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EDITORIAL

A

Salários desiguais

pesar das mulheres terem conseguido algumas conquistas
em termos de direitos, a discriminação ainda permanece,
principalmente quando se trata do mercado de trabalho e,
principalmente, da remuneração, se comparável com o homem. Um
levantamento divulgado recentemente pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) mostra que as trabalhadoras brasileiras
ganhavam, em 2015, 23,6% menos que os trabalhadores. Dados do
Cadastro Central de Empresas (Cempre) revelam que, considerando
o universo de pessoas ocupadas assalariadas, os homens receberam
em média R$2.708,22 e as mulheres, R$2.191,59. As estatísticas
também indicam que, em 2015, o país tinha 5,1 milhões de empresas e
outras organizações ativas que empregavam 53,3 milhões de pessoas,
sendo 46,6 milhões (87%) assalariados e sete milhões (13%) sócias
ou proprietárias. Do total de assalariados, 56% eram homens e 44%
mulheres. Em relação a 2014, o número de assalariados recuou 3,6%,
sendo a queda entre os homens de 4,5%
e entre as mulheres, de 2,4%.
Fale com a redação
Por outro lado, os dados levantados
contato@jm1.com.br
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
(33)3331-8409
e Estatística revelam que, em cinco
anos, entre 2010 e 2015, o percentual
de mulheres ocupadas assalariadas aumentou 1,9%. A maior participação feminina nesse período estava na administração pública e nas
entidades sem fins lucrativos. Neste último ambiente, por exemplo,
a participação das mulheres passou de 53,3% para 55,8% e a dos
homens caiu de 46,7% par 44,2%, no período.
Em cinco anos, entre 2010 e 2015, o percentual de mulheres ocupadas e assalariadas aumentou 1,9%. A maior participação feminina
nesse período estava na administração pública e nas entidades sem
fins lucrativos. Neste último ambiente, por exemplo, a participação
das mulheres passou de 53,3% para 55,8% e a dos homens caiu de
46,7% par 44,2%, no período. Os números deixam claro que, quando o assunto é a ocupação de espaço, aconteceu um considerável
crescimento do número de mulheres que conquistaram vagas no
mercado de trabalho. Embora os homens sejam maioria, a diferença
entre o número de pessoal ocupado do sexo masculino e feminino
vem caindo de 2010 para cá. No período, a diferença diminuiu 5,2
pontos percentuais.
Além disso, em 2015, 79,6% do pessoal ocupado assalariado não
tinham nível superior e 20,4% tinham. O número de empregados
com nível superior cresceu 0,4%, enquanto o pessoal sem nível
superior recuou 4,5%, em relação a 2014. A pesquisa mostra, ainda,
que entre 2010 e 2015, apesar da predominância de trabalhadores
sem nível superior, houve acréscimo de 3,8 pontos percentuais no
número de empregados com nível superior, que era de 16,6% em
2010. Em 2015, o salário dos trabalhadores com nível superior era,
em média, de R$5.349,89 e o dos empregados sem nível superior,
R$1.745,62, uma diferença de 206,5%. Na comparação com 2014,
o salário médio mensal teve queda real de 3,2%, sendo que para as
mulheres esse declínio foi de 2,3% e para os homens, de 3,5%. A
queda no rendimento médio foi maior entre os trabalhadores sem
nível superior (4,3%) do que entre os empregados com nível superior (3,8%).
Na avaliação de especialistas em mercado de trabalho, as disparidades salariais entre homens e mulheres ainda acontecem com frequência em todos os cargos. E uma outra pesquisa realizada por uma
empresa de consultoria de estagiários a gerentes. A maior diferença é
no cargo de consultor, no qual os homens ganham 62,5% a mais do
que as mulheres. Outro aspecto que chama a atenção nesse levantamento é que, para cargos operacionais, a diferença entre os salários
chega a 58%, e para especialista graduado é de 51,4%. Completam
o ranking: especialista técnico (47,3%), coordenação, gerência e diretoria (46,7%), supervisor e encarregado (28,1%), analista (20,4%),
trainee e estagiário (16,4%) e assistente e auxiliar (9%).
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EU LEIO o
Jornal das
Montanhas
Geneci Rodrigues da Silva,
munícipe que comparece a
todas as reuniões da
Câmara de Lajinha

"Leiam o Jornal das
Montanhas, na internet
curtem e compartilhem www.jornaldasmontanhas.com.br
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A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
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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
‘ESQUECENDO” LIVROS

Por Luiz Carlos Amorim – Escritor, editor e revisor – Fundador
e presidente do Grupo Literário A ILHA, que completa 37 anos de
literatura neste ano de 2017. Cadeira 19 da Academia Sulbrasileira
de Letras. http://www.prosapoesiaecia.xpg.uol.com.br – http://
luizcarlosamorim.blogspot.com.br
Eu venho “esquecendo” livros em aeroportos, navios, portos, em
lugares públicos em outros países, inclusive, há vários anos. Foi
uma ideia que surgiu inadvertidamente, sem nenhuma pretensão,
mas que trazia prazer em fazer, pois é muito bom imaginar que
alguém vai achar o livro e vai levá-lo para ler. E o que é melhor
ainda, pode passá-lo adiante, depois, para que outras pessoas
possam lê-lo, também.
Então fico sabendo, há pouco tempo, que minha amiga Norma,
escritora e cronista da nossa Ilha de Santa Catarina, também faz
isso há um bom tempo, sempre “esquecendo” livros por onde quer
que vá. E ela até fica à espreita, às vezes, para ver a reacção da
pessoa que vai achar o livro. A pessoa vai levar o livro, vai lê-lo ali
mesmo e depois deixá-lo no mesmo lugar? Ela me disse que já se
surpreendeu com o que viu. Por exemplo: uma pessoa apanhou o
livro, inspeccionou-o, olhou para os lados, como para ver se alguém
estava olhando, colocou-o na bolsa e foi embora, de fininho. Como
se achasse um tesouro. Não é interessante?
Dia destes, recebi uma mensagem de um outro escritor, o poeta
Roney, que anunciava o projeto “Esqueça um livro e espalhe conhecimento”, já na segunda edição neste ano de 2017, ou seja: está
instituído o “Dia de esquecer livros”, no dia 25 de julho. O projeto
conclama a todos a esquecerem livros na padaria, no banco da

praça, nos pontos de ônibus, dentro do ônibus, dentro do trem,
dentro do metrô, no restaurante, em todo lugar público. Até sugeria
um bilhete para se deixar no livro a ser esquecido: “Você achou este
livro, agora ele é seu”. Eu acrescentaria, como fazia na página de
dedicatória dos livros que “esqueci” por aí: Leve o livro, leia e, se
puder, esqueça-o em algum lugar público para que outra pessoa
venha a lê-lo.
Tudo isso para dizer que essa gesto de “esquecer” um livro pode
fazer a gente muito feliz. E faz. Outro dia, numa reunião de escritores
que fizemos em Santo Antonio de Lisboa, deixei no restaurante um
livro com a mensagem sobre a qual já falamos: leia e deixe o livro
num local como este, para que outra pessoa o ache e possa ler. Pois
no último final de semana, em outro encontro, uma nova adesão
da nossa Confraria do Pessoas, a escritora Cláudia Kalafatás, com
esse nome bonito e tudo, me dizia que foi ela a leitora que pegou
o livro que deixei lá em Santo Antonio de Lisboa. E que ela já tinha
copiado alguns poemas e já o tinha “esquecido” em outro lugar.
Não é sensacional? Conheci uma das pessoas que encontrou um
de meus livros, e ela me disse que gostou de alguns poemas e que
até os copiou. É pra ficar feliz, vamos combinar.
E ainda ganhei de presente o livro da escritora, poetisa de mão
cheia, que escreve coisas belíssimas como “Dimensão: Quero que
meus olhos / contem aos teus / o quanto me és.”
Então, “esquecer” livros é fundamental. Quantos leitores lerão
nossos livros “esquecidos”? Um, nenhum, muitos? Não importa. O
que importa é que isso significa a oportunidade de ler, de gostar de
ler, de ter e manter o hábito de ler para muitas pessoas. Significa
incentivar a leitura. E leitura é tudo. É descoberta, é conhecimento,
é entretenimento, é cultura. É oportunidade de uma vida melhor, pois
estudar é ler, ler é estudar. E estudar é se preparar para a vida, é
garantir para cada um de nós uma vida digna.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A maioria do povo brasileiro entrou na onda
falsa dos corruptos brasileiros

O trabalho apresentado é um grande tapete da Santa Ceia feita
de areia colorida medindo 14,70m x 9,30m no pátio da Paróquia
do Bom Pastor da cidade de Manhuaçu/MG.

Bombeiros alertam para trotes no 193
O Corpo de Bombeiros recebe
uma média de 20 trotes por mês.
De janeiro a maio deste ano, o
telefone de emergência 193 foi
ocupado 103 vezes com essa
"brincadeira" que pode custar
vidas. Esse número se refere a
trotes detectados ainda no primeiro atendimento.
Entretanto, a corporação registrou ainda 2.704 de "nada
constatado", ou seja, quando a
corporação chega ao local e não encontra a ocorrência solicitada.
Não temos como medir, porém, dentro dessas chamadas pode
haver situações de trote o que tornaria a situação ainda mais
séria pois houve deslocamento de uma equipe. Temos fonte
para repercutir o assunto.

