 10.000 metros, R$ 300 mil..
tratar Romney 984454534
AUTO BOX Rua Professor
Juventino Nunes, 148 (33)
3331-4291

Vendo Sítio em Matipo,
frente para BR 262, casa, água,
luz, 10.000 metros, R$ 300 mil..
tratar Romney 984454534

CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do Triângulo (33) 33315035
AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e peças em geral Rua do
Triângulo, 108 (33) 8434-4437

V endo casa pequena
com 2 quartos, sala,. Cozinha,
banheiro R$ 70 mil tratar Rom-

CONSERTOS GERAIS DE MOTOS DE MOTOS TRATAR COM
O JEFERSON (33) 98416-8864

AUTO STILO MULTIMARCAS
Rua Professor Juventino Nunes, 264 (33) 3331-5921
SERRA AUTO PEÇAS Av.
Salime Nacif, 308 (33) 33311727
CAMPINHOS AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 400 (33)
3331-1240
3D ACESSÓRIOS Av. Salime
Nacif, 784 (33) 3331-4400
SMART CELL Rua Antonio
Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR
PARA (33) 98426-9044

RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863
GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975
GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av.
Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-
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(33) 98450-5525

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

MADEIRA E ARTE Móveis
Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663
(33) 3331-7288
MULTIMAC LTDA Av. Salime
Nacif, 740 (33) 3331-1676
SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365
ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362
DONA BELLA Av. Salime Nacif

LOJA AVENIDA Av. Salime
Nacif, 652 (33) 3331-2665
ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045
SOCIAL Rua Amaral Franco,
279 (33) 3331-5091
ATELIER MM Rua Desembargador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333
DONA SCARP Av. Salime Nacif,
700 (33) 3331-8139

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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LAJINHA: Vacinação contra gripe
Influenza vai de 17 de abril a 26 de maio
A
campanha de imunização contra Influenza em Lajinha
será realizada entre 17 de
abril e 26 de maio, conforme as orientações da
Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) e do Ministério da Saúde. Neste ano, o
Dia D será em 13 de maio.
A Secretaria Municipal
de Saúde (Semus) explica
que, a partir desta segun-

da-feira (17), a vacinação
contra a gripe ocorrerá nas
unidades de saúde e será
feita por livre demanda,
das 8h às 15h, assim como
as vacinas de rotina e contra febre amarela.
Segundo determinado
pelo Ministério da Saúde,
Lajinha receberá lotes de
doses para a vacinação do
grupo prioritário. Serão
imunizadas pessoas com

mais de 60 anos; crianças com idades entre seis
meses e 4 anos, 11 meses
e 29 dias; funcionários
da saúde; pessoas com
doenças crônicas; indígenas; população privada da
liberdade, adolescentes e
jovens sob medida socioeducativa e trabalhadores
do sistema prisional; gestantes e puérperas (mulheres com bebês de até

45 dias).
A partir deste ano, os
professores das redes pública e privada passaram
a integrar grupo prioritário, mas é preciso que os
professores estejam em
atividade em sala de aula.
Sendo assim, pedagogos,
diretores, coordenadores,
aposentados ou licenciados não fazem parte do
grupo.

MUNÍCIPIO DE LAJINHA MINAS GERAIS
PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPO - CNPJ: 18.392.522/0001-41

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 096/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 047/2017, para aquisição
de equipamento e acessorios de informatica. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia
09/05/2017, com abertura neste mesmo dia e horário, na
sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França
Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados,
poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio
de Lajinha/MG, Demais informações no endereço acima,
no horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo
Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo
Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 20 de abril de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 097/2017,
na modalidade Pregão Presencial nº 048/2017, para
aquisição de material de expediente em adentimento a
Administração. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será
até às 13:00 horas do dia 09/05/2017, com abertura neste
mesmo dia e horário, na sala de reuniões própria, na Rua
Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69 “A”, Centro,
Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir o edital
e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e
sede administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais
informações no endereço acima, no horário de 13:00 às
17:00 horas nos dias úteis ou pelo Telefone (33) 33442006, responsável, Cassiano Ricardo Alves de Oliveira
– Pregoeiro Oficial em 20 de abril de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 098/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 049/2017, para aquisição
de vasilhame, acessorio e recarga para gas GPL 13k. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do
dia 10/05/2017, com abertura neste mesmo dia e horário,
na sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney Hubner
França Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os
interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através
do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações no
endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos
dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável,
Cassiano Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em
20 de abril de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 099/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 050/2017, para aquisição
de EPI’S em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 13:00 horas do

