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Circulação: Região Vertente do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

IF Manhuaçu realiza Concurso para Professores
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Manhumirim realiza VII
Conferência Municipal de Saúde

O campus Manhuaçu do Instituto Federal do Sudeste
de Minas Gerais (IF Sudeste MG), divulgou dia 20, edital
de concurso público para seis vagas imediatas para
o cargo de professor efetivo.
Participantes da VII Conferência M. de Saúde, acompanharam
atentamente as atividades nos dois dias de programação.
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3º Encontro da Família Oliveira

Galisteu - Joe Jackson - Rodrigo - Mendigata
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EDITORIAL

A imobilidade do povo brasileiro
O Brasil vive hoje uma crise sem precedente, e muitos se pergunta, porque
o povo brasileiro é tão passivo, parece alheio aos acontecimentos, ninguém se
mexe. Para entender um pouco vamos ao conhecimento da sociologia. O sociólogo Pedro Demo, autor do livro Cidadania Pequenas (ed. Autores Associados),
diz que há baixíssimos índices de organização da sociedade civil – decorrentes,
em boa parte, dos também baixos índices educacionais. Em seu livro, que tem
base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
sociólogo conclui que o brasileiro até se mobiliza em algumas questões, mas
não dá continuidade a elas e não vê a importância de se aprofundar.
Um exemplo é o racionamento de energia ocorrido há cinco anos: rapidamente
as pessoas compreenderam a necessidade de economizar. Passada a urgência,
não se importaram com as razões que levaram à crise. Para o sociólogo, além de
toda a conjuntura atual, há o fator histórico: a colonização portuguesa voltada
para a exploração e a independência declarada de cima para baixo, por dom
Pedro I, príncipe regente da metrópole. “Historicamente aprendemos a esperar
que a decisão venha de fora. Ainda nos falta a noção do bem comum. Acredito
que, ao longo do tempo, não tivemos lutas suficientes para formá-la”, diz Demo.
A historiadora e cientista política Isabel Lustosa, autora da biografia Dom
Pedro I, acredita que os brasileiros reclamam, sim, mas têm dificuldades de
levar adiante esses protestos sob a forma de organizações civis. “Nas filas ou
mesas de bar, as pessoas estão falando mal dos políticos. As seções de leitores
de jornais e revistas estão repletas de cartas de protesto. Mas existe uma espécie de fadiga em relação aos resultados das reclamações, especialmente no
que diz respeito à política.” Segundo Isabel, quem mais sofre com a falta de
condições para reclamar é a população de baixa renda. Diante da deterioração
dos serviços de educação e saúde, o povo fica sem voz. “Esses serviços estão
pulverizados. Seus usuários não moram em suas cercanias. A possibilidade de
mobilização também se pulveriza”, diz.
Apesar das explicações diversas sobre o comportamento passivo dos brasileiros, os estudiosos concordam num ponto: nas filas de espera, nos direitos do
consumidor ou na fiscalização da democracia, é preciso agir individualmente e
de acordo com a própria consciência. “Isso evita a chamada espiral do silêncio”,
diz o pesquisador Iglesias. O primeiro passo para a mudança é abrir a boca.
Na democracia o caminho correto é a mudança através do voto, mas não
temos tido bons resultados e isso se dá por uma série de outros fatores, muitos
deles proveniente da falta de uma reforma eleitoral, mas como ter uma reforma
eleitoral que realmente venha ao encontro da vontade popular.
Os atuais políticos jamais farão uma reforma que realmente acabe com os
entraves que facilitam apenas os detentores de mandatos. FHC e Lula tiveram
oportunidade de se fazer uma reforma, mas
não o fizeram. Se não surgir das urnas um canFale com a redação
didato com amplo apoio popular e com boas
contato@jm1.com.br intenções, dificilmente teremos uma reforma
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que acabe com os privilégios. O que poderia
ser feito também seria a convocação de uma
constituinte exclusiva, apenas para elaborar uma ampla reforma constitucional,
sendo assim ninguém iria legislar em causa própria.
Há alguns deputados que honram seu nome e cumprem as promessas de
campanha. Veja que bom exemplo o deputado federal José Antonio Reguffe
(PDT-DF), que foi, proporcionalmente, o mais bem votado do país com 266.465
votos, 18,95%dos votos válidos do DF, estreou na Câmara dos Deputados
fazendo barulho.
Protocolou vários ofícios na Diretoria-Geral da Casa. Abriu mão dos salários
extras que os parlamentares recebem (14°e 15° salários), reduziu sua verba de
gabinete e o número de assessores a que teria direito, de 25 para apenas 9. E
tudo em caráter irrevogável (nem se ele quiser poderá voltar atrás). Além disso,
reduziu em mais de 80% a cota interna do gabinete, o chamado "cotão". Os
R$ 23.030,00 que teria direito por mês, reduziu para R$ 4.600,00. Segundo
os ofícios, abriu mão também de toda verba indenizatória, de toda cota de
passagens aéreas e do auxílio-moradia, tudo também em caráter irrevogável.
Sua economia será de mais de R$ 2,3 milhões nos quatro anos de mandato.
Se os outros 512 deputados seguissem o seu exemplo, a economia aos cofres
públicos seria superior a R$ 1,2 bilhão, segundo o deputado a tese que ele defende e pratica é a de que um mandato parlamentar pode ser de qualidade custando
bem menos para o contribuinte do que custa hoje, esses gastos excessivos são
um desrespeito ao contribuinte. Ele faz sua parte honrando o compromisso que
assumiu com seus eleitores. Afirmou em discurso no plenário.
Obs.: O deputado Reguffe é filho de um oficial de Marinha C. Alte. Luiz
Paulo Aguiar Reguffe, falecido.
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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

Meu pensamento
Eu sempre considero que a Dilma fala tanto em golpe, na
ditadura, mas no meu entender ela lutou contra o regime
militar para criar a sua própria DITADURA, sim seus colegas
guerrilheiros e os petistas SÃO MAIS DITATORIAIS que o
próprio regime militar. E hoje desfrutam dessa situação, eles
fazem ditadura moderna, têm a Câmara Federal e o Senado
sob seus comandos e mais, o Supremo, se há uma lei, contra
o PT não vale.
A sociedade brasileira não pode continuar apenas se lamentando, chorando pelas redes sociais como um passa tempo, todos
os cidadãos de bem precisam garimpar novas ideias, mudar pelo
voto, novos políticos, para daqui a algumas décadas, termos uma
nova ordem, sem interesse particular.
O político brasileiro é desprezível, desde vereador à presidente,
salvo raríssimas exceções.
A oposição NÃO existe, o Aécio só fala como mocinho de
novela da globo, NÃO FAZ nada, o Serra é o tucano mais preparado para ser presidente. Chega do que está aí. Falta pouco
para “pela lei” jogarem fora toda a operação lava jato. Nova
forma de fazer política JÁ, sem nunca esquecer e pretender
IMPRENSA LIVRE.Rosemary
PORQUE SÓ AGORA
Concordo com o que muita gente tem dito. Acho estranho que
somente agora o Julio Camargo resolveu acusar o Dep. Cunha.
Isto cheira a vingança PTista pois ele tem sido uma pedra no
sapato e nos projetos da Dilma. Vão tirar o Cunha e colocar
alguém que aprove tudo que ela quer.

Lembrem-se do dito “Faremos o diabo para vencer as eleições”
e “Vocês não sabem do que somos capazes!” Faliram com o
país, desempregaram no mês de junho 111 mil pessoas e não
vejo nem um pingo de luz no fundo do túnel. Acho que tudo
está programado para ofuscar a investigação sobre o Lula e que
breve chegará à Dilma. Já estão tentando derrubar o Juiz Sergio
Moro. ETA país difícil de viver. Flávio de Oliveira
Petrolão
E também de Lula! 1º ( meu) – Lula pede apuração sobre
procurador que abriu uma investigação contra ele Furtado, que
integra a Procuradoria da República do Distrito Federal, pediu a
abertura de uma investigação criminal formal do ex-presidente
por suspeita de tráfico de influência em favor da Odebrecht. Lula
é que deve ser preso, porque está interferindo de todas as formas
as investigações, e fazendo pressões politicamente em todas as
frentes, já está na hora de pedir prisão do mesmo por querer influenciar e atrapalhar os andamentos dos fatos e provas que estão
sendo delatados! 2º ( dele) – A Polícia Federal tem autonomia
para investigar e prerrogativa de fórum para deliberar se houver
indícios de crime e tudo com a autorização do juiz Sérgio Mouro
que tem plena e total prerrogativa de ajuizar sim o pedido de
prisão de quem tenta obstruir ocultar ou destruir provas.
Dito isso, não sabemos por quais indícios de conhecimento
da PF e do MPF e em que momento foi pedido e devidamente
homologado o pedido de prisão do empreiteiro da Odebresht.
Tudo estritamente dentro da Lei Achismo ou presunção não
cabem dentro da Lei, portanto PF MPF e Sérgio Mouro estão
corretos. José Novais
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Pan-Americanos de Toronto
Os Jogos do Pan de Toronto abriram a temporada
de eventos preparativos para
as Olimpíadas de 2016.
A partir de agora, serão
disputados 39 torneios mundiais classificatórios para
os Jogos do Rio de Janeiro
outros 21 eventos-teste nas
novas instalações olímpicas
cariocas. Pesquisas apontam
que 75% dos entrevistados em todo o país mostram grande interesse
pelas próximas Olimpíadas. Os brasileiros estão esperançosos e
acreditam que poderão superar o número de medalhas dos jogos
anteriores.