Esquerdopatas VS "Direitopatas"
O Brasil inteiro estão dizendo sobre os investigados, sobre
os poderosos presos e sobre os poderosos que ainda não foram
presos, (aspas para o termo nonsense de quem não sabe a diferença básica entre os dois lados do espectro político)
- onde estavam esses iluminados, supostamente sem ideologia
ou simpático a "nova direita" quando Jair Bolsonaro deflagrou
o conteúdo sexual para crianças nas escolas, em 2010 e quase
foi morto de tanta porrada que toma até hoje sozinho dos ativistas LGBT?
- onde estavam quando Jair Bolsonaro brigava sozinho no
plenário da Câmara dos Deputados em 2003 com um saco de
lixo na mão em menção ao mensalão do PT de Lula?
- onde diabos estavam quando Jair Bolsonaro sozinho enfrentou a Comissão da Verdade e lhe foi rendido mais um adjetivo
pejorativo de defensor da Ditadura, quando na verdade os
militares impediram a implementação do socialismo no Brasil?
- onde escambáu estavam quando Jair Bolsonaro apanhou feito corno mas conseguiu SOZINHO reveter a história mentirosa
que a esqueda conta sobre Ustra e mudou o direcionamento de
raciocínio dos jovens que atualmente entendem contra quem os
militares lutaram no passado?
- onde estavam quando os ÚNICOS POLÍTICOS Jair,
Carlos, Flávio e o estudante Eduardo foram às ruas em 2003
SOZINHOS lutar contra a proibição do armamento do cidadão
de bem?
- onde estavam quando a Família Bolsonaro estava sozinha em
quase todas as oportunidades dando seu recado sobre a corrupção no Brasil mas o PSDB e afins falavam em governabilidade
mesmo com roubo?
RESPOSTA: Os oportunistas de sempre navegam de acordo
com a ocasião e a conveniência, deixando a ideologia de lado
em prol do lobby, barganhando com os votos de inocentes a fim
de obter poder e dando continuidade a tudo que o PSDB e o PT
sempre plantaram! Sozinhos, os Bolsonaros, que são acusados
de não "darem abertura" ou de "não participarem de reuniões",
ou de "não demonstrarem um tratamento fraterno" fizeram e
fazem mais pelo país do que toda essa "oposição" partidária
bilionária e organizada!

Mais um recorde para Manhuaçu
Cultura: Está confirmado o Recorde do Maior
tapete com areia colorida
do Brasil
Fabricio e sua equipe
são os donos do novo recorde feito em Manhuaçu,
todos os ajudantes receberão do Rank Brasil certificados de apoio ao recorde,
são mais 27 contemplados.

Novo Comandante dos Bombeiros quer
ampliar ações
O novo Comandante
do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais
Coronel Cláudio Roberto de Souza, com apenas
2 meses no comando,
assume o desafio de
colocar os militares mais
próximos da população,
com o desenvolvimento de mais operações
durante o ano. Isso significa mais bombeiros
nas ruas, nas casas, nos
comércios, em escolas,
orientando a população para evitar os acidentes.
Estudos mostram que a cada R$1 gasto em prevenção economiza-se R$ 8 em recuperação pós-sinistro. Uma das medidas
será o enxugamento das áreas administrativas colocando mais
equipes nas ruas. O campo está aberto, pois a corporação dos
bombeiros é a entidade de maior credibilidade.
O novo Corpo de Bombeiros também está trabalhando para
suprir uma antiga demanda: aumentar o número de Unidades
no Estado. Uma nova política de capitalização está sendo
implementada.

Deputado João Magalhães participa de
reunião da Comissão Executiva do PMDB

Pico da Bandeira continua com baixas
temperaturas e gelo
Aventureiros que
têm subido o Pico
da Bandeira de
terça-feira (4) e se
deparado com um
cenário diferente.
As temperaturas continuam tão
baixas no alto do
Pico da Bandeira
que ainda é possível
ver gelo no local. O
morador de Ibatiba (ES) Rodrigo Hubner fez um registro por
volta das 13h de quarta-feira (5).
"Para quem está duvidando que não tem gelo, olha aqui. E
tem muito gelo!", diz o rapaz no vídeo, mostrando a região. As
imagens também mostram bastante neblina no local.
Rodrigo conta que subiu sozinho até o terreirão, onde encontrou três pessoas que estavam desistindo pelo mau tempo.
Depois, decidiram ir também. "Quando chegamos fomos
surpreendidos pela quantidade de gelo ainda, pois já eram 13
horas. O frio e o vento muito intensos e gelados nos fizeram
ficar no ponto máximo por aproximadamente uns 20 minutos
e então retornamos", detalha.
Registros assim no alto do Pico da Bandeira têm sido feitos
desde terça-feira (4), quando os guias turísticos Sairo Guedes
e Robert Bezerra tiraram fotos da vegetação congelada com
temperatura marcando 14 ºC abaixo de zero.
Segundo Sairo, foi a primeira vez que presenciou o congelamento na região dessa maneira. "Eu já vi em 2005, mas foi
a primeira vez que chegou no nível igual a esse", conta o guia.

Ademilson é eleito prefeito de
Santa Rita de Minas
Ademilson Lucas Fernandes (PP) foi eleito o novo
prefeito de Santa Rita de
Minas, neste domingo (2).
Com 2.461 votos, ou 53,29%
dos votos válidos, ele e a
vice, Erci Mariano de Lima
(PT do B), venceram o pleito
e vão governar a cidade até o
fim de 2020. Eleito vereador
em 2016, Ademilson ocupava a presidência da Câmara dos
Vereadores e, desde o início do ano, passou a exercer o cargo de
prefeito interinamente após o prefeito eleito, Ilton Rosa (PRB)
ter enfrentado problemas com a Justiça Eleitoral.
Nesta eleição suplementar também concorreram os candidatos
Waldir Rosa (PRB) e Cléssio Fernandes (PR) que conquistaram,
respectivamente, 46,36% e 0,35% dos votos válidos. O pleito
teve abstenção de 18% do eleitorado, ou 1.087 eleitores.
Entenda o caso: As eleições complementares foram marcadas
após a cassação do registro de candidatura do candidato mais
votado em 2016, Ilton Rosa (PRB). Ele enfrentou problemas
com a Justiça Eleitoral em razão de irregularidades em convênios firmados pela prefeitura nos anos de 2007 e 2008, quando
ele estava à frente do Executivo.

CNH vencida agora vale como
documento de identificação
O Deputado João Magalhães participou de reunião da Comissão Executiva Estadual do PMDB (Partido do Movimento
Democrático Brasileiro), realizada na manhã desta sexta-feira,
07, na sede do partido em Belo Horizonte.
Conduzido pelo Presidente do Partido no Estado, Antônio
Andrade, o encontro debateu os seguintes assuntos em sua
pauta principal:
 O programa de televisão do partido em Agosto;
 A renovação do Diretório Estadual;
 As coordenadorias regionais;
 Filiações em descumprimento às deliberações da Comissão
Executiva, entre outras questões.

Se a sua carteira nacional de
habilitação (CNH) venceu, não
precisa jogar fora: mesmo fora
da validade, ela vai servir como
documento oficial de identificação. A resolução é do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran)
– órgão ligado ao Ministério
das Cidades, e começou a valer
na data de sua publicação, dia 29 de junho.
Todos os órgãos da administração pública federal, estadual
e municipal agora vão aceitar o documento vencido, assim
como bancos, aeroportos, entre outros.
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"Acho que exagerei”.
Sérgio Cabral Filho, ex-governador do Rio de Janeiro, a seus colegas de prisão em Bangu.
Cabral tornou-se réu pela quarta vez — agora, acusado de 184 crimes de lavagem de dinheiro

RODRIGO MAIA SINALIZA AFASTAMENTO DE TEMER

O LADO DE CIMA DO MURO

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não conspira contra Michel Temer, mas aquele aliado incondicional
de todas as horas já cedeu lugar a um torcedor contra o
presidente. Sua decisão de voto ao microfone, como pediu
a oposição, sobre o recebimento da denúncia de Rodrigo Janot, foi interpretada como sinal do desembarque de
Maia. “Só falta marcar a sessão para um domingo...”, ironizou um ministro.

Eduardo Amorim (PSDB-SE) votou contra a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais, apesar de integrar
a base de apoio do governo. Mas ontem votou por arquivar
o processo contra Aécio Neves.

PRINCIPAL BENEFICIADO
Se Temer cair, Rodrigo Maia será presidente no mínimo
por 30 dias. Com Temer destituído, poderá ser eleito pela
via indireta.
TOQUE DE DESPRESTÍGIO
A visita de Rodrigo Maia à ministra Cármen Lúcia (STF) foi
interpretada também como um toque de desprestígio do
presidente da República.
VOTO ABERTO, ATO HOSTIL
Um aliado faria votação eletrônica, na denúncia, mas Maia
optou pela solução à Eduardo Cunha, que complicou Dilma no impeachment.
TRAIR E COÇAR...
...é só começar: eleito presidente da Câmara pelo baixo
clero, Maia será o fiel da balança na decisão sobre a sorte
de Michel Temer.
TORQUATO E LIMITE DE GASTOS
GERAM ‘PROTESTOS’ NA PF
O movimento da Polícia Federal de encerrar a força-tarefa
da Lava Jato em Curitiba foi recebido em Brasília junto
com a explicação inverossímil da suspensão da emissão
de passaportes e, agora, anúncio da Polícia Rodoviária
Federal de suspender alguns serviços. As iniciativas, todas no âmbito do Ministério da Justiça, são vistas como
manifestação de descontentamento com o atual ministro
Torquato Jardim, que tem sido leal a Michel Temer e à sua
determinação de limitar os gastos públicos.
FALÊNCIA MÚLTIPLA
A paralisação de serviços na PF e na PRF vão inspirar
ações semelhantes de categorias, sobretudo as lideradas
pela CUT, do PT.
OPERAÇÃO PADRÃO
A paralisação parcial de serviços públicos federais podem
ser uma maneira de fazer greve sem a declarar, como
“operação padrão”.
FALATÓRIO DE VOLTA
A suspensão de serviços na PF fez ressurgir em Brasília
o falatório sobre a eventual substituição do diretor-geral
Leandro Daiello.
TUDO POR DINHEIRO
Distribuidoras brasileiras como Coopersucar e outras nem
tanto (Raízen, da americana Shell) já importaram dos Estados Unidos em 2017 mais de 1 milhão e 169 mil metros
cúbicos de álcool podre, à base de milho, altamente poluente, para substituir o álcool brasileiro.
GOVERNO TEM PRESSA
O governo faz contas para avaliar o número de deputados
“fiéis” na Câmara para poder abrir sessão extraordinária
nesta 6ª, para correr o prazo da ação contra Temer. São
necessários 51, e o governo tem 54.
ERROU DE BLOCO
O recurso contra a decisão de arquivar a ação contra Aécio
Neves no Conselho de Ética teve só 4 votos favoráveis.
Acir Gurgacz (PDT-RO), metade do bloco PT-PDT no Conselho, foi a favor do arquivamento.