dia 10/05/2017, com abertura neste mesmo dia e horário, na
sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França
Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados,
poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio
de Lajinha/MG, Demais informações no endereço acima,
no horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo
Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo
Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 20 de abril de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 0100/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 051/2017, para contratação
de empresa para transporte escolar. O credenciamento e a
entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 11/05/2017, com
abertura neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69
“A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.
mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio de Lajinha/
MG, Demais informações no endereço acima, no horário
de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo Telefone
(33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo Alves de
Oliveira – Pregoeiro Oficial em 20 de abril de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 0101/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 052/2017, para regarga
de oxigenio em atendimento a Secretaria de Saúde. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 13:00 horas do
dia 11/05/2017, com abertura neste mesmo dia e horário, na
sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França
Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados,
poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio
de Lajinha/MG, Demais informações no endereço acima,
no horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo
Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo
Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 20 de abril de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 0102/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 053/2017, para aquisição/
fornecimento de cama, mesa e balho em atendimento a
Creche Municipal/Secretaria Municipal de Educação. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do
dia 12/05/2017, com abertura neste mesmo dia e horário, na
sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França
Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados,
poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio
de Lajinha/MG, Demais informações no endereço acima,
no horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo

Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo
Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 20 de abril de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 0103/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 054/2017, para aquisição/
fornecimento de utensilios doméstico em atendimento a
Creche Municipal/Secretaria Municipal de Educação. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 13:00 horas do
dia 12/05/2017, com abertura neste mesmo dia e horário, na
sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França
Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados,
poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio
de Lajinha/MG, Demais informações no endereço acima,
no horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo
Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo
Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 20 de abril de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 0104/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 055/2017, para aquisição/
fornecimento de moveis,eletrodomestico e eletronicos em
atendimento a Creche Municipal/Secretaria Municipal de
Educação. O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às
09:00 horas do dia 15/05/2017, com abertura neste mesmo
dia e horário, na sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney
Hubner França Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG.
Os interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através
do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações no
endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos
dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável,
Cassiano Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em
20 de abril de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA – MG - DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 085/2017 INEXIGIBILIDADE
N° 006/2017 – 1. Ratifico, nos termos da lei. 2. Nos termos
do Art. 25, III, 26, II e III, da Lei 8.666/93 e suas alterações,
fica autorizada a contratação da Empresa Grifon Brasil
Assessoria LTDA EPP, CNPJ nº 21.129.497/0001-12, para
a Contratação de serviços de acompanhamento de Recortes juridicos. Considerando os documentos acostados
aos autos, a justificativa da inexigibilidade pela Comissão
Permanente de Licitação e parecer da Assessoria Jurídica
do Município, a presente contratação se dará por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, tendo em vista que a empresa a ser
contratada é exclusiva, fatos que torna inviável a competição
licitatória. O valor total da presente contratação será de R$
2.000,00 (dois mil reais). Lajinha – MG, 20 de abril de 2017
JOÃO ROSENDO AMBROSIO DE MEDEIROS - Prefeito
Municipal de Lajinha-MG

Rua: Dr. Sidney Hubner França Camargo 69 “A”, Centro – Lajinha-MG – CEP: 36.980-000 - Telefone: (33) 3344-2006 / (33) 3344- 2423 – e-mail: licitacao@lajinha.mg.gov.br
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Jovem é assassinado e tem o coração arrancado
em Centro Socioeducativo de Valadares
A motivação para o homicídio ainda está sendo apurado pela Subsecretaria de Atendimento
Socioeducativo (Suase) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a Polícia Civil

D

e acordo com a Sesp,
o Um crime bárbaro
foi registrado dentro
do Centro Socioeducativo
São Francisco de Assis,
em Governador Valadares,
na Região do Rio Doce, na
manhã deste domingo. Um
adolescente de 18 anos, que
não teve o nome divulgado,
foi brutalmente assassinado
no local. Ele teve o coração
arrancado por outros inter-

nos. A motivação para o
homicídio ainda está sendo
apurado pela Subsecretaria
de Atendimento Socioeducativo (Suase) da Secretaria
de Estado de Segurança
Pública (Sesp) e a Polícia
Civil.
De acordo com a Sesp,
o crime foi descoberto por
volta das 6h. O jovem foi
encontrado sem vida no
banheiro do alojamento

em que ele estava. Agentes socioeducativos que
faziam a conferência dos
adolescentes após a troca
de turno, flagraram o garoto motor. Outros cinco
internos que dividiam o
alojamento com a vítima
não passaram informações
ou assumiram o assassinato.
A brutalidade como o crime ocorreu impressiona. A