Tem assunto que não se esgota.
Novas prisões na Lava Jato podem
estar a caminho
Dizem: quem sabe ler um pingo é letra, então me diga: o que
significa o pedido da Polícia Federal de remoção de oito presos,
entre os quais os presidentes das
empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez, para um presídio
nos arredores de Curitiba. Nossa
opinião é que diante destes fatos
isso pode representar um novo
movimento para abrir vagas, na
carceragem da PF, tendo em vista a expectativa de eventuais novas
prisões. Esse tipo de movimento já aconteceu antes, às vésperas
de várias fases da Operação Lava Jato - Disse Claudio Humberto

Lixão de Caratinga
Aquele imenso lixão
que se formou em frente
ao abandonado parque
de exposições na entrada da cidade, isso tem
ser mostrado, e dizer
que a área pertence a
Copasa.
Veja, é debaixo desse
lixão que estão os
grandes tanques reservatórios de esgoto, que
do local serão bombeados para o pinicão da Copasa!
Se a Copasa tivesse cercado a área, certamente que esta imundice
não estaria sendo jogada ali.
Foto do local, quando a Copasa estava perfurando para fazer
os tanques.
Veja como duas enormes maquinas cabem dentro da valeta onde
foram construídos os reservatórios!
É lambança em cima de lambança!
Disse Joel Moreira

Detran-MG emite alerta contra
'golpe da multa falsa'
Proprietário do veículo deve consultar os autos de infração no site
do órgão de trânsito antes de pagar o boleto. A proliferação do golpe
da “multa falsa” por todo o país fez o Departamento de Trânsito de
Minas Gerais (Detran-MG) postar em seu portal um alerta para os
proprietários de veículos. O aviso orienta o motorista a consultar a
existência ou a situação de autos de infração no site do órgão antes
de efetuar qualquer pagamento.
O golpe consiste na emissão ao endereço do contribuinte de falsos
boletos bancários referentes a multas de trânsito. Conforme o alerta,
produzido e emitido pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), criminosos fotografam veículos que estão trafegando em
uma determinada via e, de posse do número da placa, das imagens
e do endereço do motorista, falsificam boletos de pagamento de
multa e os enviam ao usuário.
A delegada adjunta de Coordenação de Infrações e Controle do
Condutor do Detran/MG, Cláudia Edna Calhau, destaca que o órgão
trabalha com o objetivo de sempre orientar o proprietário de veículo
a, assim que receber o documento referente à multa, consultar se
há de fato algum registro de infração. A consulta é gratuita no site
do Detran/MG.
Com acesso rápido na primeira página do site ou na aba veículos,

o cidadão poderá consultar a situação do automóvel preenchendo
um formulário eletrônico com o número do chassi e a placa do
veículo, informações que constam no Certificado de Registro de
Licenciamento de Veículo (CRLV).
Clique no link (https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacaodo-veiculo/consulta-a-situacao-do-veiculo) e acesse o formulário.
O infográfico abaixo destaca o passo a passo das telas de consulta.

Homem vive há mais de 40 anos
sem abaixar o braço direito e foi
por escolha própria
Desde 1973 Mahant Amar
Bharti Ji não é mais o mesmo.
Por conta de uma mudança
radical de postura em sua vida,
ele vive com o braço direito levantado, literalmente. Faz tanto
tempo que ele anda assim que
seu osso já travou e ele sequer
consegue abaixar o membro.
Apesar de ser ‘inútil’, o braço
se tornou um símbolo para os indianos. Mas para entender isso é
preciso entender toda a história. E ela começou na década de 1970,
quando Mahant era um trabalhador de classe média que vivia bem
uma vida comum com emprego, família e casa própria.
Cansado da normalidade de sua vida e chocado com a brutalidade
que cercava — e ainda cerca — o mundo, ele resolveu largar tudo.
Passou a se vestir como sacerdote, largou tudo e foi para as ruas
peregrinar. Três meses depois de viver nessa rotina, ele decidiu ir
mais além e passou a viver com o braço direito levantado.
A justificativa de Mahant para manter o membro de pé é simples:
segundo ele, estava muito viciado em prazeres carnais e às facilidades da vida. Por isso, resolveu inutilizar o braço com o qual
possuía maior destreza para fazer qualquer coisa. No início, as
dores foram gigantescas, mas depois o próprio osso travou e ele
não consegue mais abaixar seu braço.
Além do braço, Mahant deixou de cortar suas unhas. Foram
tantos anos sem cortar que elas simplesmente pararam de crescer.

9 de julho de 2015. Feriado em São Paulo.
Porque no dia 09 de julho, São Paulo
comemora a chamada Revolução Constitucionalista de 1932.
A data, transformada em feriado civil desde
1997, marcou o início de um dos principais
episódios da história do estado.
A Revolução foi um levante armado da
população de São Paulo que, combateu as
tropas do governo federal.
No total, foram 87 dias de combates (de 9
de julho a 4 de outubro de 1932 - sendo os
últimos dois dias depois da rendição paulista),
com um saldo oficial de 934 mortos, embora
estimativas, não oficiais, reportem até 2200 mortos, sendo que
numerosas cidades do interior do estado de São Paulo sofreram
danos devido aos combates.
M.M.D.C. é o acrônimo pelo qual se tornou conhecido o levante
revolucionário paulista, em virtude das iniciais dos nomes dos manifestantes paulistas Martins,Miragaia, Dráusio e Camargo mortos
pelas tropas federais num confronto ocorrido em 23 de maio de
1932, que antecedeu e originou a Revolução Constitucionalista de
1932.1 A reivindicação central do movimento era a destituição do
governo provisório de Getúlio Vargas, que dois anos antes assumira
o poder no país, fechando o Congresso Nacional e abolindo a Constituição. Por isso, o levante é chamado de “constitucionalista” porque
São Paulo pedia a promulgação de uma nova constituição federal.
A empreitada militar paulista foi mal sucedida: as tropas do estado perderam a guerra, sufocadas pela superioridade numérica e
técnica do exército brasileiro. Mas sua luta não foi completamente
em vão: dois anos depois, em 1934, o governo central promulgava
uma nova constituição, mostrando que a revolta conseguira, ainda
que tardiamente, atingir seu principal objetivo declarado. (texto
integralmente copiado de "Memória Viva")

Maioria de brasileiros prevê inflação
acima de 8% para os próximos 12 meses
Pesquisa feita em julho mostra que, para 79,9% dos brasileiros,
a inflação dos próximos 12 meses deverá ser superior a 8%. Já a
proporção de consumidores que preveem inflação abaixo do teto da
meta de 6,5% ficou em 3,5% do total, informou o Instituto Brasileiro
de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Para o economista da FGV Pedro Costa Ferreira, os resultados
mostram que, “a cada dia, a inflação está assustando mais os consumidores". Costa Ferreira informou que a pesquisa também mostra
também “que apenas 1% dos brasileiros acredita que a inflação ficará

no centro da meta (4,5%) nos próximos 12 meses”.
Os números do indicador revelam ainda que, pela primeira vez,
a faixa de previsão inflacionária para os próximos 12 meses – compreendida entre 9% e 10% – passou a ser a mais citada, atingindo
26,3% das citações dos entrevistados. Agência Brasil

Serviço de Moto Resgate do
Corpo de Bombeiros
Socorro reduz o tempo de espera da vítima. Corporação adequa
protocolo de atendimento pré-hospitalar ao recomendado pela
Organização Mundial de Saúde. Belo
Horizonte, Governador Valadares,
Uberaba e Juiz de Fora, já conta com o
serviço de Moto Resgate, do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais.
O atendimento sobre duas rodas
faz com que seja reduzido o tempo
de socorro às vítimas em cidades
com trânsito intenso e em locais de
difícil acesso, como cachoeiras. O
atendimento é sempre feito por duplas, em motos pilotadas por
bombeiros treinados especialmente para este tipo de ocorrência.
Em todos os acionamentos, as motocicletas carregam um pequeno
arsenal. Uma delas leva no baú material para atendimentos clínicos
e a outra para atendimento a traumas, como colar cervical, talas
para imobilização e desfibrilador.

O Brasil tem 5.219 jornais
O Brasil tem 5.219 jornais, 784 dos quais diários. Esses números,
compilados pelo Grupo de Mídia de São Paulo, coloca o país em
4o. lugar no mundo em número de títulos e em 8o. em circulação.
Isso significa um título para cada grupo de 38.852 habitantes. Geograficamente a região Sudeste, com quase 42% da população, tem
mais da metade do total de títulos e 48,3% dos diários (2.792 títulos,
sendo 379 diários). Proporcionalmente, não está muito distante da
situação nacional, pois há nessa região um jornal para cada 30.485,5
habitantes. Já a região Sul, com 14,3% da população e 1.293 títulos
(189 dos quais diários), tem um título de jornal para cada 22.440,9
habitantes. Inversamente, a região Nordeste, a segunda mais populosa
do país, com 56,2 milhões de habitantes, tem 375 jornais (dos quais
91 diários), o que significa um título para cada 149.829,8 moradores.

A passividade do povo faz pesar
a ineficiência
Num grupo de trinta países, aqueles em que a carga tributária
é mais elevada em relação ao respectivo Produto Interno Bruto
(PIB), o Brasil aparece em décimo terceiro lugar, com uma carga
tributária que corresponde, segundo dados de 2014, a 35,04% do
PIB. Estes números confirmam a ideia de que somos um país com
carga tributária de padrões nórdicos e serviços públicos de padrão
africano, e será assim até os brasileiros aprenderem que um povo
unido consegue mudar a situação.

Manhuaçu não terá festa
Dizem que enquanto durar a crise, Manhuaçu não terá festas. Esta
é a grande falta de criatividade dos organizadores. Como dizem
que a crise vai durar uns três a quatro anos, o povo vai ficar esse
tempo todo sem festas? No Paraná um prefeito resolveu colocar
em prática a criatividade, reuniu os empresários e dali saiu uma
ótima ideia, fizeram uma festa com ajuda da população e dizem
que foi a melhor dos últimos anos. Serviu até para revelar alguns
talentos da localidade.

Acesso à internet via rede elétrica
O projeto de um modem que permite transmitir dados de internet via rede elétrica, desenvolvido por um grupo de pesquisadores
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), ganha o terceiro
lugar no Prêmio Mineiro de Inovação, na categoria “Produto”. O
equipamento, que recebeu apoio do Programa de Incentivo à Inovação (PII), será uma alternativa que facilitará a transmissão de
dados pela internet em alta velocidade e com custo reduzido.
O desenvolvimento da nova tecnologia foi iniciado em 2008 e
teve a participação de mais de 70 pesquisadores que transformaram a pesquisa em uma oportunidade de negócio. Eles criaram a
empresa Smarti9, que desenvolve além de novas tecnologias PLC
- Power Line Communication -, outras soluções focadas na área
de redes elétricas inteligentes e internet das coisas. A tecnologia
desenvolvida é pioneira no Brasil. O sistema permite que os usuários tenham acesso a internet por meio de um aparelho que fica
instalado no poste, do lado de fora das casas, e de um modem, que
ao ser acoplado em uma tomada, transmite o sinal decodificado
para conexão.
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"E tem uma coisa que eu acho muito nefasta nele: ele une dois cânceres brasileiros, que são o conservadorismo religioso, dos evangélicos, e também os interesses privados na Câmara."
Gregorio Duvivier - um dos criadores do grupo humorístico Porta dos Fundos - desferiu críticas a Eduardo Cunha (PMDB-RJ)

CÂMARA VAI JULGAR E DEVE REJEITAR CONTAS DE DILMA

VOLTA ÀS AULAS

O Congresso deve finalmente votar as contas do governo após
o recesso. Essa obrigação constitucional não é cumprida desde
2002. Na oposição, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha,
articula a rejeição das contas, o que tornaria Dilma sujeita a responder por crime de responsabilidade, com perda de mandato e
inelegibilidade. Cunha vai pôr em votação também contas de FHC
(2002) e de Lula (2006-2008).