Maia que pode virar
presidente teve
3% dos votos em
eleição para prefeito

A DERROTA É ÓRFÃ
O Itamaraty não quer “fulanizar” a saia justa na Noruega,
que recebeu mal o presidente do Brasil. O embaixador brasileiro George Prata foi criticado por colegas por não se
esforçar o suficiente para o êxito da visita, mas promoveu
em Oslo um encontro empresarial de sucesso.
DISTANCIAMENTO
Aliados de Temer se irritaram com a decisão do presidente
da Câmara, Rodrigo Maia, após pedido do PSOL, de validar o registro de presença de deputados e abrir o painel a
partir das 9h. Tipicamente era 7h30.
LAVA JATO EVOLUIU
A PF explicou o fim do grupo de trabalho da Lava Jato, em
Curitiba: já que cada delegado era responsável por mais de
20 inquéritos cada, o grupo da Carne Fraca foi incorporado
à Lava Jato e agora formam a nova “Delegacia de combate
à corrupção e desvio de verbas públicas”.
BRASIL PERDE TEMPO
A organização, qualidade dos serviços, investimentos em
educação e o crescimento de Cingapura, país fundado há
57 anos, maravilham quem o visita e faz perceber, como
disse de lá o advogado Luiz Piauhylino Filho, que o Brasil
apenas perde tempo com suas carnificinas políticas.
PENSANDO BEM...
... após Eike, Sérgio Cabral, Rocha Loures e Geddel, já
tem enrolado na Lava Jato com medo não só da cadeia,
mas de perder a cabeleira.
ITAMARATY DÁ BRONCA NA
EMBAIXADORA DA NORUEGA
Após a visita a Oslo, no fim de junho, quando a comitiva do
presidente Michel Temer foi humilhada pelos anfitriões, o
Ministério das Relações Exteriores finalmente tomou uma
atitude: convocou a embaixadora da Noruega em Brasília,
Aud Marit Wiig, para uma queixa formal pelo tratamento
mal-educado a Temer pelos noruegueses. Em diplomacia,
convocar embaixador é um dos sinais mais graves de desagrado. Mas o governo neutralizou a bronca mantendo a
convocação sob sigilo.
SILÊNCIO CONSTRANGIDO
Procurada, a embaixadora Aud Marit
Wiig se recusou a falar: “Não há comentários a fazer sore o assunto”, informou por
sua assessoria.
DETERIOROU GERAL
Além de registrar repúdio do governo, a convocação da
embaixadora sinaliza a deterioração das relações entre os
dois países.
VISITANTE MALTRATADO
Na visita de Temer, o governo norueguês acusou o “aumento” do desmatamento. Fato que, admitiu depois, não
havia confirmado.
TCU AFASTA ‘CLÁUSULA MANDRAKE’
DO ACORDO DA JBS
Em decisão unânime, o Tribunal de Contas da União (TCU)
rechaçou a possibilidade de Joesley Batista se livrar – com
base em uma cláusula do acordo de delação premiada fechado com a Procuradoria-Geral da República – de ressarcir os cofres públicos pelo prejuízo na maracutaia que
viabilizou a compra do frigorífico americano Swift Foods &
Co. pelo grupo JBS, mediante investimento milionário e irregular do BNDES.

C

andidato a prefeito
do Rio de Janeiro em
2012, o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), teve
menos de 3% dos votos. Essa
foi a única eleição para o cargo do Executivo da qual ele
disputou.
Naquele ano, Eduardo Paes
(PMDB) foi eleito com 64,6%
dos votos. Marcelo Freixo
(PSOL) ficou em segundo
lugar com 28,15%.
“Os cariocas, que lhe conhecem, não votam nele.

Por que cargas d’água 207
milhões de brasileiros têm
de ser governados por esse
cara?”, questiona Miguel do
Rosário, no blog O Cafezinho,
que defende eleições diretas
“para a estabilidade política e
econômica do país”.
Agora, se a denúncia contra
Michel Temer for aceita pelos
deputados, Rodrigo Maia
poderá assumir a Presidência
da República, pelo menos provisoriamente até o Supremo
Tribunal Federal (STF) julgar
o caso.

MUNÍCIPIO DE LAJINHA –
MINAS GERAIS
PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPO
CNPJ: 18.392.522/0001-41
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA – MG - DESPACHO
DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO –
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 154/2017 INEXIGIBILIDADE N°
011/2017 – 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, para contratação de empresa, para a apresentação de artistas e bandas
nos dias 14 e 15 de junho do corrente, nas festividades folclórica
(festa junina/julina), do Município de Lajinha - MG. Banda a ser
contratada: Art viva. 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, conforme declaração de que tais Artistas e Bandas tem
reconhecimento da opinião pública regional, fatos que torna inviável a competição licitatória. O valor total da presente contratação
será de R$ 3.000,00 (três mil reais). Lajinha – MG, 06 de julho de
2017 JOÃO ROSENDO AMBROSIO DE MEDEIROS - Prefeito
Municipal de Lajinha-MG.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 157/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 079/2017, para Contratação de empresa
para prestação de serviço em alinhamento, balanceamento e
cambagem, em atendimento a frota Municipal. O credenciamento
e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 26/07/2017, 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 07 de julho de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 158/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 080/2017, para aquisição/fornecimento
de material de expediente e afins, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde. O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 13:00
horas do dia 26/07/2017, 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 07 de julho de 2017.
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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Fernando Pimentel recebe Diretoria da
Associação Mineira de Municípios

E

m novo encontro com o
Governador do Estado,
desta vez, como 1ª Secretária da AMM (Associação Mineira de Municípios),
a Prefeita Cici Magalhães,
juntamente com o Presidente
da entidade, Julvan Lacerda
(Prefeito de Moema), e demais membros da diretoria,
reuniram-se no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte,
nesta segunda-feira, 07. Na
oportunidade, o governador
reforçou que o governo do
Estado é parceiro dos gestores municipais para implantação de políticas públicas.
Foi uma reunião positiva,

em que a nova diretora da
AMM, eleita para o biênio 2017/2019, estreitou
laços com o Governo, com a
apresentação das principais
demandas dos municípios
mineiros. Fernando Pimentel
ressaltou que o Governo do
Estado está sempre aberto
ao diálogo e falou sobre a
importância de se ter um
bom relacionamento com os
gestores municipais para a
concretização das políticas
públicas.
“Minas Gerais tem 853
municípios. Quem chega ao
Palácio da Liberdade sem ter
um olhar especial e dedicado

para os municípios não vai
fazer um bom governo. Ou
o governador presta atenção
nos municípios e os atende,
faz o que for possível junto
com eles, ou não vai fazer
um bom governo, porque o
Estado tem 853 lideranças
políticas com as suas aspirações, que não são deles,
não são pessoais, são da
sua gente, daqueles que a
gente representa”, afirmou,
lembrando que “a política
começa lá no município
pequenininho, tem uma liderança que é o prefeito que
se encarrega de transitar pelo
Parlamento e, juntos, chegam

até o governador para construir soluções para as cidades
e para o Estado”.
Fernando Pimentel destacou a relevância da AMM.
“É uma associação que tem
uma importância política
enorme no Estado, porque
representa o conjunto, o
território. E nós estamos
em um momento no Brasil
de extrema dificuldade e só
tem um jeito de vencer essa
dificuldade: é fazer o que
Minas Gerais está fazendo,
conversando muito e trabalhando”, afirmou.
Segundo o presidente da
AMM e prefeito de Moema,

Julvan Lacerda, a atual diretoria tem como foco o fortalecimento dos municípios,
levando em consideração
a atual “crise financeira e
moral no país”. O prefeito
lembrou causas comuns entre
o Estado e os municípios,
como o ressarcimento de
renúncias fiscais do ICMS
em função da Lei Kandir, de
1996. “O Estado é vítima, vamos levantar também a nossa
voz. Essa questão reflete nos
municípios”, disse.
Também estiveram presentes os secretários de Estado
de Governo, Odair Cunha,
de Planejamento e Gestão,
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Helvécio Magalhães, de
Casa Civil e Relações Institucionais, Marco Antônio
Rezende, e de Cidades e de
Integração Regional, Carlos
Murta, e o deputado federal
Newton Cardoso Júnior.
A Prefeita Cici Magalhães
também reuniu-se com o
Prefeito de Ipanema, Dr.
Walter Paulo de Oliveira, e o
Deputado João Magalhães na
capital mineira, sintonizando a pauta da reunião entre
AMM e o Governo do Estado
com as demandas da região.
(Secretaria de Comunicação Social – com informações da Agência Minas)

Câmara de Manhuaçu aprova 11 projetos
em sessão ordinária

E

m reunião ordinária,
na noite desta quinta-feira, 06/07, presidida
por Jorge Augusto Pereira
“Jorge do Ibéria”, a Câmara de
Manhuaçu aprovou 11 projetos
de lei, requerimentos, moções
e indicações. Além disto, os
vereadores comentaram sobre
andamento de obras, fiscalização das mesmas e relataram
assuntos relacionados à saúde
no município.
APROVADOS

De autoria do Poder Executivo, foi aprovado projeto de
lei que dispõe sobre a cessão
de servidor público municipal
para a Associação Educacional
Infantil Caminhando para o
Futuro.
Aprovado projeto de lei, de
autoria do Poder Executivo,
que acrescenta o parágrafo
único ao artigo 2º, altera o
anexo I, ambos da Lei Municipal nº 3.327 de 14 de outubro
de 2013.
Aprovado projeto de lei, de
autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre a contratação
temporária por excepcional
interesse público. O projeto
autoriza a contratação temporária de dez Oficiais de
Obras (Pedreiros) para socorrer
necessidade excepcional na
Secretaria de Obras.
De autoria do Poder Execu-

tivo foi aprovado projeto de
lei que autoriza o repasse de
recursos financeiros no valor
de 3 mil reais à Associação dos
Moradores do Bairro Matinha
como forma de auxílio na manutenção de suas atividades.
Também de autoria do Poder
Executivo, foi aprovado projeto
de lei que autoriza o repasse de
recursos financeiros no valor
de 2 mil reais à Associação
de Moradores do Bairro Santa
Terezinha como forma de auxílio na manutenção de suas
atividades.
Aprovado projeto de lei, de
autoria do Poder Executivo,
que autoriza o repasse de recursos financeiros no valor de
2 mil reais à Associação de Moradores do Córrego Coqueiro
Rural como forma de auxílio na
manutenção de suas atividades.
Ainda de autoria do Poder
Executivo, foi aprovado projeto de lei que dispõe sobre a
Criação do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso de Manhuaçu. De autoria do vereador
José Geraldo Damasceno, foi
aprovado projeto de lei que
dispõe sobre a divulgação da
listagem de medicamentos
disponíveis e em falta na Rede
Municipal de Saúde.
De autoria do vereador Giovanni Mageste, foi aprovado
projeto de lei que denomina-se
de Rua José Antônio Pereira, no
Bairro São Vicente.