Adolescente morto no Centro
Socioeducativo

vítima estava com um corte
no pescoço e teve o coração
retirado pelo criminoso.
O objeto que foi usado no
homicídio ainda não foi
encontrado pelos agentes
ou policiais.
A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o
caso. A perícia compareceu
à unidade e realizou os
trabalhos iniciais. “A Subsecretaria de Atendimento
Socioeducativo (Suase) da
Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp)
também está apurando o
ocorrido. A Suase trabalha
em parceria com o Minis-

tério Público local e está
tomando todas as providências necessárias para o
devido esclarecimento dos
fatos”, afirmou a Sesp por
meio de nota.
Outro homicídio: Este
foi o segundo assassinato de
interno no Centrosocioeducativo em menos de quatro
dias. Na última quinta-feira,
um adolescente foi morto
depois de ser golpeado no
pescoço por golpes de uma
arma caseira, conhecida
como chuço. A motivação
para o assassinato não foi
esclarecido pela polícia e
a Sesp

Acidente no trevo de Matipó

Menores foram levados para a delegacia para prestar depoimento

Policias Civil e Militar deflagraram
OPERAÇÃO ALFORRIA
As Policias Civil e Militar
deflagraram na data de hoje
a OPERAÇÃO ALFORRIA, realizada no bairro do
QUILOMBO na cidade de
IUNA, envolvendo Policiais
Civis de várias unidades,
inclusive Canil do GOT, chefiados pelo Delegado Thyago
Mello, e policiais militares
de Iúna, sob o comando do
Cap PM Guilherme de Paula
Moratti Dalmonech, Comandante da 2° Companhia do
14° Batalhão.
A Operação contou com
cerca de 30 policiais, sendo
realizada com o objetivo de
cumprir Mandados de Prisão
Preventiva em Desfavor de
membros de uma Associação
Criminosa que domina o tráfico na comunidade e por terem
tentado praticar homicídio
contra um desafeto, que teria
feito parte da associação.
Os policiais obtiveram
êxito em cumprir os mandados de Prisão Preventiva em
desfavor do chefe do tráfico

local, LEONARDO DO
CARMO NASCIMENTO,
VULGO LÉO NEGUINHO
e dos membros LUCAS
RODRIGUES TEIXEIRA,
VULGO BURRO BRANCO e MIQUEIAS BENTO
DE OLIVEIRA DA SILVA,
VULGO BATATA.
Ainda foram cumpridos 8
MANDADOS DE BUSCA
E APREENSÃO, onde se
logrou êxito em prender em
flagrante o nacional CARLOS HENRIQUE DIAS
RODRIGUES, na posse de

09 pedras de crack e um
revólver calibre 22, autuado
no tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
Foram ainda conduzidos o
adolescente I.F. e o nacional
TIAGO CORREIA DE JESUS PAZ, que estavam numa
residência alvo da operação
onde foi encontrado uma
televisão de LED de 32"
de origem suspeita e até o
presente momento não foi
apresentado notas fiscais que
comprovem a origem licita
do bem.

Acidente no trevo de Matipó
na tarde deste domingo, 23/04,
envolveu dois automóveis e teve
duas vítimas com lesões.
O Corpo de Bombeiros e
a Polícia Rodoviária Federal
atenderam a ocorrência no km
70 da BR-262.
A colisão envolveu um veículo
Pálio de Sericita e um Gol com
placa de Belo Horizonte.
Quatro pessoas estavam no
Pálio e duas sofreram lesões.
Elas foram socorridas por uma
ambulância de Matipó para o
serviço de saúde.
No Gol, ninguém se feriu.
Carlos Henrique Cruz

PMES e PMMG realizam Operação Fronteira
Na tarde de quinta-feira
(20), foi realizada a Operação
Fronteira com a participação
da PMMG (Lajinha-PMRv) e
PMES (Ibatiba) com o efetivo
de oito Policiais Militares
com o intuito de coibir o
contrabando de mercadorias
oriundas nesta ocasião, de
São Paulo – SP.
A operação teve um saldo
positivo resultando na apreensão de 222 (duzentos e vinte
e dois) aparelhos celulares;
326 (Trezentos e vinte e seis)
carregadores; 1041 (mil e
quarenta e um) películas de
vidro; 38 (trinta e oito) capas
protetoras para celulares; 36
(cabos USB) e 19 (dezenove)
fones de ouvido.
Duas pessoas foram detidas
por contrabando e descaminho; quatro veículos foram
removidos; também foram
confeccionados diversos Autos de Infração de trânsito.
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A vaca do caipira
Num belo dia de sol um caipira caminhava carregando uma vaca já cansado
de caminhar no Sol, quando de repente
um ricaço com um carraço parou o carro e disse: -Entra ai, e amarra a vaca no
pára-choque. - pensando em tirar uma
da cara do mineiro - Te dou uma carona! O caipira achou estranho mas entrou
no carro e amarrou a vaca bem forte. Já
que estava morrendo de suor e cansaço.
O ricão estava andando a 50km por hora
para ver se a vaca cansava, e nada. Vendo que a vaca não fazia sinal nenhum de
casaço começou a ir a 80 por hora E foi a
100 por hora e nada da vaca desmaiar de
canseira...Foi a 120 por hora, e ai sim a
vaca pois a língua pra fora. O rico falou:
-Sua vaca tem uma ótima resistência, só
agora q ela se cansou e olha que eu estou
a 120km por hora, hein! Ai o mineiro falou: -Ela e ansim de tanto nos caminha
nesse sorzão, todo santio dia! Mas tem
uma coisa qui o sinhô tá errado, ela aindia
não canso não! -Mas ela esta com a língua de fora! -Qui nada ela só tá fazendo
sinar que vai ultrapassa ocê!