Jerônimo Goergen (PP-RS) aproveitou o recesso e voltou à escola
(de trânsito). Perdeu a habilitação após funcionários dele abusarem de multas. Defende a troca de parte das aulas presenciais
por leitura.

OITO ANOS
O julgamento no Congresso é baseado em relatórios do Tribunal de
Contas da União. Contas rejeitadas geram inelegibilidade por 8 anos.
QUEDA DE BRAÇO

PROJETOS REJEITADOS
Projetos de Roberto Requião (PMDB-PR) são os mais mal avaliados do Senado, segundo o Votanaweb: apenas 44% de aprovação. Já na Câmara, o mais mal avaliado é Sílvio Costa (PSC-PE):
93%.
PENSANDO BEM...

As contas de Dilma devem passar pela Comissão Mista de Orçamento. O PT tentará retardar a análise do caso.

…o desemprego é o mais alto desde 2010 e sobretudo muito injusto, porque quem merece o olho da rua distribui cargos para manter
o seu.

CRISE INSTITUCIONAL

LULA TEME QUE ZÉ DIRCEU FAÇA ACORDO DE DELAÇÃO

Eduardo Cunha considera que é melhor direcionar a crise para o
Planalto, antes que o Congresso seja “engolido pela Lava Jato”.

O ânimo dos ministros do TCU é o mesmo dos parlamentares e da
população, segundo apuram as pesquisas: repulsa total ao governo.

Após haver abandonado José Dirceu desde os tempos do julgamento do mensalão, o ex-presidente Lula recomendou à cúpula do
PT, esta semana, “dar atenção” ao “Zé”, seu ex-ministro da Casa
Civil. Ele teme que Dirceu feche acordo de delação premiada para
não voltar à cadeia. Até lulistas “religiosos” concordam: eventual
delação de Dirceu pode levar Lula a conhecer o significado de um
longo período na Papuda.

FACÇÃO DO PT QUER EXCLUIR TEMER DA ARTICULAÇÃO

VOCAÇÃO PARA ‘MÁRTIR’

Petistas da facção “Mensagem ao Partido”, da qual fazem parte
do ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) e o ex-governador
gaúcho Tarso Genro, vão pressionar a presidente Dilma a tirar de
Michel Temer (PMDB) a Secretaria de Relações Institucionais. A
facção elabora um documento listando as derrotas de Dilma no
Congresso, desde que o vice-presidente assumiu a articulação
política do governo.

Lula e a cúpula do PT confiam que Dirceu é “guerreiro” e que,
como no mensalão, pode mofar na cadeia, mas não entrega a
“companheirada”.

NÃO ESTÁ AGRADANDO

OUTRA PRIORIDADE
Hoje a maior prioridade de José Dirceu não
é a “causa”, mas preservar a liberdade de
conviver com a alegria da filha, garotinha de
6 anos.

ADESÃO
A conspiração facção da “Mensagem ao Partido” se soma ao boicote do ministro Aloizio Mercadante (Casa Civil) a Michel Temer.
RAZÃO DO FRACASSO
O PMDB se queixa de que o governo não confirma o que é prometido por Michel Temer aos parlamentares, daí o fracasso na
articulação.
CASO PENSADO
O documento da facção petista será entregue a Dilma antes da
reunião marcada pelo PMDB para avaliar suas relações com o
governo.
SIMPATIA É QUASE AMOR
Após hostilizar Renan Calheiros (PMDB-AL) durante anos, o ministro Aloizio Mercadante (Casa Civil) agora finge que é amigo
do presidente do Senado desde criancinha. Chega a ligar quatro,
cinco vezes ao dia.
ESPELHO MEU
O jornal O Estado de S. Paulo confirma agora notícia desta coluna
em dezembro: o ministro Aroldo Cedraz nomeou o concunhado
do filho Tiago para um cargo estratégico do Tribunal de Contas da
União (TCU). Ligado ao setor de infraestrutura, área de atuação
do rebento.

MAU SINAL
Após a Justiça negar habeas corpus preventivo para José Dirceu,
acendeu a “luz vermelha” na cabeça, disse Lula a dirigentes do PT.
REBATE FALSO
Na tarde de sexta-feira (24), houve momento de pânico, no PT, com os
rumores de prisão iminente de José Dirceu. Mas era rebate falso.
ANÁLISE TÉCNICA DESTRÓI DEFESA DO GOVERNO NO TCU
A análise da área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU)
sobre as “pedaladas fiscais” do governo Dilma destrói a alegação
de “motivação política”, difundida pelo governo, para justificar a
iminente condenação da presidente Dilma e outras 17 autoridades
do governo por crime previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
A área técnica do TCU é composta de servidores de carreira no
tribunal, como auditores.
ILAÇÕES, NÃO
Relator do processo, o ministro Augusto Nardes anda indignado
com as alegações de viés político, que em nada ajudam o governo
Dilma.
PREOCUPAÇÃO ADICIONAL
O parecer de Augusto Nardes logo ficará pronto, mas o julgamento do caso só ocorrerá após
as manifestações públicas de 16 de agosto.

DELAÇÃO TEMIDA
Na Câmara, os deputados federais temem a prisão de políticos
sem mandato, que, sob pressão, aceitariam delação premiada
para entregar suas excelências, que desfrutam de foro privilegiado no Supremo.
PODEROSO
No Senado, cresce a tendência de rejeitar a recondução de Rodrigo Janot à Procuradoria Geral da República. Senadores acham
que Janot se tornaria a pessoa mais poderosa – porque mais temida – do País.
APARÊNCIAS
Podem estar enganados os que leram como derrota e início de
queda do ministro Joaquim Levy (Fazenda) depois da revisão do
déficit fiscal. Ele atendeu apelo de Dilma e meneou a cabeça para
alas petistas e sindicais, nervosas com a perda de espaço político
e de imagem.

BOMBEIROS

A opção ideal

Narra uma lenda que um príncipe poderoso caiu em mãos
inimigas que decidiram tirar-lhe a vida, condenando-o à forca.
Dada sua linhagem nobre, o rei dos inimigos lhe propôs
um acordo. Se ele conseguisse decifrar um certo enigma, sua
vida seria poupada. Para isso, concedeu-lhe a liberdade de
procurar a resposta por três dias.
Com a pergunta lhe fervendo na cabeça, o príncipe começou a buscar, entre os habitantes do lugar, quem o pudesse
ajudar a encontrar a solução.
A pergunta era: O que mais deseja uma mulher?
Ao final do terceiro dia, já desanimado e antevendo sua
morte na forca, o príncipe encontrou uma mulher muito feia.
Na boca, somente dois dentes. Os cabelos desgrenhados. As
vestes sujas. Era chamada por todos, pelo seu aspecto horrível, bruxa.
Ela disse que tinha a resposta. Mas exigia que, tendo salva
a vida, ele voltasse e casasse com ela.
Não desejando morrer, ele consentiu e ela lhe disse: O que
mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua vida.
Com a resposta, o príncipe teve poupada a sua vida e voltou para casar com a bruxa. Não queria, mas tinha prometido. Triste destino o meu, pensava. Casar com uma bruxa.
Entristecido, na noite de núpcias, sentou-se na cama
aguardando a noiva de horrível aspecto. Qual não foi sua
surpresa quando ela se apresentou belíssima, num vestido
branco, com cabelos louros, olhos azuis brilhantes e um sorriso perfeito.
Como pode? - perguntou o príncipe.
Esqueci de lhe falar que, durante o dia, eu sou bruxa e
à noite viro uma linda mulher. Agora, você pode escolher:
quer que eu seja bruxa de dia ou de noite?
Ele olhou para aquela figura maravilhosa e disse: Deixo
à sua escolha.
A noite foi extraordinária. No dia seguinte, ao raiar do sol,
o príncipe abriu os olhos e surpreso, viu deitada ao seu lado,
a jovem maravilhosa da noite anterior.
Como? - perguntou ele. Você não disse que durante o dia
virava bruxa?
Meu amor, falou ela, como você deixou que eu decidisse
sobre o que quisesse ser e quando quisesse, eu decidi ser
donzela de dia e de noite. Lembra que eu lhe falei que o que
mais deseja uma mulher é a soberania sobre a sua vida?
***
No mundo existem pessoas assim. Fora do lar, no contato
com as pessoas são excelentes. Gentis, atenciosas, ponderadas. Basta que adentrem o lar para se tornarem déspotas.
Gritam, exigem, magoam. Acreditam que o seu lar é seu reino e ali tudo podem fazer, sem limites.
Também existem as criaturas que no campo profissional,
no trato social são ríspidas, grosseiras, exigentes em demasia. E, no entanto, com a esposa, os filhos são dóceis, educados, prestativos.
O que ser, como ser e quando ser é decisão individual.
Mas quando optarmos por sermos bons o dia todo, em todo
lugar, com todas as pessoas, o mundo se tornará um lugar
muito melhor para viver, amar e ser feliz.

Os ministros Nelson Barbosa (Planejamento) e Joaquim Levy (Fazenda) foram escalados para reverter o quadro crítico no TCU.
CAMINHANDO E CANTANDO
Relator das pedaladas fiscais do governo, o ministro Augusto Nardes dispensou o motorista no trajeto entre a residência oficial do
Senado e a da Câmara. Caminhou 200m, o que os políticos quase
nunca fazem.
CHANCE DE OURO
O grupo do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) quer aproveitar
os estragos produzidos pela delação de Júlio Camargo para tirar
de Eduardo Cunha o protagonismo político. Avalia que “a hora é
agora”.

BATE BUMBO

GRILO FALANTE

É grande a contrariedade no mundo sindical. A CUT, principal
braço sindical do governo e do petismo, anda indócil e promete
manifestações a partir do fim de julho.