RESOLUÇÕES

De autoria do vereador José
Geraldo Damasceno, foi aprovado projeto de resolução que
concede o Diploma de Honra
ao Mérito à Senhora Maísa
Damasceno Ferreira de Souza.
De autoria do vereador administrador Rodrigo, foi aprovado
projeto de resolução que concede o Diploma de Honra ao Mérito ao SICOOB CREDILIVRE.
REQUERIMENTO
Gílson César da Costa

Requer da Prefeitura de
Manhuaçu informações sobre
licitação para contratação de
empresa especializada no serviço de locação de máquinas
e equipamentos para atender
a Secretaria Municipal de
Obras, constando cópias dos
processos licitatórios, empenhos, pagamentos e planilhas
de horas de operação dos veículos (máquinas e caminhões)
registrados pelo equipamento
horímetro, de janeiro a junho
de 2017.
MOÇÕES
Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Congratulações
À Paróquia do Bom Pastor
pelo Jubileu de Prata de 25 anos
de sua fundação.
Moção de Congratulações
Ao Grupo de Jovens UM
NOVO CAMINHO da Renovação Carismática Católica pelo
Jubileu de Prata.
Moção de Congratulações
Aos alunos do Colégio Tiradentes da PMMG em Manhuaçu das séries 1º, 2º e 3º
ano do ensino médio e 6º ano
do ensino fundamental pela
conquista de medalhas de
bronze nas fases estadual e
nacional da Olimpíada Internacional Mathématiques Sans
Frontières (Matemática Sem
Fronteiras

6

11 de julho / 2017

acesse: www.jm1.com.br

Processo Licitatório Nº 155/2017
Pregão Presencial Nº 034/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública
a abertura do Processo Licitatório nº 155/2017, na modalidade Pregão nº 034/2017, 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 a
Prestação de serviços de Manutenção Elétrica para que
atenda a demanda da Administração Pública do Município
de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura da Sessão Oficial
do Pregão dia 24 de Julho 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, 07 de Julho de 2017.
Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.

AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 33314291
CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do Triângulo (33) 3331-5035
AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e peças em geral Rua do
Triângulo, 108 (33) 8434-4437
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) 3331-1727
CAMPINHOS AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 400 (33) 33311240
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

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2017
CREDENCIAMENTO 06/2017/
INEXIGIBILIDADE 09/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pública a
abertura do Processo Licitatório no 0118/2017, na modalidade Credenciamento 06/inexigibilidade 09/2017, na forma
presencial, regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento
convocatório. Objeto: CREDENCIAMENTO serviços continuados de medicina do trabalho-controle de absenteísmo e
perícias. A partir de 01 de agosto de 2017. 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. – Marlene
Aparecida Cardoso Cristóvão/Presidente CPL.

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065

SOCIAL Rua Amaral Franco,
279 (33) 3331-5091

DONA SCARP Av. Salime Nacif,
700 (33) 3331-8139

PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-5445

ATELIER MM Rua Desembargador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333

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

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028
MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288

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

PREGÃO 040/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 0114/2017, na modalidade Pregão nº
040/2017, 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 para
fornecimento de peças para manutenção da frota de veículos
leves e diesel da frota municipal. Credenciamento e abertura
dos Licitantes: 24/07/2017 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

PREGÃO 043/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do
Processo Licitatório no 0117/2017, na modalidade Pregão nº 043/2017, 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 pães
e lanches. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
27/07/2017 ás 13hs00min 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

PREGÃO 042/2017

LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33) 3331-2665

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 156/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 078/2017, para aquisição/fornecimento de equipamentos, moveis, utensílios doméstico
e uniforme conforme edital. O credenciamento e a entrega
dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO,
será até às 09:00 horas do dia 25/07/2017, 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 07 de julho de 2017.

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 0117/2017, na modalidade Pregão nº
042/2017, 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 prestação de serviços de arbitragem
para a Secretaria Municipal de Esportes. Credenciamento
e abertura dos Licitantes: 26/07/2017 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

ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045

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

PREGÃO 041/2017

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
(33) 98450-5525
GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 0116/2017, na modalidade Pregão nº
041/2017, 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 fórmulas infantis,
dietas enterais e outros. Credenciamento e abertura dos
Licitantes: 26/07/2017 ás 14hs00min 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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Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin)
(33) 3563-2573

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

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

Dr. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320

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
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. 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. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395

Dr. Marcelo Soares Pires - Rua
Alencar Soares Vargas,
65 (Masterclin) (33)
3331-3244
Dra. Regina de
Almeida - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) (33) 3331-3488
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

LEILÃO ONLINE
Dia 28 de julho de 2017, às 11 horas

À VISTA COM 10% DE DESCONTO OU PARCELADO EM 12, 24, 36 OU 48 MESES - MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO
PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE OS SITES - WWW.BRADESCO.COM.BR E WWW.SODRESANTORO.COM.BR

ÁREA RURAL EM CAIANA E TERRENO EM NEPOMUCENO - MG

••• Caiana - MG. Área Rural c/ 07,74,40ha, contendo benfeitorias, denominada Fazenda Barro Branco. Matr. 4.219 do RI de Espera
Feliz. INCRA nº 433012.002500-1. Obs.: Ocupada. (AF). Lance mínimo: R$ 69.000,00 ••• Nepomuceno - MG. Bairro Padre Vitor.
Rua João Galvão de França. (área remanescente do desdobro). Terreno c/ 2.089,55m². Matr. 13.438 do RI local. Obs.: Terreno não
demarcado fisicamente. O comprador deverá se cientificar prévia e inequivocadamente por conta própria, das exigências e restrições de
uso impostas pela legislação e órgãos públicos (municipal, estadual e federal). Eventual desocupação correrá por conta do comprador.
(AF). Lance mínimo: R$ 46.000,00 - Tel.: (11) 2464-6464 - Otavio Lauro Sodré Santoro - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607

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. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320
Dr. Giovani
Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-4715
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Avaliação técnica do Boston City FC
movimenta juventude em Manhuaçu

C

om total apoio da
Prefeitura, em especial da Secretaria de
Esportes, a seletiva para
captação de atletas realizada pela comissão técnica
do Boston City F.C. Brasil
foi muito bem sucedida em
Manhuaçu, no último final de
semana. Jovens de diversas
cidades, acompanhados dos
familiares, compareceram
à avaliação, ocorrida no
Estádio Municipal Juscelino
Kubitschek, no sábado e
domingo, 01 e 02 de julho.
Como gesto social, houve
expressiva arrecadação de
alimentos, doados às instituições filantrópicas da cidade.
Puderam se inscrever atletas nascidos entre 1999 e
2004. A equipe esportiva está
selecionando atletas para integrarem o elenco do Boston
City F.C. Brasil, com início
das atividades previsto para
setembro.
Apoio da Prefeitura: O
representante do Boston City
F.C. Brasil, Renan Valentim,
fez questão de agradecer o
apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura, Polícia Militar e a todos que abraçaram
o projeto. Cada atleta trouxe
dois quilos de alimentos não
perecíveis, que serão doados
a entidades carentes.
O Secretário de Esportes
Jânio Garcia evidenciou
os esforços da Prefeitura
para que esta seletiva fosse
realizada com sucesso e de
forma organizada. ‘A Prefeita Cici Magalhães e todo o
secretariado se empenharam
para colaborar com este
trabalho desenvolvido pelo
Boston City FC em Manhuaçu. Ficamos impressionados
com organização que o time
apresentou. Parabenizamos
ao Renato e Palhinha, juntamente com esta maravilhosa
equipe de profissionais, que
avaliaram os atletas do município e das diversas cidades
de várias partes do Brasil. Ao
acreditar em seus sonhos,
os jovens compareceram ao
estádio para esta avaliação.
Quem sabe daqui a bem
pouco tempo, eles sejam reve
Com total apoio da Prefeitura, em especial da Secretaria
de Esportes, a seletiva para
captação de atletas realizada pela comissão técnica
do Boston City F.C. Brasil
foi muito bem sucedida em
Manhuaçu, no último final de
semana. Jovens de diversas
cidades, acompanhados dos
familiares, compareceram
à avaliação, ocorrida no
Estádio Municipal Juscelino
Kubitschek, no sábado e
domingo, 01 e 02 de julho.
Como gesto social, houve

expressiva arrecadação de
alimentos, doados às instituições filantrópicas da cidade.
Puderam se inscrever atletas nascidos entre 1999 e
2004. A equipe esportiva está
selecionando atletas para integrarem o elenco do Boston
City F.C. Brasil, com início
das atividades previsto para
setembro.
Apoio da Prefeitura: O

representante do Boston City
F.C. Brasil, Renan Valentim,
fez questão de agradecer o
apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura, Polícia Militar e a todos que abraçaram
o projeto. Cada atleta trouxe
dois quilos de alimentos não
perecíveis, que serão doados
a entidades carentes.
O Secretário de Esportes
Jânio Garcia evidenciou os

esforços da Prefeitura para
que esta seletiva fosse realizada com sucesso e de forma
organizada. ‘A Prefeita Cici
Magalhães e todo o secretariado se empenharam para
colaborar com este trabalho
desenvolvido pelo Boston
City FC em Manhuaçu.
Ficamos impressionados
com organização que o time
apresentou. Parabenizamos

ao Renato e Palhinha, juntamente com esta maravilhosa equipe de profissionais,
que avaliaram os atletas do
município e das diversas
cidades de várias partes do
Brasil. Ao acreditar em seus
sonhos, os jovens compareceram ao estádio para esta
avaliação. Quem sabe daqui
a bem pouco tempo, eles sejam revelados como grandes
profissionais. Este é também
um sonho de todos nós’,
considerou Jânio Garcia.
Ao todo, foram avaliados
mais de quinhentos jovens,
de Minas Gerais e de outros
Estados, como Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e
São Paulo. As avaliações foram feitas pelo ex-jogadores
profissionais, Paulo Cesar
Batista (Paulão), Ademir de
Carvalho e o treinador de
goleiros, Ricardo Baiano,
observando todos os critérios fundamentais para o
atleta profissional. “Neste
domingo, os atletas apresentaram nível bem elevado,
desempenho e qualidade. Em
setembro, daremos início às
atividades no Centro de Treinamento do Ipiranga, com
avaliação de alto rendimento.
A intenção é de que, em pouco tempo, a equipe já esteja
disputando o campeonato
mineiro”, afirma Ademir de
Carvalho.
O treinador de futebol
Paulo Cesar Batista (Paulão)
destacou que este era o sonho
do empresário manhuaçuense
Renato Valentim em ter um
time de futebol na terra natal.