A rifa
Um mineirinho com sérios problemas financeiros vendeu uma mula para outro fazendeiro também mineiro por R$ 100,00,
que concordou em receber a mula e nodia
seguinte. Entretanto, no dia seguinte ele
chegou e disse: - Cumpadi, cê me discurpa
mais a mula morreu. - Morreu? - Morreu.
- Intão me devorve o DINHEIRO. - Ih... já
gastei. - Tudo? - Tudin. - Intão me traiz a
mula. - Morta? - É, uai, ela num morreu?
- Morreu. Mais qui cê vai fazê com uma
mula morta? - Vou rifá? - Rifá? - É, uai!
- A mula morta? Quem vai querê? - É só
num falá qui ela morreu. - Intão tá intão.
Um mês depois os dois se encontram e o
fazendeiro que vendeu a mula pergunta: Ô Cumpadi, e a mula morta? - Rifei. Vendi
500 biete a 2 real cada. Faturei 998 real. Eita! I ninguém recramô? - Só o homi qui
ganhô. - E o que o cê feiz? - Devorvi os R$
2,00 real pra ele.

Projeto ‘Manhuaçu, uma terra de imigrantes’
é lançado pela Adesc e escolas

A

ADESC (Agência de Desenvolvimento do Caparaó), em parceria
com as escolas estaduais, apresentou o Projeto ‘Manhuaçu, uma terra de
imigrantes’ à Prefeita Cici Magalhães, em
reunião realizada no Gabinete da Prefeitura. Entre os presentes, o Presidente da

Adesc, André Farrath Jaeger; Coordenadora Pedagógica Joana Darck; representantes de diversas escolas do município,
escritores da Academia Manhuaçuense de
Letras, Dr. Joventino Lopes e Dr. Sebastião Fernandes, empresários e diretores da
Adesc, Moisés Pêsso, Juarez Pena, José

sete erros

cionamos ainda os espanhóis,
que se estendem para os lados
de Martins Soares e Durandé,
bem como os alemães que
tiveram presença marcante em
Alto Jequitibá, além da chegada dos peruanos, bolivianos e
chineses. Com este trabalho nas
escolas, reacenderemos a história e a cultura, fortalecendo-as
por meio dos alunos. É nossa
proposta buscar as famílias para
que elas possam nos conceder
depoimentos sobre o ocorrido
no passado. A prefeita foi muito
receptiva, abriu as portas da
prefeitura para este projeto
e cedeu espaço no centro da
cidade para que este evento
aconteça. As próximas reuniões
relacionadas ao projeto serão
pedagógicas, para se discutir
o tema e o desenvolvimento’,
explicou Farrath.
A Coordenadora da EE João
Xavier da Costa, Joana D’Arc
de Souza Farrath, relatou que o
trabalho envolverá estudantes
com idade entre seis e dezessete
anos. ‘Caberá aos professores
desenvolver um projeto interdisciplinar com os alunos, onde
eles conhecerão a história de
Manhuaçu e estes imigrantes
que tomaram posse de nossas
terras, ajudando na construção
da nossa culinária, arquitetura, economia e vários outros
aspectos. Queremos fazer um
resgate da história junto aos
nossos educandos, sem deixar
que a cultura da nossa região
morra, com se fosse uma árvore
sem raiz. Todas as escolas foram
convocadas para participar deste
projeto. No Gabinete, houve o
sorteio para a definição de quais
escolas ficarão com quais países’, mencionou Joana D’Arc.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a republicação
do Processo Licitatório no 055/2017, na modalidade
Pregão no 14/2017, na forma presencial, regido pela Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666
de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação
de empresa especializada para fornecimento de areia,
brita e derivados em atendimento as necessidades
da Secretaria Municipal de Obras. Credenciamento e
abertura dos Licitantes: 11/05/2017 ás 09h00min horas.
Local: Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate nº 100,
Centro, CEP: 36.918-000, São João do Manhuaçu/MG.
Informações pelo telefone (33) 3377-1200, das 13:00
às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. - Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO

Mineiro esperto
O Mineiro estava cansado de ouvir rumores de que sua esposa o traia.Um dia,
saiu de casa no horario de sempre para
o trabalho. Após a esposa dar adeus e
fechar a porta, ele rapidamente sobe até
o alto de uma mangueira frondosa em
frente a sua casa e resolve passar o dia
ali observando o entra e sai de sua casa.
Logo depois, aparece um cidadão, mulato forte, fica em pé justamente embaixo
da mangueira como se esperasse alguém.
Pega uma manga no chão, chupaa, ..., outra..., etc. E o Mineiro la no alto só sacando. Nisso abre a porta de sua casa e sua
esposa grita: - Vem, meu amor, meu marido ja foi embora! Nisso o moreno joga a
última manga no chão e corre pra dentro
da casa do Mineiro. O Mineiro desce da
mangueira, furioso: - Hoje pego os dois
no flagra! Vou mata-los! Vai no armario
de ferramentas, pega um facão, entra na
casa e se depara com o mulato com a
boca nos seios de sua esposa a se deliciar. Grita o mineiro com a faca na mão:
- NEGO, OCÊ VAI MORRÊ! Nisso o Ricardão tira da sua capanga, um trezoitão e
aponta para o mineiro: - Morrer porquê?
E o mineiro: - Você tava chupando
manga e agora ta tomando leite, uai sô,
isso faiz mal!!!

Dornelas, João Batista Perígolo
e Luis Rufato.
De acordo com a organização, o evento acontecerá dia 15
de Julho. ‘A Prefeita Cici abraçou o projeto e ofereceu toda
estrutura para a sua realização.
Alemanha, Espanha, França,
Árabes (Sírios-Libaneses),
Portugal, Suíça, China, Itália e
Peru serão estudados e levantados às famílias que formaram
nossa região. Serão apresentados o hino nacional, roupa,
comida e bebida típica, além
de músicas regionais de cada
nação’ destacou o Presidente da
Adesc, André Farrath.
A proposta do projeto é promover uma busca do conhecimento cultural e socioeconômico das famílias que formaram a
região. ‘No passado, Manhuaçu
compreendia também os municípios de Simonésia, Santa
Margarida e Luisburgo, enfim
uma área bem maior. Os imigrantes aqui chegaram, ficaram
e desenvolveram o comércio, a
cultura e as artes. A proposta é
que cada escola assuma um país
e que desenvolva todo o seu
circuito pedagógico, buscando
a parte econômica, social e o
nome das famílias que aqui
fizeram história. Por exemplo,
citamos a forte presença dos
europeus, como ocorreu em
Luisburgo, onde há mais de cinquenta famílias suíças, e alguns
franceses que se estenderam até
Pedra Bonita. Em Manhuaçu,
temos os italianos, que dominaram a parte de telefonia;
os portugueses com a energia
elétrica; os sírios libaneses que
chegaram e desenvolveram a
contabilidade, a medicina, e,
em seguida, o comércio. A
comunidade sírio-libanesa de
Manhuaçu é considerada a
terceira maior do Estado; men-

CURIOSIDADES
A Origem da Escova de Dentes: A escova
mais antiga de que se tem notícia foi encontrada numa tumba egípcia de 3 mil anos a.C.
Era um pequeno ramo com ponta desfiada até
chegar às fibras, que eram esfregadas contra
os dentes.
A primeira escova de cerdas, parecida com
a que conhecemos, surgiu na China, no fim do
século XV. Feita de pêlo de corpo, as cerdas
eram amarradas em varinhas de bambu ou pedaços de ossos.
Muito tempo depois, percebeu-se que as
escovas de pêlos de animais juntavam umidade, prejudicial à higiene da boca, por causar
mofo. Além disso, as extremidades pontiagudas das cerdas feriam as gengivas. O problema seria resolvido com o surgimento da escova de dentes com cerdas de náilon, em 1938,
nos Estados Unidos.
A origem do queijo: O queijo existe há

PREGÃO 022/2017
pelo menos seis mil anos e sua origem é uma
incógnita. Uma famosa lenda conta que o primeiro queijo foi feito acidentalmente por um
mercador árabe que, ao sair para cavalgar por
uma região montanhosa, abaixo do sol escaldante, levou uma bolsa cheia de leite de cabra
para matar a sede.Após um dia inteiro de galopes, o árabe, morto de sede, pegou seu cantil
e deparou-se com uma grande surpresa, o leite
havia se separado em duas partes: um líquido
fino e esbranquiçado, o soro, e uma porção
sólida, o queijo. A transformação deu-se devido ao calor do sol, ao galope do cavalo e ao
material do cantil, uma bolsa feita de estômago de carneiro, que ainda continha o coalho,
substância que coagula o leite. O processo de
fabricação do queijo até hoje segue o mesmo
princípio, é feito através da coagulação do leite pela ação do composto enzimático extraído
de um dos estômago dos bovinos.