O ex-ministro Geddel Vieira Lima foi escalado, informalmente, como
o porta-voz dos peemedebistas insatisfeitos com o governo Dilma. “O
grilo falante chama-se Geddel”, oficializou Osmar Terra (PMDB-RS).

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Crise afeta maior Festa Popular de Manhuaçu, a Feira da Paz

E

m tempos de crise
é cada vez mais
desafiador desenvolver projetos, manter
empregos e, principalmente, promover eventos, feiras e festas. Em
Manhuaçu a situação
não é diferente, mas
o Governo Municipal
tem buscado soluções
para não deixar a cidade
sofrer um colapso, principalmente nos serviços
essenciais, como saúde
e educação, e garantir
que o funcionalismo
público municipal não
seja impactado, já que o
repasse de verbas federal
e estadual tem encolhido
drasticamente. Na tarde
desse quinta-feira, 23
de julho, após reunião
entre o prefeito Nailton
Heringer, o secretário
de Fazenda, Cristovam
Rocha, e a secretária de
Cultura, Mariza Klein,
depois de uma avaliação
minuciosa, confirmou-se
a impossibilidade da realização da Feira da Paz,
tradicional festa popular
do município.

A decisão foi tomada
como medida de contenção de gastos, devido ao agravamento da
situação financeira que
afeta cidades de todo o
país, levando inclusive o Governo Federal a
anunciar medidas que
afetam todos setores da
economia, trabalhadores
e municípios.
O Governo de Manhuaçu, por meio da secretaria
de Cultura, chegou a
publicar a contratação de
shows para abrilhantar a
festa no Diário Oficial,
conforme planejamento
orçamentário previsto
pela Secretaria de Fazenda, o que foi divulgada
por algumas mídias da
região, na expectativa de
a situação melhorar, mas
pelo contrário, nos últimos dois meses o quadro
só vem se agravando e os
repasses para cobrir as
despesas geradas, chega
cada vez menos.
A realização da Feira
da Paz representa um
investimento mínimo de
R$ 700 mil, valor que

pode ser aplicado em
outros segmentos como
obras e assistência social,
por exemplo. Vale ressaltar que o cancelamento
refere-se apenas a Feira
da Paz, outros projetos e
eventos de menor orçamento, promovidos pela
Secretaria de Cultura e
Turismo, previstos para o
resto do ano, têm agenda
mantida.
Para o prefeito Nailton
Heringer foi difícil tomar
a decisão de não realizar
a Feira da Paz em 2015.
“É uma medida extrema, mas necessária. Em
tempos de crise temos
que priorizar o que é
mais importante. Não
queremos comprometer
pagamento de servidores,
de fornecedores, a prestação de serviços básicos e
a realização de pequenas
obras. Não queríamos
cancelar, pois o evento é
o maior da região e tradicional, mas não tivemos
alternativa” – lamentou.
Secretaria de
Comunicação Social
de Manhuaçu

Assinatura do decreto de suspensão da Feira da Paz. Há um mês o Governo vem
fazendo contas tentando evitar o cancelamento, que acabou não sendo possível

Projeto resgate cultural
em Manhuaçu

OPINIÃO
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A CASA DA MÃE JOANA

epois de descoberto
o Brasil a casa da
mãe Joana foi nosso
primeiro parlamento. Neste
recinto reuniram-se autoridades para traçar o futuro
deste país. Seus currículos
invejáveis, FORMADOS
NA UNIVERCIDADE EUROPÉIA DAS MASMORRAS.
Passado a empolgação do
descobrimento do Brasil,
fez-se necessário investir
na colônia. As fronteiras
intermináveis favoreciam o
saqueamento. As divisões de
terras não surtiram o efeito desejado. As sesmarias
careciam de investimentos
que os descobridores não
tinham. Antes isso tivesse
acontecido, o por vir têm
seus efeitos notórios até
hoje.
Vendo esta mina inexplorada de oportunidades

nossos PHDs de Masmorras,
meteram a mão na massa,
nos campos, no ouro, no
pau Brasil, em
tudo. Os ideais
destes perduram até hoje
em seu legado.
Quais estes,
seus penta netos governando nosso país.
Para que
este circulo
vicioso não
tenha sua sexta geração no
governo desta
nação, devemos mudar
alguns dogmas da Universidade das
Masmorras. Caso isso não
aconteça por sua vontade,
minha, nossa, tudo vai ficar como está. Queremos
melhorar a saúde, estradas,

hospitais, nosso país, diga
não a reeleição, ou aos doutores de Masmorra.

Se isso não acontecer, já
sabe, voltamos A CASA DA
MÃE JOANA.
Paulo Cesar
santosekiwel@hotmail.
com

J

orge Luiz Salazar,
instituiu o Projeto
8 e meia, que tem
seu foco na busca de um
espaço para os artistas
regionais. Segundo Salazar a cultura regional
está muito fragmentada
e é necessário resgatar
estes valores da região.
“Encontros destes artistas tem como interagir e
fazer acontecer, a cultura não está condicionada
na palavra (eu faço, eu
fiz) e sim no idealismo
que (a gente faz), pois
com a contribuição de
cada um é que conseguimos focar e conquistar
nosso sonhos e projetar
alguma coisa dentro da
ação coletiva.
Espero contar com a
ação de cada artista para

provocar uma revolução
cultural em nossa região, a princípio conto
com a presença de você
que valoriza as nossas
raízes culturais nesta
6ª feira dia 31 de julho

espetáculo no anfiteatro
da Câmara Municipal de
Manhuaçu. “Expressão
Poética”. Explica Salazar - Salazar & Amigos.
Conto com sua presença.
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Manhumirim realiza VII Conferência Municipal de Saúde

M

anhumirim realizou na semana
– Te r ç a - f e i r a e
Quarta-feira (21 e 22) - a
VII Conferência Municipal
de Saúde, com expressiva
participação de profissionais
do setor, representantes de
segmentos sociais e autoridades locais. Presentes à
Mesa Diretora, a Prefeita
Darci Braga; Secretário M.
de Saúde, Jorge Gomes;
Presidente do Conselho
M. de Saúde, Dávia Corredouro; Vereadores Ivan
Caetano, Hélio Mendonça,
Dário Veiga e João Batista
(João da Casa Franco), Gerente do Hospital Pe. Júlio
Maria, Jair Nunes, e rep. da
GRS (Gerência Regional
de Saúde), Raquel Assad
Féres. Com o tema “Saúde
Pública de Qualidade para
Cuidar Bem das Pessoas:
Direito do Povo Brasileiro”,
a conferência deste ano foi
realizada no salão nobre do
Colégio Santa Teresinha, no
centro da cidade.
Na abertura da solenidade,
as autoridades ressaltaram a
importância da conferência
para o debate e formulação

de propostas para melhoria
na Saúde. A Banda de Música Irmã Cecília e o pianista
Ederson Tavares abrilhantaram o encontro com apresentações especiais.
A Prefeitura, por meio da
Secretaria M. de Saúde, juntamente com o Conselho M.
de Saúde, realizou a conferência de forma organizada,
com a mobilização de equipes para assegurar comodidade aos conferencistas.
Além disto, no decorrer
das palestras, foi concedida
palavra franca para a exposição de ideias e propostas dos
conferencistas, em uma positiva troca de informações e
novos conhecimentos.
Foram ministradas as
palestras: “Direito à Saúde, Garantia de Acesso e
Atenção de Qualidade” –
ministrada por Wanderléia
Ranção Costa; “Participação
e Controle Social” – Raquel
Assad Féres; “Valorização
do Trabalho e da Educação
em Saúde” – Michele Alencar; “Financiamento do SUS
e Relação Público-Privado”
– Cláudia Aarestrup; “Gestão do SUS e Modelos de

Mesa Diretora da conferência, com a presença de autoridades e rep. da Saúde.

Conselheiros de Saúde de Manhumirim presentes foram homenageados.

Atenção à Saúde” – Karina
Gama; “Informação, Educação e Política de Informação
no SUS” – Dávia Corredouro Benedito - e “Ciência,
Tecnologia e Inovação no
SUS” – Mayra Nepomuceno
Magalhães.
A conferência contou ain-

da com apresentações culturais envolvendo usuários do
CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial) e da APAE
(Ass. de Pais e Amigos
do Excepcional), além de
vídeos com imagens dos
trabalhos desenvolvidos.
Foram escolhidos como

delegados representantes
de Manhumirim na 8ª Conferência Estadual de Saúde
os conferencistas: Ana Lúcia
e Maria José (rep. dos Usuários), Maíra Nepomuceno
(rep. dos Trabalhadores em
Saúde) e Andressa (Coord.
do CREAS – rep. do Go-

verno). Foram eleitos ainda
componentes para o Cons.
M. de Saúde e, no encerramento, houve oração e foram prestadas homenagens
aos conselheiros.
(Ass. de Comunicação –
Prefeitura de
Manhumirim)

Prefeita Darci Braga ressaltou a importância da
Conferência e os trabalhos da Administração
para assegurar Saúde com qualidade para a
população de Manhumirim.

Secretário M. de Saúde, Jorge Gomes, e a Presidente
do Cons. M. de Saúde, Dávia Corredouro.