Daniel Revetria, da Assessoria Jurídica, anunciou
que ‘estamos saindo daqui
de Manhuaçu satisfeitos
com o resultado desta avaliação. Sentimos a força, a
garra e profissionalismo dos
atletas, que após a lapidada
no centro de treinamentos
aqui no Barreiro, estarão
prontos à enfrentar grandes
competições pelo pais e até
mesmo no exterior’.
História do clube: O
Boston City FC foi fundado
em 2015, a partir de parceria entre dois aficionados
do futebol: um ex-jogador
de futebol profissional e um
bem-sucedido empresário
de Boston. A filosofia do
Boston City FC decorre
em desenvolver o futebol,
trabalho em equipe e habilidades de liderança de seus
jogadores, proporcionando
entretenimento a preços
acessíveis para o público
em Greater Boston, e fortalecer o amor de Boston com
o futebol. O Boston City
FC também planeja ajudar
a juventude local por meio
de sua academia de futebol. Atualmente o Boston
City FC é patrocinado pela
Tavern e duas empresas
brasileiras, Bola de Kick e
Alimentos Cardeal. Mais
informações sobre o clube
pode ser encontrada em
www.bostoncityfc.com e
nas redes sociais.
(Secretaria de Comunicação Social – com
informações do Teógenes
Nazaré)

A Administração Municipal
decidiu manter o serviço, beneficiando sobretudo à população
de baixa renda, já neste primeiro
ano de mandato, surgindo assim a
Farmácia Popular de Manhuaçu.
A solenidade envolveu ainda a
participação da Secretária M. de
Saúde, Karina Gama dos Santos
Sales, e demais membros do
secretariado; Coordenadora da
Farmácia Popular de Manhuaçu,
Juliana Leitão; Presidente da Câmara, Jorge Augusto Pereira (Jorge
do Ibéria); Vice-presidente Juarez
Elói; Vereadores Rodrigo Júlio
dos Santos, Paulo Cesar Altino,
Gilson César, Cabo Ferreira, Giovanni Mageste, Berenice Ferreira,
Rogério Filgueiras Gomes, além
de moradores e profissionais da
Secretaria de Saúde. Também presentes, o Coordenador do Setor de
Compras e Infraestrutura da Sec.
M. de Saúde, Quilberson Costa;
Coord. da Assistência Farmacêutica do Município, Flávio Reis;
Farmacêutica Corresponsável da

Farmácia Popular, Amanda Assis,
Atendentes Glebson Hott Marcelino Breder, Tarciane Rhodes, Alda
Chaves Teixeira Pimentel, Débora
Natália Dutra, Verônica Muniz e
Ednaldo Lourenço. A Prefeita Cici
Magalhães, a Secretária Karina
Sales e o Coordenador Quilberson Costa foram homenageados
durante a cerimônia.
A Farmácia Popular de Ma-

nhuaçu funciona na Rua Olímpio
Vargas, 213, próximo à Praça
Antônio Brum. O telefone é 33
3332 4488 e o horário de funcionamento é 8h às 18h (segunda-feira a
sexta-feira). No local, é oferecido
atendimento farmacêutico integral,
agendamento para acompanhamento terapêutico e a dispensação
de medicamentos gratuitos municipais e de alto custo.

Prefeitura inaugura farmácia popular de Manhuaçu
e disponibiliza medicamentos de alto custo

A

Prefeita Cici Magalhães e o
Vice-prefeito Renato Cezar
Von Randow (Renato da
Banca) descerraram a fita inaugural da Farmácia Popular de Manhuaçu, na manhã de sábado, 1º de
julho, marcando a consolidação de
duas importantes conquistas para
o atendimento na Saúde. Além
da nova fase da farmácia, que
agora será mantida pelo município,
também é realidade a dispensação
dos medicamentos de alto custo –
benefício para mais de mil pessoas
que não precisarão se deslocar até à
GRS/ Manhumirim para ter acesso
aos remédios gratuitos disponibilizados pelo Governo.
Disponibilização de medicamentos de alto custo
A entrega dos medicamentos
antes disponibilizados na GRS /
Manhumirimrepresenta economia, agilidade e ganho de tempo
para os pacientes de Manhuaçu. A
Prefeita Cici Magalhães lembrou
os esforços do Ex-vereador Jânio
Garcia Mendes, atualmente Se-

cretário M. de Esportes, para que
este serviço fosse transferido para
Manhuaçu. Na ocasião, Cici exercia a função de Diretora da GRS/
Manhumirim e efetivou os procedimentos necessários para atender
à reivindicação do então vereador.
Jânio Garcia Mendes, agradeceu à
Prefeita Cici Magalhães e reiterou
as motivações que o levaram a
apresentar estas reivindicações no
passado tanto à Gerência Regional
de Saúde quanto ao Deputado João
Magalhães: a intenção de facilitar a
vida dos pacientes que necessitam
destes medicamentos.
A Farmácia Popular de Manhuaçu – anteriormente denominada Farmácia Popular do Brasil
– passa a ser mantida exclusivamente pelo município, considerando que o Governo Federal
extinguiu o programa. Diante deste
cenário, restaram duas opções às
prefeituras: fechar as unidades da
Farmácia Popular do Brasil ou
mantê-las, assumindo plenamente
os custos e despesas.
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Radar começa a multar em Santana do Manhuaçu

M

ais 16 radares fixos
entraram em operação em diferentes rodovias mineiras nesta
terça-feira. Um deles fica
em Santana do Manhuaçu,
no km 46 da MG-111 com a
velocidade máxima permitida de 60 km/h. O veículo que
exceder os limites estabelecidos será autuado.
De acordo com o Departamento de Edificações e
Estradas de Rodagem de
Minas Gerais (DEER) já
são 330 equipamentos em
operação em todo o estado.

Além de Santana, nesta
terça, 04/07, começaram a
funcionar os dispositivos
de controle eletrônico de
velocidade estão localizados
nos municípios de Moeda (LMG-825, quilômetro
10,5); Sabará (MGC-262,
quilômetros 305,0 e 306,0);
Congonhas (MG-030, quilômetro 112,7); Gouveia (BR259, quilômetro 487,6); Curvelo (AMG-0910, quilômetro 9,4); Mirabela (BR-135,
quilômetro 295,6); Brasília
de Minas (MG-202, quilômetro 160,0); Entre Rios de

Minas (MG-270, quilômetro
18,6); Ouro Branco (MG129, quilômetro 176,8); Viçosa (MG-280, quilômetro
8,9); Ibiaí (LMG-674, quilômetro 38,0); Várzea da
Palma (MGC-496, quilômetros 38,5 e 39,0) e Turmalina (MGC-367, quilômetro
464,7).
Os novos radares já estavam ligados desde o dia 27
de junho funcionando em
modo educativo.
Carlos Henrique Cruz
- com informações do DEER-MG

Polícia Militar de Lajinha prende autores
de furto em loja de celular

E

quipes da Polícia Militar de Lajinha prenderam na tarde desta
quinta-feira, 06/07, dois jovens acusados de arrombar
e furtar uma loja de celulares
no centro de Lajinha.
O arrombamento aconteceu na madrugada de 04
julho, terça-feira. As câmaras
de segurança flagraram toda
a ação dos bandidos, possibilitando a identificação dos
dois jovens. “Cerca de 40 mil
reais em telefones celulares
e acessórios foram levados.
Graças às imagens das câma-

ras de segurança da loja foi
possível a identificação dos
dois indivíduos. Através de
informações localizamos os
dois com uma grande parte
do material furtado”, pontua
o Sargento Cândido.
Segundo o proprietário da
loja, cerca de 80% do material furtado foi recuperado.
“A Polícia Militar de Lajinha
está de parabéns, desde que
aconteceu o furto na minha
loja, eles vêm trabalhando
incansavelmente e sempre
me informando o que estava
acontecendo, agradeço imen-

samente ao Tenente Ramon,
aos Sargentos Cândido e
Vitor, aos Cabo Monteiro e
Amorim, e todos que participaram desta ação. O que
me deixou triste é que os
dois envolvidos foram levados para a delegacia e não
ficaram presos, saíram quase
primeiro que eu de lá, mas é a
nossa lei, o que podemos fazer?”, concluiu o proprietário
da loja Elmyr Regly.
Além dos celulares que
foram recuperados, um Fiat
Siena utilizado no crime foi
apreendido.

Menino de 8 anos é picado por escorpião
ao colocar boné na cabeça em MG

E

stá internado no Hospital de Pronto-Socorro
João XXIII, em Belo
Horizonte, um garoto de 8
anos que foi picado por um
escorpião nesta terça-feira
(5), em Morro do Pilar, na
região Central do Estado. O
animal estava escondido em
um boné que foi colocado na
cabeça pela criança.
Segundo informações do
Corpo de Bombeiros, se
não bastasse o fato dele ter
sido picado, o quadro era
bastante delicado pois o garoto já possuía um quadro de
insuficiência renal, quando há
dificuldade dos rins em filtrar
as impurezas do sangue.
O menino vive com a família na localidade conhecida
como Carioca, na zona rural
do município, e foi levado
inicialmente por seus pais
para a Fundação Hospitalar
Joaquim Bento de Aguiar, no
município.
Devido à gravidade do
ferimento, ele precisaria ser
transportado para a unidade
hospitalar da capital mineira,
que é referência no tratamento de picadas de animais

Grupo responsável por venda
de armas e munição para MG
e ES é preso em Valadares

U
peçonhentos no Estado, o
que levaria cerca de 2h30 de
carro. Com isso, o helicóptero dos bombeiros entrou
em ação e o menino foi
transportado em 28 minutos
até a capital mineira.
Segundo funcionários do
hospital da cidade, lá são
constantes os casos de picada
de escorpião. “Aparece muita picada, mas são poucos
os que evoluem para algum
problema maior, cerca de
três ou quatro casos por ano
precisam ser transferidos”.
explicou uma funcionária

que não quis ser identificada.
Orientação: O Corpo de
Bombeiros aproveitou para
orientar a população em relação aos riscos com animais
peçonhentos. A principal
forma de evitar picadas é
conferir calçados, chapéus e
roupas antes de vestir, principalmente em localidades em
que há o histórico de se encontrar aranhas, escorpiões e
outros animais dentro de casa.
Manter os terrenos das
casas limpos também contribui para a diminuição de
escorpiões.