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do
Processo Licitatório no 070/2017, na modalidade Pregão no 022/2017, na forma presencial, regido pela Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666
de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação
de empresa especializada para fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria Municipal de Saúde.
Credenciamento e abertura dos Licitantes: 08/05/2017
ás 09hs00min horas. Local: Rua Vereador Geraldo
Garcia Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.918-000, São
João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33)
3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO
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Jerry Adriani morre aos
70 anos no Rio de Janeiro
Jerry Adriani morreu neste domingo (23). Aos
70 anos, o cantor enfrentava um câncer e estava
internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca,
no Rio de Janeiro.
A assessoria de imprensa da unidade confirmou a notícia.
Em março deste ano, Jerry chegou a ser internado com trombose
profunda. Na época, ele se submeteu a uma “pequena intervenção”
após ter sido diagnosticado com a doença na perna direita.
Desde então, segundo o jornal Extra, o cantor perdeu muito peso
e voltou ao hospital mais uma vez para se recuperar da desnutrição.
Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do cantor.
Jerry Adriani nasceu em 29 de janeiro de 1947, em São Paulo.
Seu nome verdadeiro era Jair Alves de Souza. A carreira musical
começou em 1964, com o lançamento do LP Italianíssimo, gravado em italiano. O primeiro álbum em português, Um Grande
Amor, veio no ano seguinte.
Desde então, Jerry apresentou programas na TV Excelsior e na
TV Tupi, participou de fotonovelas, atuou no cinema e fez parte
da Jovem Guarda.
Na década de 1990, ganhou destaque com discos em homenagem a Elvis Presley e ao grupo Legião Urbana.
Leia a nota divulgada pelo Hospital Vitória: "Rio de janeiro, RJ
(23 de abril de 2017) — O Hospital Vitória informa que o Sr. Jair
Alves de Souza (Jerry Adriani) faleceu na tarde deste domingo. O
Hospital Vitória se solidariza com familiares e amigos do cantor".

Palco de show de Luan Santana cai e fere
seis pessoas no interior de São Paulo
Instantes antes de o show de Luan Santana começar no domingo (23), em Catanduva, no interior de São Paulo, parte do
lado direito do palco cedeu, deixando seis
pessoas feridas. Um camarote desabou. O
show ocorreu normalmente em uma parte
separada.
Os bombeiros foram acionados e levaram os feridos para um hospital da região.
Procurada pelo R7, a entidade afirmou
que não tem autorização para falar sobre o
ocorrido.
Ao subir no palco, o sertanejo falou sobre o incidente. — Eu juro que em dez anos de carreira eu nunca
tinha visto isso acontecer na minha vida, graças a Deus. Infelizmente foi aqui em Catanduva que aconteceu, a estrutura do palco
cedeu, metade do palco ruiu e fez aquele buraco. Por causa da chuva a gente imagina que seja por isso, o solo acabou ficando muito
úmido e cedeu a estrutura causando esse incidente. Graças a Deus
ninguém se feriu gravemente.

Bruce Springsteen canta contra o
presidente Donald Trump
O roqueiro americano Bruce Springsteen nunca escondeu seu desconforto com a vitória de Donald Trump nas
eleições presidenciais de seu país. Mas
agora decidiu colocar essa frustração no
modo que conhece melhor – a música.
Na última sexta-feira, ele lançou a canção That What Makes Us Great (Isso é
o que nos torna grandes), parceria dele
com o Joe Grushecky.
That What Make Us Great nasceu
pouco após a posse de Trump, em janeiro deste ano. “Eu mandei a canção para
ele e sugeri que desse um ‘tratamento
Bruce Springsteen’ para a letra”, disse Grushecky ao jornal Pittsburgh
Gazette. O intérprete de Born in the USA colabora com versos fortes
como “Não me conte uma mentira/ E venda como verdade/ Eu já viajei por essa estrada/ E não retornarei” e “Não se gabe/ De nunca ter
lido um livro/ Não acredito/ Num condenado e seus bandidos.”
Bruce Springsteen é famoso por seu engajamento político, notadamente favorável ao partido democrata. Um de seus maiores sucessos, Born in the USA, fala justamente sobre a dificuldade de um
ex-combatente do Vietnã se ajustar à realidade americana. A canção,
no entanto, foi usada como peça de propaganda do então presidente
Ronald Reagan para exaltar os valores americanos.