Participantes da VII Conferência M. de Saúde, acompanharam atentamente as
atividades nos dois dias de programação.
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IF Manhuaçu realiza
Concurso para Professores

O

campus Manhuaçu
do Instituto Federal
do Sudeste de Minas
Gerais (IF Sudeste MG),
divulgou dia 20, edital de
concurso público para seis
vagas imediatas para o cargo
de professor efetivo. As áreas
são de Administração (duas
vagas), Informática (duas
vagas), Engenharia Agrícola
(uma vaga) e Agronomia
(uma vaga). Candidatos devem ter curso superior nas
áreas referidas.
Os professores, após aprovados e nomeados, vão atuar
nos cursos oferecidos pelo IF
Manhuaçu. No próximo ano,
o campus passa a oferecer o
curso de Técnico em Cafeicultura. Na sequência, serão
ofertados os cursos Técnico
em Administração e Técnico
em Informática.
A remuneração bruta varia de R$ 4.014,00 a R$
8.639,50, de acordo com o
nível de formação do profissional (de graduação a doutorado). A carga horária é de 40

Inscrições iniciam-se no próximo dia 10 de agosto e
segue até o fim do mês

horas semanais de trabalho,
em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades
de ensino, pesquisa, extensão
e gestão institucional. Os
editais estão disponíveis no
site www.ifsudestemg.edu.
br/concursos, por meio de
onde também acontecem as
inscrições entre os dias 10 e
30 de agosto.
A seleção será composta
por prova objetiva, prova
dissertativa de conhecimento
específico, prova didática
e de títulos, que acontecerá

de 27 de setembro a 13 de
novembro. O resultado final
será divulgado no dia 12 de
dezembro. O valor da taxa
de inscrição é de R$ 120,00
e o período destinado ao
recebimento de pedidos de
isenção é de 27 a 28 de julho,
de acordo com os editais.
Para outros esclarecimentos, os contatos do Campus
Manhuaçu são os que seguem:
secretaria.manhuacu@
ifsudestemg.edu.br
(32) 8442-3922
(32) 8455-2223

Mortais comuns

E

stavam nossos políticos
postos em sossego, na
onipotência olímpica em
que vivem, com seus menores
desejos atendidos e pagos pelos
brasileiros, quando de repente,
não mais que de repente, como
diria Vinicius de Moraes, seu
mundo onírico desabou: a
Polícia Federal, cumprindo 53
mandados assinados por três
ministros do Supremo Tribunal
Federal, amanheceu nas casas
de vários deles, inclusive de
deputados, senadores e do ex-presidente Collor.
Não foi o juiz Sérgio Moro
que expediu os documentos,
pois os políticos investigados
têm direito a foro privilegiado
e só podem ser julgados pelo
STF, que foi a origem dos
mandados.
A surpresa foi geral, para
consternação dos investigados,

Show de Prêmios do Lions
atrai multidão ao Parque de
Exposições de Manhuaçu

M
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que tiveram documentos, bens
e computadores aprendidos,
e para alegria dos mortais
comuns que, finalmente veem
poderosos senhores feudais,
que mandam e desmandam
no país, serem atingidos por
medidas desse tipo.
Pasmos, incrédulos, assustados, os políticos não se conformaram.
Inicialmente, declararam que
a medida era arbitrária, uma
intromissão do Judiciário no
Legislativo, como se mandato
eleitoral assegurasse impunidade criminal aos eleitos.
A seguir, partiram para o
contra-ataque, aprovando a
instalação de diversas CPIs
que desagradam ao Executivo,
por atribuírem a este Poder a
responsabilidade por não ter
interrompido as investigações
antes de as mesmas chegarem
tão longe.
Sabem, mas fingem ignorar, que a iniciativa, há muito
tempo, está com o Judiciário.

Atacam o Executivo para aumentar a confusão e poderem
alegar que todos são igualmente corruptos.
Fora do poder formal, mas
vendo o cerco se fechar, o ex-presidente Lula também tem
suas preocupações aumentadas: se o STF não aliviou das
investigações o também ex-presidente Collor, por que haveria de dar-lhe este benefício?
A grande novidade, porém,
foi-se verem todos atingidos
por medidas que, tradicionalmente, não os atingiam,
dando-lhes a ilusão de serem
semideuses, super-homens
todo-poderosos, acima do bem
e do mal, colocados além das
leis do país por sua condição de
detentores de mandato eletivo.
Estupefatos, descobrem-se
mortais comuns, como eu e
você.
Clovis Purper Bandeira,
General, é Editor de Opinião do Clube Militar.

uitos queriam, mas
pouco ganharam!
Cerca de quinze mil
pessoas, vindas de diversas
cidades da região, lotaram
o parque de exposições de
Manhuaçu na tarde do domingo, 19, por ocasião do
grande Shows de Prêmios,
promovido pelo Lions Clube
Flor de Manacá, no parque
de exposições de Manhuaçu,
na tentativa de levar pra casa
uma televisão de 60 polegadas, duas motos Honda e três
carros Fiat zero quilômetro.
A renda arrecadada com a
venda dos bilhetes é destinada à construção da sede da
entidade, que atualmente se
reúne em espaço emprestado
pela Câmara de Vereadores.
Entre os sortudos apenas
uma mulher, a jovem Natali
Hott Borel, do córrego dos
Hott, comunidade rural de
Manhuaçu levou uma das
motos, a outra foi levada
pelo representante comercial
Eliandro Portilho Ferreira,
para Carangola. A TV saiu
para Manhuaçu, o sortudo
foi Gedeon da Silva Leite.
O quarto prêmio, um Pálio,
foi para o agricultor de Santa
Margarida, Marciano dos
Campos Lopes. A pick-up
Strada foi para Simonésia,
o sortudo foi o empresário
José Marcelo Rodrigues. O
último prêmio, sorteado na

Sorteio das bolinhas é realizada por representantes
do público presente

Organização faz conferencia de cartela vencedora
de um dos prêmios

cartela extra, um automóvel
Fiat Pálio, ficou em Manhuaçu com o vendedor Augusto
Moreira de Jesus, do bairro
Engenho da Serra.
O Lions Clube Flor de Manacá fará toda prestação de
contas do Show de Prêmios
junto ao Ministério Público,
tendo o valor arrecadado

depositado em conta específica, onde toda destinação
do dinheiro terá o acompanhamento do MP mediante
à prestação de contas. Entre
outras instituições, a ação
contou com o apoio do Governo de Manhuaçu.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

Multidão lota o parque de exposição de Manhuaçu
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Justiça condena réus ligados à empreiteira Camargo Corrêa
Saiu a primeira sentença da Lava Jato contra executivos de construtoras.
Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef também foram condenados.

D

alton Avancini, Eduardo Leite e João Ricardo Auler, executivos afastados da Camargo
Corrêa, foram condenados
por crimes cometidos em
contratos e aditivos com
a Petrobras para as obras
da Refinaria Getúlio Vargas (Repar), no Paraná; da
Refinaria de Abreu e Lima
(Renest), em Pernambuco; e
do Complexo Petroquímico
do Rio de Janeiro (Comperj). Eles se desligaram da
empresa após serem presos.
Foram os primeiros a
receberem sentença da
Operação Lava Jato contra
executivos de construtoras
referente a 7ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada
em novembro de 2014.
O juiz federal Sergio Moro
também condenou o ex-diretor de Abastecimento
da Petrobras Paulo Roberto
Costa, o doleiro Alberto
Youssef, e um dos subordinados dele – o policial federal
Jayme Alves de Oliveira, que
era responsáveis por entregar
remessas de dinheiro.
CRIMES E
CONDENADOS

João Ricardo Auler, presidente do Conselho de Administração da Camargo
Corrêa
Dalton dos Santos Avancini, presidente do Conselho
de Administração da Camargo Corrêa
Eduardo Hermelino Leite,
vice-presidente da Camargo
Corrêa
Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da
Petrobras
Alberto Youssef, suspeito
de liderar o esquema de
corrupção
Jayme Alves de Oliveira,
acusado de atuar com Youssef na lavagem de dinheiro
Crimes pelos quais foram
condenados
João Ricardo Auler: corrupção ativa, pertinência à
organização criminosa
Dalton dos Santos Avancini: corrupção ativa, lavagem
de dinheiro e pertinência à
organização criminosa
Eduardo Hermelino Leite:
corrupção ativa, lavagem
de dinheiro e pertinência à
organização criminosa
Paulo Roberto Costa: corrupção passiva e lavagem de
dinheiro
Alberto Youssef: corrupção passiva
Jayme Alves de Oliveira: lavagem de dinheiro e
pertinência à organização
criminosa
Também respondia a este

processo o presidente da
UTC, Ricardo Pessoa. As
acusações contra ele foram
desmembradas para outra
ação penal a pedido do MPF,
em virtude das tratativas
com o réu para um acordo
de delação premiada.
O juiz deixou de condenar
Wladomiro de Oliveira pelo
crime de lavagem de dinheiro, pois ele já havia sido condenado pelo mesmo crime
em outro processo. Por falta
de provas, Moro absolveu
Marcio Andrade Bonilho
do crime de corrupção e
Adarico Negromonte Filho,
irmão do ex-ministro das
Cidades Mário Negromonte, do crime de pertinência
à organização criminosa e
lavagem de dinheiro.
Defesas
A assessoria de imprensa
da Camargo Corrêa ressaltou
que os executivos condenados
não trabalham mais para a
empresa. Mesmo assim, a empreiteira disse que ainda vai se
manifestar por meio de nota.
Nas alegações finais encaminhadas à Justiça, a
defesa de Paulo Roberto
Costa afirmou "que o acusado arrependeu-se de seus
crimes" e que revelou provas
relevantes para a Justiça.
Além disso, relatou que
"considerando o nível de
colaboração, o acusado faz
jus ao perdão judicial ou à
aplicação da pena mínima
prevista no acordo".
A defesa de Youssef, também nas alegações finais,
argumentou que o doleiro
celebrou o acordo de colaboração com o MPF e revelou
os crimes. De acordo com
a defesa, ele era um dos
operadores de lavagem no
esquema criminoso, mas
não era o chefe ou principal
responsável.
Na alegação final da defesa de Avancini, foi dito
que o acusado revelou fatos
e provas relevantes para a
Justiça por meio do acordo
de colaboração com o MPF
e, por essa razão, ele merece
o perdão judicial ou a pena
mínima prevista no acordo.
A equipe de defesa de
Auler afirmou que não existe
prova contra o cliente e que,
após a deflagração da Operação Lava Jato, ele tomou
medidas dentro da empresa
parra apurar as denúncias.
Ainda de acordo com os
advogados, Auler não desempenhava a função de
Executivo na contratação
das obras na RNEST e Repar. A defesa de Auler ainda
questionam a tramitação

Dalton Avancini, Eduardo Leite e João Ricardo Auler foram condenados (Foto: Reprodução)

da ação penal e diz que a
Justiça Federal no Paraná
é incompetente para julgar
o caso e que houve cerceamento de defesa.
Já defesa de Oliveira afirmou, nas alegações finais,
que a Justiça Federal é incompetente para o julgamento da causa. Ainda foi
relatado que não há prova
de elemento subjetivo e
também que não há prova de
corroboração do depoimento dos colaboradores.
Os advogados de Eduardo
Leite argumentaram que o
réu não foi responsável pelo
acerto dos pagamentos das
propinas, tendo herdado o
compromisso. Eles ainda
disseram que a única forma
de Leite não participar dos
crimes seria de desligando
da empresa
PENAS APLICADAS
Eduardo Leite foi condenado a 15 anos e 10 meses
de prisão. Devido ao acordo
de delação premiada, deve
cumprir dois anos de prisão
com recolhimento domiciliar nos fins de semana e
à noite, com tornozeleira
eletrônica, a partir de março de 2016. Neste período,
conforme a sentença, terá
que cumprir cinco horas
semanais de serviço comunitários.
Após março de 2018, Leite passa a cumprir pena em
regime aberto. Moro ainda
condenou Leite ao pagamento de indenização de
R$ 5 milhões ao Ministério
Público Federal.
No caso de João Ricardo
Auler, para os crimes de
corrupção e de pertinência
à organização criminosa, as
penas somadas chegam a 9
anos e 6 meses de reclusão.