m esquema de venda
de armas foi desmantelado em uma operação do Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG) em
conjunto com a Polícia Militar.
Foi realizada uma operação
que terminou com 16 pessoas
presas, entre elas, funcionários
de empresas de armamento
em Governador Valadares, na
Região do Rio Doce. A organização criminosa, segundo as
investigações, fazia a venda do
material para cidades mineiras
e do Espírito Santo. Grande
parte das negociações eram
feitas por meio de aplicativos
de celulares. As investigações
do Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) começaram em
julho do ano passado. Segundo
o MPMG, foi constatado que
funcionários e ex-funcionários
de empresas do ramo de armamento forneciam o material
em desacordo com as normas
regulamentares. Em alguns
dos casos, os proprietários
sabiam do esquema. Um dos

empresários também fazia
a venda dos armamentos de
forma indiscriminada.
Na quinta-feira, foi desencadeada uma operação para
prender os envolvidos no
grupo. Foram cumpridos nove
mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão.
Ao todo, 16 pessoas foram
presas, 119 armas de fogo
e munição de diversos calibres apreendidos, além de

26 celulares, notebooks, pen
drives, R$ 4.455 e oito folhas
de cheque de valores diversos.
Segundo o MPMG, a quadrilha atuava com divisão
de tarefas. Os intermediários
recebiam uma comissão pelas
vendas. As negociações aconteciam por meio de aplicativos
de mensagem de celular. Além
das armas, munições de diversos calibres também eram
vendidas.
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Vai entender...
-A mãe pede ao filho pra ligar pro celular do pai,
para avisar a hora do jantar.
- E aí meu filho o que ele disse ?
-Mãe, já liguei 3 vezes, e sempre quem atende é
uma mulher.
-Pois deixa aquele safado, ele vai ver quando
chegar em casa...
Mal o pai aparece na frente da casa, ela parte pra
cima dele, e dá a maior surra no marido.
Os vizinhos se aproximam pra ver o que está
acontecendo.
Ela gritando como louca: - safado, cafajeste, vagabundo!!!
Venha cá meu filho.
Fale Pra Todo Mundo O Que Aquela Mulher Falou Pra Você Ao Telefone.
-O Filho : - Ah Mamãe , Ela Dizia : "Seu Saldo É
Insuficiente Para realizar Essa ligação "

Veja calendário de pagamento do
abono salarial PIS-Pasep 2017-2018

Os Reis do Gado
Dois amigos fazendeiros se encontram depois de
muito tempo e, a certa altura da conversa, o primeiro
pergunta:
- E aí, Durval? Com quantos alqueires está a sua
fazenda?
- Já tá com quase cem alqueires e a sua?
- Só pra você ter uma idéia, pela manhã eu saio de
casa, ligo meu Jeep e ao meio-dia ainda não percorri
nem a metade da minha propriedade.
- Entendo... eu também já tive um carro desses!
É uma merda...

Bafo Cruel
Era uma vez um cidadão com um bafo de onça
tremendamente horrível.
Certa vez foi acampar com dois amigos e os três
dormiriam juntos na mesma barraca. Os amigos,
sabendo do famoso bafo, disseram:
- Se você for falar algo, nos cutuque para enfiarmos
a cabeça embaixo da coberta, assim evitamos esse
seu bafo cruel...
Ele concordou e os três foram dormir.
Certa hora da madrugada ele cutucou os amigos e
esses esconderam-se embaixo das cobertas. O camarada
do bafo fedido disse:
-Peidei!

O

abono salarial PIS-Pasep 2017
e 2018 começará a ser pago
no fim do mês de julho. De
acordo com o calendário, divulgado
nesta segunda-feira (3) no "Diário
Oficial da União", quem nasceu nos
meses de julho a dezembro receberá
o benefício ainda no ano de 2017.
Já os nascidos entre janeiro e junho

receberão no primeiro trimestre de
2018. Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição do trabalhador
até 29 de junho de 2018, prazo final
para o recebimento.
O valor do abono varia de R$ 78
a R$ 937, dependendo do tempo em
que a pessoa trabalhou formalmente
em 2016. Trabalhadores da iniciativa

sete erros

SABEDORIA
Acreditar é essencial, mas ter atitude é que faz a diferença.
-----------------------------------------------Nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo
(Friedrich Nietzsche)
---------------------------------------------Esqueça os tempos de aflição, mas nunca esqueça o
que eles lhe ensinaram
(Herbert Spencer)
----------------------------------------------Heróis são pessoas que fizeram o que era necessário
fazer, enfrentando
as consequências.
------------------------------------------------Eu preferiria ser um fracasso em algo que amo do que
ser um sucesso
em algo que odeio (George Burns)
--------------------------------------------------Solidariedade, a flor que nasce nos corações sensíveis
(Valdeci Oliveira)

O inverno chegou e, mesmo num país
tropical como o Brasil, o frio aperta e precisamos tirar do guarda-roupas as roupas
de frio. Para dar uma geral nas blusas de
lã que estão guardadas há tempos, anote aí
uma dica. Os tecidos de lã de cores delicadas são lavados facilmente mergulhando-os numa água onde tenha sido fervida uma
colher de farinha de trigo, deixando nela
repousar até que a solução esfrie. Depois,
enxágue em água pura. Para limpar somente, use apenas uma escova umedecida em
álcool.

completo.
Por exemplo, se o período
trabalhado foi de 12 meses,
vai receber o valor integral
do benefício, que é de um
salário mínimo (R$ 937).
Se trabalhou por apenas um
mês, vai receber o equivalente a 1/12 do salário (R$ 78), e
assim sucessivamente.
Rendimentos do PIS: De
acordo com a Caixa, quando
o saque do PIS não é efetuado, o valor é incorporado ao
saldo de quotas. Ao final do
exercício financeiro (29 de
junho), após a atualização
do saldo, os rendimentos são
disponibilizados para saque
no novo calendário. Os rendimentos variam conforme o
saldo existente na conta do
PIS vinculada ao trabalhador.
Para saber se tem direito
e como sacar: Para sacar o
abono do PIS, o trabalhador
que possuir Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode
se dirigir aos terminais de
autoatendimento da Caixa ou a
uma casa lotérica. Se não tiver
o Cartão do Cidadão, pode
receber o valor em qualquer
agência da Caixa, mediante
apresentação de documento
de identificação. Informações
sobre o PIS também podem
ser obtidas pelo telefone 0800726 02 07 da Caixa.
Os servidores públicos
que têm direito ao Pasep
precisam verificar se houve
depósito em conta. Caso isso
não tenha ocorrido, precisam
procurar uma agência do
Banco do Brasil e apresentar
um documento de identificação. Mais informações sobre
o Pasep podem ser obtidas
pelo telefone 0800-729 00
01, do Banco do Brasil.

Um projeto de lei aprovado em 1ª votação na Câmara
dos Vereadores de Pouso
Alegre (MG) pretende proibir o uso de celulares e outros
aparelhos nas salas de aula
das escolas municipais. O
projeto foi proposto depois
que um aluno tentou atacar
um professor com uma faca
e acabou ferindo a diretora
da escola, depois que teve o
aparelho pego dentro da sala
de aula.
Pela lei, as escolas deverão
colocar até placas avisando
da proibição. Segundo a
Secretaria de Educação do
município, são muitas as

situações reclamadas pelos
professores.
Em maio, um aluno levou
uma faca na escola para acertar contas com um professor,
que tomou o telefone dele.
A diretora cortou a mão ao
separar a briga. O estudante
de 16 anos chegou a ser
apreendido pela polícia. A lei
ainda prevê no caso do aluno
ser menor de idade, que os
pais sejam comunicados pela
direção.
O projeto de lei ainda vai
para a 2ª votação na Câmara e posteriormente para a
sanção do prefeito Rafael
Simões.

Projeto de lei pretende
proibir uso de celulares
em salas de aula em
Pouso Alegre, MG

DICAS
Roupas de lã

privada retiram o dinheiro na
Caixa Econômica Federal, e
os servidores públicos, no
Banco do Brasil. É preciso
apresentar um documento de
identificação e o número do
PIS/Pasep.
Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em
média, até dois salários mínimos mensais com carteira
assinada e exerceu atividade
remunerada durante, pelo
menos, 30 dias em 2016. É
preciso ainda estar inscrito
no PIS/Pasep há pelo menos
cinco anos e ter os dados
atualizados pelo empregador
na Relação Anual de Informações Sociais.
No caso do PIS, para quem
é correntista da Caixa, o pagamento geralmente é feito 2
dias antes do restante dos outros trabalhadores. Já no caso
do Pasep, o crédito em conta
para correntistas do Banco
do Brasil será efetuado a
partir do 3º dia útil anterior
ao início de cada período de
pagamento, conforme cronograma abaixo.
Segundo as estimativas,
24,12 milhões de trabalhadores poderão receber o
benefício. Serão destinados
cerca de R$ 16,5 bilhões para
pagamento do abono salarial
no calendário 2017/2018.
Novas regras: Desde o
ano passado, o valor do
abono é associado ao número de meses trabalhados no
exercício anterior. Portanto,
quem trabalhou um mês no
ano-base 2016 receberá 1/12
do salário mínimo. Quem
trabalhou 2 meses receberá
2/12 e assim por diante. Só
receberá o valor total quem
trabalhou o ano-base 2016

CURIOSIDADES
Quem inventou os óculos? As
primeiras lentes corretivas para a visão surgiram no século I d.C. Essas
lentes eram feitas com pedras semipreciosas. Agora, os óculos mais
parecidos com os que conhecemos
hoje, só surgiram em 1270, na Alemanha. Os óculos, com aros de ferro
e unidos por rebites, ainda não possuíam hastes fixas.
No século XVII, foram inventados
os óculos com suportes nas orelhas.
Robert Grosseteste e Roger Bacon
criaram os primeiros óculos modernos, mas foi Benjamin Franklin, em

1785, que inventou os primeiros óculos bifocais para enxergar de longe
e de perto.
A produção de óculos modernos
começou em 1850. Em 1864 Donders, um oftalmologista holandês,
estabeleceu o tratamento dos defeitos da visão com óculos de grau.
O uso das lentes para correção da
visão foi possível graças às leis da
refração de Snellius, formuladas entre 1600 e 1620.
No Brasil, os óculos surgiram no
século XVI, trazidos pelos portugueses
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João Cortês faz mudança radical para
viver traficante no cinema
Lembra dele? O ator João Cortês ficou famoso ao protagonizar
os comerciais de uma empresa
de telefonia em 2015. No ano seguinte, saltou dos reclames para
as novelas com Sol Nascente.
Prestes a estrear no cinema, ele
mudou radicalmente o visual e
trocou os cachos ruivos por um
penteado bem diferente.
Os cabelos curtos e platinados fazem parte da caracterização
para o filme O Segredo de Davi, que estreia no ano que vem. “Personagem novo. Cara nova. Amo minha profissão”, escreveu o ator,
que vai interpretar Caio, um traficante de drogas sintéticas.