Ex-BBB Emilly não descarta reatar romance
com Marcos: 'O futuro a Deus pertence'
Campeã da 17ª edição do "Big Brother Brasil", Emilly prestou
depoimento na delegacia de Atendimento à Mulher sobre a inves-
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tigação de agressão envolvendo Marcos, seu
affair no reality show, após deixar o programa
e afirmou não ter mágoa do médico. "Desejo
tudo de bom para ele e quero que seja feliz,
assim como eu estou feliz. Não tenho mágoas.
O que aconteceu na casa, ficou na casa. Sou
grata a tudo o que ele fez por mim, mas, no
momento, estou focada nos meus planos de ser
atriz", limitou-se a dizer.
Estudante não descarta volta com cirurgião: Emilly falou também que pretende ter
uma conversa com o gaúcho. Questionada sobre a possibilidade de reatar romance, desejo dos muitos fãs do
ex-casal, a gêmea responde: "O futuro a Deus pertence". Ela, no
entanto, adiantou ao jornal "Extra" que não pensa em se envolver
com alguém. "Meu coração está tranquilo". A mais nova milionária do Brasil comentou ainda sobre as cenas quentes que protagonizou embaixo do edredom: "Meu pai me deu uma bronca. Disse
que eu não precisava me expor daquele jeito. Mas entendeu que eu
estava namorando, e sexo é uma coisa normal entre namorados".

Após 9 anos afastada, ex-global volta a fazer novela
Quem assistia as novelas dos anos 90 se
lembra da atriz Mylla Christie. Com passagens pela Globo e Record, ela agora poderá
ser vista no SBT. O último trabalho de Mylla
na TV foi em 2007, quando participou de
“Amor e Intrigas”, da Record. Depois, em
2013, fez uma participação em “José do Egito”, também da Record. “Novidade a todos
que me perguntam quando voltaria pra TV! Hoje gravei no SBT na
novela @sbtcarinhadeanjo como Alessandra, a psicóloga da Dulce
Maria! Fiquem de olho! Muito feliz de voltar pra telinha!”, escreveu a atriz de 45 anos nas redes sociais.

Filha de Claudinho sobre Buchecha:
"Não procuro mais"
Andressa Alves, filha do cantor
Claudinho, revelou que não tem mais
nenhum tipo de contato com seu padrinho de batismo, Buchecha, há mais de
três anos.
"Ele se afastou. Liguei várias vezes e
ele respondia que quando estivesse no
Rio de Janeiro, me procuraria, mas isso
não aconteceu. Nunca pedi dinheiro,
apenas sentia saudade. Há três anos não
recebo nem uma ligação para desejar feliz aniversário. Padrinho
era para ser igual a um pai. Não procuro mais", afirmou a jovem
ao "Extra".
A jovem, que está investindo em sua carreira artística, gravou
recentemente a música "Esperança", com produção de Rick Bonadio. Ela contou que sua maior inspiração é seu pai. "Falam que eu
puxei o talento dele, nunca tive aula de canto. Mas sou bem mais
tímida."
Andressa vive com a mãe, Vanessa Alves Ferreira, na casa em
que dividiam com Claudinho, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Porém, sem dinheiro para pagar as contas, a artista afirmou
que sua família, até pouco tempo, estava alugando o imóvel para
festas, com o intuito de garantir uma renda extra.
"Desistimos porque estava atraindo muitos curiosos. Gente que
não tinha o real interesse e pedia para visitar só para ver onde o
meu pai morava", disse.
Claudinho morreu em 2002, vítima de um acidente de trânsito
na rodovia Nova Dutra.