Joana Fomm revela motivo de
ter trocado trabalho certo na Globo por
“Apocalipse”, na Record
Joana Fomm foi destaque na mídia meses atrás
por pedir publicamente um
emprego. Ela revelou que
estava sem trabalhar e que
estava aceitando convites.
Agora veio a notícia de
que a atriz, no ar na reprise
de Tieta, no Viva, vai para
a Record, onde atuará em
Apocalipse, próxima trama bíblica do canal.
E o motivo de trocar um papel certo em O Sétimo Guardião,
da Globo, por um papel na Record foi revelado por Joana: “Estou
indo para a Record, mas nessa altura do campeonato eu só acredito
depois de assinar um contrato e eu ainda não assinei. Dei a minha
palavra e isso para mim vale. Sou uma atriz que gosto de fazer
personagens que me apaixono de cara e esse convite, mesmo não
tendo muitas informações, me convenceu. Pelo pouco que sei é um
papel diferente de tudo que já fiz”, disse ela ao UOL.
E completou: “O Aguinaldo Silva me ligou e fez o convite para
(a novela), mas ele mesmo não sabe quando vai estrear a novela
(O Sétimo Guardião) e nessa atual crise ninguém pode esperar um
trabalho, ninguém pode ficar sem receber salários”.
Ou seja: ela deve assinar com a Record em breve e começar a ser
paga pelo trabalho. Apocalipse tem estreia prevista para novembro. Já O Sétimo Guardião, apenas para março de 2018.
Antes disso, Joana poderá ser vista em trabalho inédito nos cinemas, no filme “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola”, com
Danilo Gentili, que entra em cartaz em 31 de agosto.

Fernanda Lima e Tiago Abravanel passam
por climão em coletiva
Saia justa na coletiva de imprensa do ‘Pop
Star’, próximo reality de música da Globo!
Fernanda Lima fechou a cara quando Tiago Abravanel disse que era apresentador da
atração. Na verdade, Fernanda vai apresentar
o programa, que estreia dia 9. Tiago vai ser
repórter nos bastidores.
Na última segunda-feira, Claudio Lins
não escondia a surpresa ao ver Boninho no
Projac. Por conta da cirurgia de redução do
estômago, feita em 2016, o diretor perdeu
mais de 30 quilos. “Não reconheci você!
Está muito diferente!”, disse o filho do Ivan Lins.
Alinne Prado vai deixar o ‘Video Show’. O contrato da repórter
termina em julho. A coluna entrou em contato com Alinne, que
disse que há um novo projeto para ela na emissora, mas a Globo
não confirma.
Na última segunda-feira, nasceu a filha do sambista Mosquito.
A pequena Pérola chegou ao mundo de cesariana. Ela e a mãe, a
produtora Swellen Sauer, passam bem.

Maisa Silva e Dudu Camargo: produtora
do SBT é demitida após polêmica!
Todo mundo tá ligado na
confusão que rolou no reencontro entre Maisa Silva e
Dudu Camargo na terça-feira
(27) durante a gravação do
programa do Silvio Santos.
Depois da atriz chorar e se
recusar a continuar as grava-
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ções, os pais da Rainha da internet entraram com um processo para
o programa não ir ao ar.
Mas se vocês achavam que eles foram os únicos a defender a
morena, se enganaram e muito. De acordo com o colunista Flávio
Ricco, da UOL, a produtora Raquel Prado teria sido demitida na
última terça-feira (4) por tentar afastar Maisa Silva dos assédios
tanto de Dudu, quanto do dono do SBT. A treta foi tanta que teve
até discussão entre a funcionária da emissora e a filha de Silvio
Santos, Patrícia Abravanel.
Para quem não sabe, Prado estava no SBT há 28 anos. Bem chato, né? Apesar disso, ela ainda não se pronunciou sobre o assunto,
mas postou uma frase em suas redes sociais que tem muito a ver
com tudo que tem acontecido. "Ele continua sendo bom! Ele continua sendo Deus!"
Vale lembrar que o baphão começou quando Maisa não aceitou
algumas brincadeiras do apresentador do "Primeiro Impacto" e deu
umas cortadas tanto nele, quanto no Silvio Santos. Após receber
várias críticas, a musa teen foi para sua página do Facebook desabafar sobre o assunto. Pesado né, galera?

Patrícia Abravanel está grávida,
diz Mara Maravilha
A apresentadora Patricia Abravanel
está grávida pela segunda vez. Quem
contou a notícia foi Mara Maravilha,
no Instagram.
A filha de Silvio Santos espera uma
menina do deputado federal Fabio
Faria, com quem está desde julho de
2013. Patrícia e o marido já são pais
de Pedro, de dois anos, que é o oitavo neto de Sílvio Santos e o xodó do
dono do SBT.
Patrícia já havia dito que queria aumentar a família, mas a notícia da gravidez, divulgada por Mara Maravilha,
pegou todo mundo de surpresa.

Citada na Lava Jato e humilhada,
Patrícia Abravanel toma
medida radical e rebate
Patrícia Abravanel não está vivendo dias muito fáceis, depois de
ver seu nome ser associado ao processo “#Lava Jato”, pelo dono
da JBS. Tal como garante o site Tribuna Hoje, a filha de Sílvio
Santos, que se casou há pouco tempo, tomou a medida radical de
impedir que todos os seus seguidores pudessem comentar suas publicações nas redes sociais, parando dessa forma com os ataques e
humilhações de que tem sido alvo, por causa do alegado jantar em
que se negociava uma propina em favor de Robinson Faria (PSD-RN), atual governador do Rio Grande do Norte e pai de Fábio
Faria, esposo de Patrícia.
Foi com um enorme choque e impacto que o dono da JBS decidiu denunciar os muitos subornos que várias marcas da sua empresa fizeram, ao longo dos últimos anos, a mais de mil políticos
brasileiros, incluindo, segundo ele, Dilma Rousseff, Lula da Silva,
Michel Temer e até Aécio Neves.

Rita Cadillac esclarece rivalidade e nega
ter sido pivô da separação de Gretchen
Estrelas de um novo
comercial, em que aparecem rivalizando num
ringue, Rita Cadillac
e Gretchen convivem
há anos com boatos de
que não se dão bem. A
ex-chacrete, no entanto, garante que nunca
existiu qualquer climão
entre elas e revela que todo esse bafafá começou no início da década de 1980, por causa do cantor Chrystian, da dupla com Ralf.
O sertanejo, na época, namorava a mãe de Thammy e a traiu com
algumas ex-dançarinas do Chacrinha.
"As pessoas acharam que era eu, por eu ter namorado o Chrystian dois anos depois que eles terminaram. Mas quem saiu com
ele na época em que eles eram casados foi uma outra chacrete",
garante Cadillac.
Essa versão, porém, é diferente da que Gretchen contou em sua
biografia lançada em 2015, quando revelou que o casamento com
o cantor sertanejo durou pouco e terminou após ela descobrir traições dele com as bailarinas de Chacrinha, incluindo Rita Cadillac.
"Perguntei, bufando, e diretamente ao Chrystian, se era verdade
que tinha dormido com as chacretes. Ele não só assumiu, como
confirmou que ela não era sua primeira aventura extraconjugal. Ou
seja, várias delas haviam passado pela cama em que dormíamos
juntos. Inclusive, acho que não poupou nenhuma (...) Ele ainda
teve a cara de pau de declarar que só transou com a Rita (Ca-
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dillac)”, revelou a cantora no livro.
Rita, no entanto, nega. "Isso nunca existiu. Só fiquei com o
Chrystian quando eles terminaram. Esses boatos de rivalidade
surgiram porque a gente tem o mesmo segmento, mas nós nunca brigamos, nem em pensamento. Pelo contrário, gosto muito da
Gretchen e acho, de coração, que ela merece mesmo todo esse sucesso".
Rainhas do bumbum: Outro assunto que dá margem para uma
possível rivalidade entre as eternas musas é o título de Rainha do
Bumbum. "Esse título é dela. Ela foi cantora antes do que eu, e foi
considerada rainha do bumbum por ser cantora", afirma Cadillac.

Funcionária que chamou mãe de
Ludmilla de 'marrenta' é desligada de
salão em Caxias
A manicure que se envolveu na polêmica com
a mãe da cantora Ludmilla não trabalha mais
no salão em que a confusão aconteceu. Ela foi
desligada do emprego na
terça-feira, um dia após
Silvana Oliveira, mãe da
artista, divulgar um vídeo
em que aparece tirando satisfação com a moça, após ser chamada
de "marrenta" pela mesma num post feito no Facebook. A profissional também deletou o seu perfil na rede social.
Há duas semanas, a mãe de Ludmilla foi como cliente no salão
de beleza no Centro de Caxias (onde a cantora foi criada), na Baixada Fluminense, e não gostou de saber que a moça que trabalhava
no local havia feito um post afirmando que ela tem "implante até
na sobrancelha" e que Silvana estava "se achando a Beyoncé". A
funcionária ainda escreveu: "Avisa a ela que famosa é só a filha.
As pessoas acham que porque têm dinheiro são melhores do que
os outros, né!".
Ao tomar conhecimento da mensagem, Silvana, que mora na
Ilha do Governador, resolveu voltar ao salão e confrontar a manicure. Ela gravou um vídeo do momento e compartilhou tudo em
seu perfil no Facebook

Nova loira do 'É o Tchan' assume romance
com Beto Jamaica: 'Amor meu'
Beto Jamaica, do "É o Tchan", não cabe
em si de tanta alegria. O músico fisgou o
coração de Ellen Mascarenhas, uma das
novas bailarinas do grupo baiano. O namoro é sério e foi assumido nas redes sociais,
com direito a declaração de amor:
"E assim foi o encontro mais lindo... Me
perdi no teu olhar e tropecei no amor. Foi
uma queda linda por esse teu sorriso. Amor
meu!", declarou Ellen na legenda da foto
com o amado.
No "É o Tchan", trabalho e vida pessoal
sempre caminharam próximos. No passado, Compadre Washington e Scheila Carvalho viveram um romance secreto, assumido apenas anos depois. Hoje, longe dos palcos,
a morena é casada com Tony Salles, que também já integrou a
banda.
Após denúncias de maus tratos envolvendo ex-bailarinas, o "É
o Tchan" passou por uma reformulação. Por isso, as dançarinas
passaram a exercer uma espécie de serviço terceirizado, sendo
convocadas em ocasiões especiais por Beto Jamaica e Cumpadre
Washington.

Justin Bieber doa R$ 20 mil ao Inca, e
processo contra ele por pichação é extinto
O processo contra Justin Bieber pela pichação
de um muro em São Conrado, na Zona Sul do Rio,
em 2013, foi extinto na última terça-feira, pelo juiz
Rudi Baldi Loewenkron, da 34° Vara Criminal,
depois que os advogados do cantor apresentaram
o comprovante de uma doação de R$ 20 mil feita
ao Instituto Nacional do Câncer (Inca). Segundo
o Tribunal de Justiça, a doação foi feita em maio
e convertida em materiais e equipamentos para o
hospital.
O Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ), que movia a
ação contra o cantor, sugeriu em março o pagamento da multa, que
deveria ser convertida em doações de bens ou alimentos para o
hospital. Em sua decisão, o juiz considerou que após a doação feita
e comprovada o processo poderia ser encerrado.
O EXTRA entrou em contato com o Inca, que confirmou a doação de R$ 20.006,37, em materiais e equipamentos, feita pelo
cantor. Segundo a direção do hospital, a doação foi recebida pelo
Incavoluntário, área de ações voluntárias do Inca no dia 5 de maio.
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Fernando Pimentel agora
é cidadão Lajinhense
Por Devair G. Oliveira

O

governador Fernando
Pimentel recebeu na
terça-feira (4/7) o título de cidadão honorário de
Lajinha, município do Território Caparaó. A medalha e o
diploma foram entregues pela
presidente da Câmara Municipal, Neura da Silva Pereira.
A Presidente da Câmara
Municipal de Lajinha foi feliz
em homenagear o governador
Pimentel, primeiro por ele
ser merecedor pela atenção
dada ao município ao longo
de seus quase três anos de
governo, em segundo lugar
uma homenagem dessas é
sempre oportuna para estreitar
os laços de amizade e mostrar
a hospitalidade do povo do
interior de Minas, e povo de
Lajinha sabe receber muito
bem seus visitantes e não poderia ser diferente, se tratando
do nosso governador. O evento ficará marcado na história
de Lajinha e com certeza no
coração do novo lajinhense.
O evento foi de grande importância, pois o governador
não chegou de mãos vazias,
na oportunidade Pimentel assinou despacho determinando
à Secretaria de Estado de Educação tomar as providências
necessárias para reformar
a Escola Estadual Doutor
Adalmário José dos Santos,
onde estudam 1.200 alunos. O
investimento do Governo do
Estado na reforma será de R$
543 mil e contemplará, além
de uma reforma geral no prédio, adequações necessárias na
cozinha para atender a normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Não tenho dúvida que o
governador Fernando Pimentel levou de Lajinha a melhor
impressão, ao receber das
mãos de empresários produtos da terra e de indústrias
do município. A cidade se
destaca através de alguns
produtos, como a Industria
Elite que fabrica há mais de
50 anos, o melhor biscoito de
polvilho do país, alguns cafés
de qualidade, outro ponto positivo do município, são duas
cooperativas que estão entre
as maiores de Minas Gerais a
COOCAFÉ (Cooperativa dos
Cafeicultores da Região de
Lajinha) e a SICOOB CREDICAF (Cooperativa de Crédito
do Leste de Minas Ltda).
O governador agradeceu
aos vereadores e cidadãos de
Lajinha pela homenagem e
destacou que, em Minas Ge-

rais, o título de cidadão honorário tem um valor especial em
Minas, você diz assim: ‘Ô, de
casa’, e lá de dentro a pessoa
responde: ‘Pode entrar! ’ Pois
bem. Eu agora estou ganhando
o título de cidadão de Lajinha.
Sabe o que isso significa? Que
quando eu chegar lá eu não
preciso gritar: ‘Ô, de casa’.
Eu já sou de casa”, ressaltou,
Pimentel em agradecimento.
A homenagem é concedida
a personalidades que prestam
relevantes serviços em prol
do desenvolvimento social e
econômico do município. Na
mesma solenidade, também
foram homenageados o Secretário de Estado Adjunto de
Cultura, João Batista Miguel,
e a presidente do Partido
dos Trabalhadores em Minas
Gerais, Maria Aparecida de
Jesus.
A presidente da Câmara
Municipal de Lajinha, a vereadora Neura da Silva Pereira,
justificou a homenagem do
Legislativo municipal a Fernando Pimentel com base
nas ações do Governo do
Estado que beneficiaram os
lajinhenses nos últimos dois
anos e meio de gestão. Aliás,
nessa união entre o antigo e o
novo, Lajinha parece relevar
a importância daquilo que o
poeta chamava de “tradição da
ruptura e ruptura da tradição”.
“Hospitalidade é o que queremos que sintam mais do
que nunca neste dia, para
nós, memorável. Quando se
tornam cidadão lajinhense.
Justa e oportuna é a presente homenagem dedicada as
pessoas que edificam nossa
sociedade, detentores de uma
envergadura ética exemplar,
sendo motivo de honra para
todos nós. Não é fácil expressar, com palavras, o reconhecimento, a admiração e a
gratidão por tão importantes
pessoas. Sendo assim a melhor
maneira de homenageá-los é
enaltecer o seu bem servir sua
honestidade e sua dedicação à
nossa terra, Lajinha.
É uma honra recebê-los
como lajinhenses filhos acolhidos e escolhidos por esta
terra sagrada.
Sintam-se calorosamente
acolhidos. Reconhecemos o
trabalho de cada um em prol
de nossa cidade. Pois se recebem tal título, de valor inestimável, honrando-nos com a
sua presença, não é simplesmente por uma indicação, mas
sim pelo, trabalho, em tornar
nossa pequena Lajinha, num

Governador Pimentel ao lado do Diretor da Escola Estadual
Doutor Adalmário José dos Santos prof. Luis Carlos Pereira

Presidente do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais,
Maria Aparecida de Jesus e a presidente da Câmara neura

Secretário de Estado Adjunto de Cultura, João Batista Miguel
e a presidente da Câmara Neura

lugar melhor para se viver.
Recebam esse título pela
importância de ações que assumem diante da sociedade lajinhense e que, com empenho,
vem desenvolvendo continuamente, criando naqueles com
quem toma contato o senso de
solidariedade, a percepção de
cidadania que porventura esteja adormecida, a necessidade
da integração e da cooperação
na edificação de um bem-estar
social possível e universal.
Acreditamos senhores homenageados numa educação
permanente em que todos
aprendem a conviver com as
diferenças em uma harmonia
plena. Todos sonhem. Eu
também e todos nós sonhamos. Como e tantos outros
que fizeram da utopia uma
possibilidade.
Obrigada Governador Fernando Damata Pimentel, João
Lucio Magalhães Bifano, João
Batista Miguel, Maria Aparecida de Jesus (Cida) e Durval
Ãngelo de Andrade por fazer
parte atuante de uma história
de realizações e sonhos em
prol dos nossos munícipes
Finalizando, entregamos
este título, para os homens
que dão o melhor de seus sentimentos e ideias na crença de
uma melhoria de vida de toda
sociedade civil.
Hoje, nos sentimos engrandecidos e honrados ao recebermos os nobres Cidadãos
lajinhense. Incluídos na sociedade de Lajinha, expandimos
além de um território mais do
que geopolítico, mas imaginário e sensível. Hoje, nossos
corações se tocam. Somos um
e somos o mundo. Agora nos
pertencemos.
Lajinha cidade das águas,
das montanhas de Minas,
recebe honrada seus nobres
filhos cidadãos Lajinhenses e
cidadão iluste.
Como dizia o poeta português Fernando Pessoa:
“Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no
Universo...
Por isso a minha aldeia é
tão grande como outra terra

Vereador Júlio Bolinha, Prefeito de Simonésia Laerte Augusto,
Governador Pimentel, Prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães,
Prefeito de Lajinha João Rosendo e Lucas Venturim

qualquer
Porque eu sou do tamanho
do que vejo
E não do tamanho da minha
altura...”
Muito obrigada!
Fernando Pimentel: Em
seu discurso, o governador
afirmou que, mesmo com as
dificuldades orçamentárias, o
Governo do Estado vem trabalhando para superar a crise.
“Todos vocês sabem que, quando chegamos, nós encontramos
o Estado em uma situação
muito ruim do ponto de vista
financeiro e orçamentário, e
ainda não conseguimos equilibrar as contas. Além dessa situação, enfrentamos uma crise
terrível no país inteiro, talvez a
maior crise econômica, política
e institucional que o Brasil já
conheceu ao longo de toda a
sua história. Nós ainda estamos
no meio dela, mas estamos
trabalhando, enfrentando com
todos os recursos possíveis para
evitar que essa crise faça com
que nosso estado naufrague. E
temos conseguido sucesso. A
verdade é que Minas está se
saindo melhor do que a maioria dos estados brasileiros”,
ressaltou.
“Basta olhar aqui para o
lado, o serviço público no
Rio de Janeiro, na saúde, na
educação, na segurança. O Espirito Santo foi palco de cenas
terríveis poucos meses atrás na
área da segurança. Mas, em
Minas, nada disso está acontecendo e nem vai acontecer.
E por um motivo simples:
não é porque nós temos mais
dinheiro. Pelo contrário, nós
estamos tão mal financeiramente quanto os outros estados; não é porque somos mais
espertos. Pelo contrário, nós
somos cautelosos, até excessivamente tímidos. É porque nós
trabalhamos muito. A vocação
do mineiro e da mineira é o
trabalho”, afirmou.
Também compareceram ao
evento o secretário de Estado
de Governo, Odair Cunha,
além de prefeitos e vereadores, entre outras lideranças da
região.