Lúcio Mauro Filho diz que recebeu
aviso espírita sobre 'Malhação'
Lúcio Mauro Filho é um dos nomes
confirmados em “Malhação — Viva a
diferença”, nova temporada da novelinha teen. Porém, ele diz que, mesmo
antes dessa confirmação, ele sabia que
estaria no elenco. Como? Ele afirma
que recebeu um aviso espírita.
"Desde que terminou 'Chapa quente', me perguntavam sobre o que eu
faria depois e comecei a espalhar para
todo mundo que faria 'Malhação'.
Toda a minha família é espírita e eles são médiuns, só eu que não desenvolvi este lado. Mas, às vezes, recebo uns avisos e o sobre 'Malhação'
foi um desses", disse ele.
Segundo informações do jornal Extra, o ator revelou que ficou arrepiado quando recebeu o telefonema do diretor da novela, Paulo Silvestrini.
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Xuxa foi vítima de golpe aos 17 anos: 'Não
era foto, era para ter relação'
Xuxa garantiu ter sido vítima de um golpe quando tinha 17 anos. A apresentadora
afirmou que foi enganada por uma pessoa
"muito conhecida" quando viajou para os
EUA, com a permissão dos pais, achando
que faria fotos. Mas, na realidade, teria que
fazer sexo com ele, contou em depoimento
ao "Programa do Porchat", exibido na madrugada de sexta-feira (21). Nesta semana,
a apresentadora foi condenada pela Justiça a
pagar uma multa de R$ 180 mil para um fotógrafo, que trabalhou com
ela por quase 15 anos.
'Quem me salvou foi uma secretária', apontou: "Uma vez, fui parar, quando tinha 17 anos, nos EUA, porque fui convidada a tirar fotos,
fazer fotos lá. Meus pais tiveram que assinar um papel e tudo para eu
ir", iniciou a mãe de Sasha, com quem fez tatuagem em Nova York.
"Só que ao chegar lá, não era foto. Era para eu ficar com uma pessoa.
Ter relações com uma pessoa muito conhecida, mas muito conhecida",
acrescentou Xuxa. Em seguida, a apresentadora garantiu ser verídica a
história. "Então, isso é verdade! Aconteceu! E quem me salvou foi uma
secretária de um brasileiro que eu encontrei e conseguiu me tirou de lá.
Hoje devo a ela a minha vida!", finalizou.

Irmão de Silvio Santos
é alvo de operação da PF
O irmão do apresentador Silvio Santos, o empresário Henrique Abravanel, é um dos alvos da
Operação Conclave da Polícia Federal, segundo
revelou o jornal Extra.
A PF deflagrou na quarta-feira (19) uma ação
que investiga o processo de venda de ações do banco Panamericano.
A publicação refere que o banco pertencia a família Abravanel, mas
foi vendido para a Caixa Econômica Federal em 2009 e, posteriormente
para o BTG Pactual, em 2011.
Henrique foi membro do Conselho de Administração do Panamericano durante a gestão da família Abravanel.
A polícia cumpre 46 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal. A apuração é sobre a prática de crimes de
gestão temerária e gestão fraudulenta nos negócios.

Pronto, falei! Rodrigo Faro vai interpretar
Silvio Santos no cinema
Fim do mistério. A coluna descobriu quem vai fazer o Silvio
Santos no filme ‘Nada a Perder’,
o primeiro capítulo da trilogia do
bispo Edir Macedo. O papel foi
dado a Rodrigo Faro.
No último sábado, Luana Piovani resolver responder perguntas de seus seguidores. Um deles
questionou se ela se arrependeu
de ter traído Rodrigo Santoro, com quem namorou na adolescência. A
resposta de Luana deu a entender que não foi apenas uma vez que ela o
traiu: “Me arrependia, mas depois descobri que ele também me metia
uns chifres então me senti muito vingada e liguei o foda-se total pro
bofe”.
Kefera e Rudy Mancuso não se desgrudam. Eles foram juntos à Festa
Mansion by Privilège, no último fim de semana.
Reynaldo Gianecchini, embarcou para a África do Sul no último domingo com mãe.
As gravações de ‘Malhação’ terminam no próximo dia 22. Bárbara
França e Aline Dias continuam contratadas da Globo. Dizem que as
duas estarão na próxima novela de Jayme Monjardim. Mas boa parte
do elenco está com medo de ficar desempregado com o fim da novela...
O ator Luigi Baricelli sofreu uma ameaça de furto do seu carro, dentro do condomínio onde mora, em Miami, nos Estados Unidos.
Mel Maia vai fazer sua festa de aniversário no próximo dia 7.
Por falar em aniversário, a diretora Marlene Mattos vai completar
mais uma primavera no dia 27 e planeja vir ao Rio para festejar com
os amigos.

Clint Eastwood vai dirigir filme
sobre ataque terrorista
Clint Eastwood vai dirigir uma história verídica
de turistas americanos que frustraram um ataque
terrorista.
O cineasta de 'Sniper Americano' vai comandar um novo filme baseado no livro de Anthony
Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone e Jeffrey E.
Stern, 'The 15:17 To Paris: The True Story Of A
Terrorist, A Train, And Three American Heroes'.
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Parabéns São João do Manhuaçu

Grande festa em comemoração do 25º aniversário de São João do Manhuaçu,
comemorado nos dias 21 a 23 de abril de 2017. Parabéns a administração pelo
ótimo desempenho que vem demostrando nestes 100 dias de governo.