Desde abril, ele cumpre
prisão domiciliar, porém,
com a decisão do juiz, Auler
deverá voltar à prisão para
o início de cumprimento da
pena em regime fechado.
Já a pena de Dalton Avancini pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e
pertinência à organização
criminosa chega a 15 anos e
10 meses de reclusão. Como
ele também fez acordo de
delação premiada, Avancini
cumpre prisão domiciliar
sendo que, a partir de março
de 2018, poderá progredir
para o regime aberto.
Paulo Roberto Costa foi
condenado a 12 anos de prisão, porém, devido ao acordo de delação premiada e ao
período que já esteve preso,
teve uma pena alterada. O
ex-diretor de Abastecimento
deve cumprir mais um ano
de prisão domiciliar com
tornozeleira eletrônica, contado partir de 1º de outubro
de 2014. A partir de 1º de
outubro de 2015, prisão com
recolhimento domiciliar nos
fins de semana e à noite. E,
em outubro de 2016, passa
para o regime semiaberto.
Além disso, Costa terá
que pagar multa e teve confiscado R$ 50 milhões –
oriundos de corrupção – e
multa de R$ 5 milhões ao
Ministério Público Federal.
A pena de Alberto Youssef
nesta ação penal seria de 8
anos e 4 meses de reclusão.
Entretanto, devido ao acordo de delação premiada, ele
“deverá cumprir somente
três anos das penas em regime fechado, ainda que
sobrevenham condenações
em outros processos e unificações (salvo posterior
quebra do acordo)”, diz
trecho da sentença. A pena
do doleiro já é descontada

desde quando foi preso, no
dia 17 de março de 2014.
O despacho ainda especifica o que ocorrerá após
o cumprimento destes três
anos de prisão: “progredirá
diretamente para o regime
aberto em condições a serem
fixadas e sensíveis a sua
segurança”.
Com relação a Jayme Oliveira Filho, a condenação é
de 11 anos e 10 meses de
reclusão. Inicialmente, a
pena deve se cumprida em
regime fechado, com a possibilidade de progressão de
pena. Além disso, a sentença
determina a perda definitiva
do cargo de policial federal.
Ele também está impedido
de exercer cargo ou função
pública, de diretor, membro
de conselho ou de gerência
de pessoas jurídicas por 23
anos e oito meses.
Participação das
empreiteiras
Conforme as investigações da Lava Jato, um grupo
formado por empreiteiras
praticou crimes de cartel e
licitatórios contra a Petrobras através da corrupção
de funcionários da estatal
e da lavagem dos recursos
obtidos com os crimes.
“O núcleo formado pelas
empreiteiras, aproveitando-se da garantia de altos
lucros pela eliminação da
concorrência, subverteu
fundamentos da República
Federativa do Brasil, como
a livre concorrência e o pluralismo político”, diz trecho
da acusação do MPF.
Os procuradores sustentam que representantes das
empreiteiras se reuniam para
dividir as obras licitadas
pela Petrobras, através de
regras previamente esta-

belecidas. Este grupo foi
denominado de “Clube das
Empreiteiras”, conforme
depoimentos colhidos no
processo.
Nas reuniões, as empresas
definiam quais seriam as
vencedoras de cada licitação
dos grandes contratos. Para
simular uma concorrência,
pelo menos outras duas
empresas apresentavam as
chamadas “propostas de
cobertura”, com valores
superiores para favorecer a
empreiteira escolhida.
“O ajuste propiciava que
a empresa definida como
vencedora apresentasse proposta de preço sem concorrência real”, diz o juiz federal Sergio Moro. Sete das
dez maiores empreiteiras do
país já tiveram executivos
investigados na operação.
Segundo as investigações,
as propostas que se consagrariam vencedoras eram
apresentadas com valores
sempre próximos ao limite
considerado aceitável pela
estatal. A Petrobras tem
como padrão a contratação
por valores até 20% maiores
do que a estimativa feita
pelos técnicos da empresa,
e no mínimo 15% menores.
Os MPF ainda afirma que
a ação das empreiteiras colaborou para fraude do processo
eleitoral democrático, através
do pagamento de propinas
sob a rubrica de doações
oficiais a partido políticos e
formação de “caixa-dois”.
“Sem sombra de dúvida,
prejudica a realização de
eleições dos representantes
do povo, uma vez que os
partidos políticos e candidatos que não possuem tal relação de promiscuidade são
vítimas de competição desleal no processo eleitoral”,
afirmam os procuradores.
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EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Jerônima de Oliveira Borel Alves; valor: R$ 794,41(Setecentos
e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Carlos Baia da Silva; valor: R$ 1.026,08(Um mil e
vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Cristiane Vieira da Silva; valor: R$ 1.026,08(Um mil
e vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Douglas Luz da Silva; valor: R$ 1.026,08(Um mil e
vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Keila Filgueiras da Silva; valor: R$ 1.026,08(Um mil
e vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Raniery Lourenço da Silva; valor: R$ 1.026,08(Um
mil e vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Sueli Vieira da Silva Soares; valor: R$ 1.026,08(Um
mil e vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: José Tarcisio Serafim; valor: R$ 1.026,08(Um mil e
vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Libia Saar Rodrigues; valor: R$ 1.026,08(Um mil e
vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
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contratado: Márcia Adriana Alves de Lima; valor: R$ 1.026,08(Um
mil e vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004. Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante:
Prefeitura: contratado: Renato Silva; valor: R$ 1.026,08(Um mil
e vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Gessé Alves de Moura; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa
e quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Maria da Conceição Laya de Lima; valor: R$ 794,41(Setecentos
e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015 a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Kelly Cristina da Silva Rodrigues; valor: R$ 1.026,07(Um mil
e vinte e seis reais e sete centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Ricarda Angélica Faria; valor: R$ 1.026,07(Um mil e
vinte e seis reais e sete centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Andreia de Almeida Carvalho Rocha; valor: R$ 788,00(Setecentos e oitenta e oito reais) mensais; dotação orçamentária:
020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015 a 01/10/2015.
Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Josiane de Almeida Lopes; valor: R$ 1.026,08(Um mil
e vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015 a
01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Rosângela Nelma Peixoto Portes; valor: R$ 2.023,89(Dois mil e
vinte e três reais e oitenta e nove centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 01/05/2015
a 01/10/2015. Gabinete do Prefeito, 01/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Vanderlúcio Soles Valente; valor: R$ 1.026,07(Um mil
e vinte e seis reais e sete centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 04/05/2015
a 04/10/2015. Gabinete do Prefeito, 04/05/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal
nº 393, de 20/7/2015 - Revoga o Decreto Municipal nº 382, de
11/5/2015; retifica nome que especifica nos artigos 1º e 5º do
Decreto Municipal nº 390, de 4.7.2015; dá nova redação ao art.
3º do Decreto Municipal nº 390, de 4.7.2015; delega poderes e
dá outras providências. WILLFRIED SAAR, Prefeito Municipal de
Conceição de Ipanema (MG), no uso de suas atribuições legais,
etc., decreta: Art. 1o Fica, por este Decreto, revogado o Decreto
Municipal nº 382, de 11/5/2015 que “Instaura processo administrativo para levantamento, análise e proposição de soluções para
eventuais distorções existentes nos vencimentos básicos de
todos os servidores do quadro do magistério, beneficiados pela
Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 e suas alterações e dá outras
providências”. Art. 2º Nos artigos 1º e 5º do Decreto Municipal
nº 390, de 4.7.2015 fica retificado o nome de “Eliane Pereira
Dutra” para “Eliana Pereira Dutra”. Art. 3º O art. 3º do Decreto
Municipal nº 390, de 4.7.2015 passa a vigorar com a seguinte
redação: “Art. 3º Em caso de qualquer ocorrência funcional
ou de outra natureza, como falta não justificada legalmente,
inclusive com atestado médico homologado ou perícia do INSS
ou da Prefeitura, nos termos da lei, ou ainda com licença para
tratamento de saúde publicada ou regular, de multa de trânsito,
abando de cargo, ou de outra ocorrência estranha ao regular
funcionamento regular do serviço, o secretário tem o prazo de
15 (quinze) dias para instaurar processo administrativo destinado
a esclarecer os fatos, enviando a documentação à Comissão,
por ofício, sob pena de responsabilidade administrativa.” (NR)
Art. 4º Fica delegado poderes à SEMAF (Secretaria Municipal
de Administração e Finanças) através da Secretária Municipal
para aprovar, convalidar e homologar pareceres e orientações
jurídicas, e subscrever remessas de ofícios internamente a
outros órgãos do Município de Conceição de Ipanema. Parágrafo único. A delegação de que trata este artigo não alcança
parecer jurídico, inclusive normativo e comunicação oficial do
Município de Conceição de Ipanema em assuntos ou temas no
relacionamento com a Câmara Municipal, com chefes de órgãos
da administração direta, indireta e fundacional de outros entes
federativos, inclusive os chefes dos demais poderes, bem como
com autoridades públicas em geral. Art. 5o Este decreto entra
em vigor na data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 20/7/2015. Wilfried
Saar, Prefeito do Município de Conceição de Ipanema, Cinthia de
Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de Administração
e Finanças).
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – PORTARIA
(S.E.M.O.S) Nº 9, de 20/7/2015 (Extrato) – Instaura processo
administrativo para apuração de responsabilidade sobre conduta
de servidor público que menciona e dá outras providências. Interessado/sindicado: Fábio Rodrigues de Oliveira; cargo: Auxiliar
de serviços Gerais; Fato: Abandono de cargo com ausência ao
serviço desde o dia 17 de abril de 2015; Prazo: Sessenta dias,
com prorrogação de igual período, se necessário; Comissão:
definida pelo Decreto Municipal nº 390, de 4.7.2015. Conceição
de Ipanema, 20 de abril de 2015. Marcelino do Nasdcimento
Braum, Secretário, SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos).
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – PORTARIA
(S.E.M.A.F) Nº 10, de 20/7/15 (EXTRATO) - Instaura processo
administrativo para apuração de acumulação indevida de cargos
e dá outras providências. Interessado/sindicado: Luis Carlos
Horsth. Cargo: Escriturário; Fato: Possível acumulação ilícita de
provento com vencimento. Prazo: Sessenta dias, com prorrogação de igual período, se necessário; Comissão: Decreto Municipal nº 390, de 4.7.2015. Conceição de Ipanema, 20/7/2015.
Cinthya de Carvalho Saar, SEMAF (Secretaria Municipal de
Administração e Finanças).
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – PORTARIA
(S.E.M.U.S) Nº 11, 21/7/2015 (extrato) - Instaura processo
administrativo para apuração de possível abandono de cargo
e dá outras providências. Interessado/sindicado: Maria Luzia
do Couto Rodrigues; Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais; Fato:
Abandono de cargo; Prazo: Sessenta dias, com prorrogação de
igual período, se necessário; Comissão: Decreto Municipal nº
390, de 4.7.2015; Conceição de Ipanema, 20/7/2015. ALESSANDRA FERREIRA DUTRA KNAIP. SEMUS (Secretaria Municipal
de Higiene e Saúde)
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – PORTARIA
(S.E.M.A.F) Nº 12, de 20/7/2015 (extrato) - Instaura processo
administrativo para levantamento, análise e proposição de
soluções para eventuais distorções existentes nos vencimentos básicos de todos os servidores do quadro do magistério,
beneficiados pela Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 e suas
alterações e dá outras providências; Interessados/sindicados:
Servidores do quadro do magistério. Cargos: professores, especialistas, assistentes de turno e outros. Fato: análise da situação
salarial em face das disposições legais. Prazo: Sessenta dias,
com prorrogação de igual período, se necessário; Comissão:
Decreto Municipal nº 390, de 4.7.2015. Conceição de Ipanema,
20/7/2015. Cinthya de Carvalho Saar. SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças).
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EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Genaína Alice Marques; valor: R$ 1.026,07(Um mil e vinte e seis reais
e sete centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.122.00
04.2018.31901100; vigência: 01/03/2015 a 01/08/2015. Gabinete do
Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei Municipal
nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Débora de
Lima Moraes; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa e quatro reais e
quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 02030104.1
22.0004.2018.31901100; vigência: 01/03/2015 a 01/08/2015. Gabinete
do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Arnô Francisco de Souza Júnior; valor: R$ 794,41(Setecentos e
noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação
orçamentária: 020601.2678200502061319011; vigência: 01/03/2015
a 01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Ataíde de Oliveira; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa e quatro
reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária:
020601.267820050206131901100; vigência: 01/03/2015 01/08/2015.
Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Edmilson Diogo da Silva; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa
e quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020601.267820050206131901100; vigência: 01/03/2015
a 01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: João da Silva Zeferino. valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa
e quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020601.267820050206131901100; vigência: 01/03/2015
a 01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Jorge Rodrigues de Oliveira; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa
e quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020601.2678820050206131901100; vigência: 01/03/2015
a 01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
José Camilo Prudêncio; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa e
quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020601.26782005020611311901100; vigência: 01/03/2015
a 01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Romário Lacerda da Matta; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa e
quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária:
020601.267820050206131901100; vigência: 01/03/2015 a 01/08/2015.
Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Ládio
Sanches Jardim; valor: R$ 1.489,33(Um mil e quatrocentos e oitenta
e nove reais e trinta e três centavos) mensais; dotação orçamentária:
020601267820004206031901100; vigência: 01/02/2015 a 01/07/2015.
Gabinete do Prefeito, 01/02/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Walter do Nascimento Braun; valor: R$ 1.952,61(Um mil e novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020601.267820050206131901100; vigência:
01/02/2015 a 01/07/2015. Gabinete do Prefeito, 01/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei

Municipal nº 769, de 30.06.2014. Contratante: Prefeitura: contratado:
Héliton Bassoto Vieira; valor: R$ 967,53(Novecentos e sessenta
e sete reais e cinquenta e três centavos) mensais; dotação orçamentária: 020601175120047205531901100; vigência: 01/03/2015
a 01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Carlos do Rosário Rezende; valor: R$ 1.026,07(Um
mil e vinte seis reais e sete centavos) mensais; dotação orçamentária: 020601267820004206031901100; vigência: 01/02/2015 a
01/07/2015. Gabinete do Prefeito, 01/02/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Elbânia Rodrigues Fraga Fonseca; valor: R$ 1.026,08(Um mil e vinte
e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 02050
2.10.312.0046.2048.33903600; vigência: 26/03/2015 a 26/08/2015.
Gabinete do Prefeito, 26/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Francisco Lopes Martins; valor: R$ 1.026,08(Um mil e vinte e seis
reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.31
2.0046.2048.33903600; vigência: 26/03/2015 a 26/08/2015. Gabinete
do Prefeito, 26/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
João Batista Gomes; valor: R$ 1.026,08(Um mil e vinte e seis reais
e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.312.00
46.2048.33903600; vigência: 01/03/2015 a 01/08/2015. Gabinete do
Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Maria Izabel Pereira Tavares; valor: R$ 1.026,08(Um mil e vinte e
seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 02050
2.10.312.0046.2048.33903600; vigência: 26/03/2015 a 26/08/2015.
Gabinete do Prefeito, 26/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Wilcler da Silva; valor: R$ 1.026,08(Um mil e vinte e seis reais e oito
centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.312.0046.2048
.33903600; vigência: 26/03/2015 a 26/08/2015. Gabinete do Prefeito,
26/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Manuel Antônio de Lacerda; valor: R$ 1.026,08(Um mil e vinte e seis
reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.31
2.0046.2048.33903600; vigência: 01/03/2015 a 01/08/2015. Gabinete
do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
José Henrique Alves de Moura; valor: R$ 788,00(Setecentos e oitenta
e oito reais) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.312.0046.
2048.33903600; vigência: 01/03/2015 a 01/08/2015. Gabinete do
Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Michelle Caetano de Almeida; valor: R$ 2.772,26(Dois mil e
setecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502.10.312.0046.2048.33903600; vigência: 18/03/2015 a 18/08/2015. Gabinete do Prefeito, 18/03/2015.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Anailton Gabriel da Silva; valor: R$ 1.489,33(Um mil e quatrocentos
e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) mensais; dotação
orçamentária: 020502.10.312.0046.2048.33903600; vigência:
02/03/2015 a 02/08/2015. Gabinete do Prefeito, 02/03/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Izequiel Francisco da Silva; valor: R$ 1.489,33(Um mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) mensais; dotação
orçamentária: 020502.10.312.0046.2048.33903600; vigência:
02/03/2015 a 02/08/2015. Gabinete do Prefeito, 02/03/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004. Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante:
Prefeitura: contratado: Amanda de Oliveira Schimit Silva; valor:
R$ 788,00(Setecentos e oitenta e oito reais) mensais; dotação
orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência:
01/03/2015 a 01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Rubihany de Almeida Silva; valor: R$ 788,00(Setecentos e Oitenta
e Oito reais) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033
.2041.31901100; vigência: 01/03/2015 a 01/08/2015. Gabinete do
Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Belarmina da Silva Alves; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa e
quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 01/02/2015 a
01/07/2015. Gabinete do Prefeito, 01/02/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Cristiane do Couto Gamito; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa
e quatro e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 01/03/2015
a 01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Cleusa Aparecida de Sales Gonçalves; valor: R$ 794,41(Setecentos
e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência:
02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Joildes Teixeira Rocha; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa e
quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 01/03/2015 a
01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09/02/2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Marciene Werli Braun; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa e
quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 02/02/2015 a
02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Thaynara de Lima Garonci; valor: R$ 2.775,00(Dois mil e setecentos
e oitenta e cinco reais) mensais; dotação orçamentária: 020502.
10.312.0046.2048.33903600; vigência: 03/01/2015 a 03/06/2015.
Gabinete do Prefeito, .03/01/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Michele Miranda Martins; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa e
quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100.; vigência: 01/03/2015
a 01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Hyonala Cláudia Rodrigues Costa; valor: R$ 1.856,71(Um mil e
oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.312.0046.2048.33903600;
vigência: 05/03/2015 a 05/08/2015. Gabinete do Prefeito, 05/03/2015.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Nair Lourdes Estevam Lacerda; valor: R$ 794,41(Setecentos e
noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência:
02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.

28 de julho / 2015
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Roselena de Castro; valor: R$ 794,41(Setecentos e noventa e quatro
reais e quarenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária: 020
402.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 02/02/2015 a 02/07/2015.
Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
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simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Maria José Santos de Oliveira; valor: R$ 1.175,25(Um mil e cento
e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais; dotação
orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência:
02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.

simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Lenita Rodrigues Valim; valor: R$ 1.330,56(Um mil e trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 02/02/2015 a
02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Cleuza Dias de Assis Bernardes; valor: R$ 1.026,07(Um mil e vinte
e seis reais e sete centavos) mensais; dotação orçamentária: 02040
2.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 02/02/2015 a 02/07/2015.
Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Patrícia Eulália Santos de Oliveira; valor: R$ 1.175,25(Um mil e
cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência:
02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Maria da Penha Rosa; valor: R$ 1.224,72(Um mil e duzentos e vinte
e quatro reais e setenta e dois centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 02/02/2015 a
02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Edméia Silva Valentim Oliveira; valor: R$ 1.026,07(Um mil
e vinte e seis reais e sete centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2041.31901100; vigência: 02/02/2015
a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Soraia Silva Freitas; valor: R$ 1.175,25(Um mil e cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais; dotação orçamentária: 020
402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 02/02/2015 a 02/07/2015.
Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Rosângela Medeiros Keller; valor: R$ 1.844,64(Um mil e oitocentos e
quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência:
02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Sandra Aparecida Pereira; valor: R$ 1.026,07(Um mil e vinte e seis
reais e sete centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.36
1.0033.2041.31901100; vigência: 02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete
do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Vanilsa dos Santos Ferraz Prata; valor: R$ 1.175,25(Um mil e cento
e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais; dotação
orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência:
02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Fernanda Kelly da Silva Braun; valor: R$ 1.175,25(Um mil
e cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.319011; vigência:
02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Zélia da Costa Sales; valor: R$ 1.175,25(Um mil e cento e setenta
e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 02/02/2015 a
02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Flávia Rodrigues Prata; valor: R$ 1.175,25(Um mil e cento e setenta
e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 01/03/2015 a
01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Ana Lúcia do Nascimento Braun; valor: R$ 1.844,64(Um mil e
oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.319
01100; vigência: 02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito,
02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Izabel Maria Gamito Almeida; valor: R$ 1.175,25(Um mil e cento e
setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais; dotação
orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência:
02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Bethvânia Rodrigues Bonifácio de Lima; valor: R$ 1.633,90(Um mil
e seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência:
02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Joice de Assis Silva Tomé; valor: R$ 1.175,25(Um mil e
cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.319011vigência:
02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Carlson Borges de Oliveira; valor: R$ 1.330,56(Um mil e trezentos e
trinta reais e cinquenta e seis centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 01/03/2015 a
01/08/2015. Gabinete do Prefeito, 01/03/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Keila de Paula Ferreira Alves; valor: R$ 1.175,25(Um mil e cento e
setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais; dotação
orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência:
02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Geiza Braun de Paula; valor: R$ 1.224,72(Um mil e duzentos e vinte
e quatro reais e setenta e dois centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 02/02/2015 a
02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Leda da Silva Alves; valor: R$ 1.175,25(Um mil e cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais; dotação orçamentária: 020
402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 02/02/2015 a 02/07/2015.
Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Gleyci Kelle Cordeiro Gonçalves; valor: R$ 1.224,72(Um mil e
duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 02/02/2015 a 02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Maria Aparecida da Silva; valor: R$ 1.175,25(Um mil e cento e setenta
e cinco reais e vinte e cinco centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 02/02/2015 a
02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Juliana de Paula Souza; valor: R$ 1.028,16(Um mil e vinte e oito
reais e dezesseis centavos) mensais; dotação orçamentária: 02040
2.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 02/02/2015 a 02/07/2015.
Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Vagner de Oliveira Rosa; valor: R$ 1.527,12(Um mil e quinhentos
e vinte e sete reais e doze centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 02/02/2015 a
02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Vanilda dos Santos; valor: R$ 1.224,72(Um mil e duzentos e vinte e
quatro reais e setenta e dois centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 02/02/2015 a
02/07/2015. Gabinete do Prefeito, 02/02/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 782/2015. Contratante: Prefeitura: contratado: Mateus
Emerick Rocha Lacerda; valor: R$ 2.587,65(Dois mil e quinhentos
e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) mensais; dotação orçamentária: 020601041220004204931901100; vigência:
10/04/2015 a 10/09/2015. Gabinete do Prefeito, 10/04/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Ageniz Comper e Castro; valor: R$ 1.026,08(Um mil
e vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência: 10/04/2015 a
10/09/2015. Gabinete do Prefeito, 10/04/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Maria da Penha Bragança Rodrigues Souza; valor: R$ 1.026,08(Um
mil e vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.312.0046.2048.33903600; vigência: 10/04/2015 a
10/09/2015. Gabinete do Prefeito, 10/04/2015. Willfried Saar, Prefeito
Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004.
Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura:
contratado: Jerônica Lopes Dutra; valor: R$ 1.026,08(Um mil e
vinte e seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária: 020502.10.312.0046.2048.33903600; vigência: 10/04/2015
a 10/09/2015. Gabinete do Prefeito, 10/04/2015. Willfried Saar,
Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Marcelina Maria de Lima Abreu; valor: R$ 1.952,61(Um mil e Novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência:
22/06/2015 a 22/11/2015. Gabinete do Prefeito, 22/06/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo
simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº 304/2004. Lei
Municipal nº 777, de 09.02.2015. Contratante: Prefeitura: contratado:
Graciela de Miranda Nantes Leal; valor: R$ 1.856,71 (Um mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis reais e Setenta e Um centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502103120046204833903600; vigência:
22/06/2015 a 22/11/2015. Gabinete do Prefeito, 22/06/2015. Willfried
Saar, Prefeito Municipal.
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CANTINHO DE FÉ
por

Citações
Citações
Sábias
Sábias
Tu te tornas eternamente responsável por
aquilo que cativas.
Antoine de Saint-Exupéry
O silêncio é um
amigo que nunca
trai.
Confúcio
Devemos julgar um
homem mais pelas
suas perguntas que
pelas respostas.
Voltaire
No meio da dificuldade encontra-se a
oportunidade.
Albert Einstein
A alegria está na
luta, na tentativa, no
sofrimento envolvido
e não na vitoria propriamente dita.
Mahatma Gandhi
A vida é a arte do encontro, embora haja
tanto desencontro
pela vida.
Vinícius de Moraes
Vós, que sofreis,
porque amais, amai
ainda mais. Morrer
de amor é viver dele.
Victor Hugo
Não é amigo aquele
que alardeia a amizade: é traficante;
a amizade sente-se,
não se diz.
Machado de Assis
O orgulho dos pequenos consiste em falar
sempre de si próprios;
o dos grandes em
nunca falar de si.
Voltaire
Procure ser um
homem de valor, em
vez de ser um homem
de sucesso.
Albert Einstein
Olho por olho, e o
mundo acabará cego.
Mahatma Gandhi
O homem de palavra
fácil e personalidade
agradável raras vezes
é homem de bem.
Confúcio

Pr. João Soares
da Fonseca

EXAMES ESSENCIAIS PARA A SAÚDE DA MULHER

O

costume de visitar o médico periodicamente é muito importante para a saúde.
Porém, infelizmente, é um hábito ainda
muito ignorado. Quando se trata do ginecologista, por exemplo, é bastante comum que a
correria do dia a dia faça com que a consulta
seja adiada. “Se a paciente não apresentar alguma disfunção, o ideal é que a primeira consulta ginecológica seja marcada logo depois da
primeira menstruação. A partir daí, a periodicidade deve ser anual”, aponta a especialista em
obstetrícia e ginecologia Dra. Fabiane Andrade
Vargas.
1. Preventivo ou Papanicolau É fundamental
para o diagnóstico das primeiras alterações no
colo do útero, que são fáceis de tratar, sendo recomendado pela maioria dos médicos a partir da
primeira relação sexual e anualmente desde então. “O câncer de colo uterino é o que mais mata
as mulheres no Brasil devido à falta do exame
preventivo”, alerta a Dra. Fabiane.
2. Mamografia Na opinião da maioria dos
ginecologistas, esse exame, que detecta anormalidades no tecido da mama, deve ser feito anualmente a partir dos 40 anos de idade. Exceções
são feitas para quem tem casos entre os parentes, pois quem tem história familiar de câncer de
mama pode ter que iniciar mais cedo o monitoramento e a prevenção.
3. Hemograma Esse exame oferece um parâmetro de como estão as células sanguíneas e as
plaquetas, além de identificar inflamações, infecções e anemias. Ele deve ser pedido já na primeira consulta como parte do checkup.
4. Glicemia Ajuda a identificar os níveis
glicêmicos no sangue, inclusive para o diagnóstico da diabetes. Ele também deve ser solicitado na
consulta inicial.
5. Sorologias São ordenadas de acordo com
o histórico e a suspeita de diagnóstico de cada
paciente. “Os testes para as principais Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) também
devem fazer parte de um bom checkup”, reco-

menda a doutora.
6. TSH É um exame de sangue indicado para
avaliar as funções da tireoide. Dependendo dos
sintomas, pode ser solicitado antes dos 40 anos,
mas deve ser incluído regularmente na lista de
procedimentos médicos.
7. Pós-menopausa Esse é um período que
atinge mulheres entre 45 e 50 anos. A partir daí,
são necessárias outras checagens. “Solicitamos
exames de função do fígado e do rim, bem como
de colesterol total e frações, além de todos os
citados nos itens anteriores.” Nesse momento, a
Dra. Fabiane recomenda também uma avaliação
com um cardiologista.
8. Densitometria óssea Determina a densidade dos ossos do corpo humano. É importante
que o exame seja realizado após os 50 anos,
período em que se começa a perder eficiência óssea. Se os resultados forem normais na primeira
checagem, a desintometria óssea deve ser repetida a cada dois anos. Mas a partir do momento em
que aparecem alterações, a frequência recomendada é anual.
9. Ultrassom transvaginal e ultrassonografia
mamária Esses exames não são pedidos como
parte da rotina médica por serem mais específicos. A intenção é avaliar os órgãos do sistema
reprodutivo feminino. “A maioria dos médicos
concorda com o fato de que eles só devem ser solicitados quando a paciente apresentar sintomas
ou histórico familiar, e não como rotina”, avisa
a especialista. A ultrassonagrafia mamária, por
exemplo, pode complementar o diagnóstico em
caso de mamas mais densas durante a mamografia.
10. Colposcopia Trata-se de um exame mais
detalhado do colo do útero. “A colposcopia deve
ser solicitada em caso de alterações específicas do
preventivo (Papanicolau) se a paciente apresentar sintomas ou quando o médico perceber algo
suspeito durante o exame de rotina”, comenta Fabiane. A urocultura (exame de urina) é também
pedida em casos de pacientes com sintomas específicos, como ardência ao urinar.

Torta holandesa
Ingredientes:
250 g de margarina
180 g de açúcar refinado
600 ml de creme de leite sem soro
80 ml de leite condensado
200 g de biscoito maisena
200 g de chocolate meio amargo
1 lata de creme de leite sem soro
10 g de margarina
1 pacote de biscoitos calipso
Modo de Preparo:
Bata na batedeira a margarina e o açúcar até
obter um creme mais ou menos branco. Acrescente o leite condensado e continue batendo.
Coloque o creme de leite e mexa bem. Derreta
a barra de chocolate no micro-ondas ou em

banho-maria até
ficar bem derretido; aqueça o
creme de leite
sem deixar ferver. Misture o
chocolate, a margarina e o creme
de leite até ficar
um creme bem
homogêneo. Coloque as bolachas de maisena
em baixo (forrando o fundo), dos lados da forma
coloque os biscoitos calipso (deixando espaço
entre um e outro) e adicione o creme levemente,
para as bolachas não subirem, depois a cobertura,
e pronto! Sirva como desejar. OBS.: Usar forma
de fundo falso.

jsfonseca@pibrj.org.br

Igreja, volta para casa

A igreja de Jerusalém começou numa casa (At 1.13;
2.1). E continuou se reunindo tanto no Templo quanto
nas casas (At 5.42). Mas depois do ano 70, com a destruição do Templo, só se reuniu nos lares.
O movimento moderno de retorno aos lares como
espaço de encontro dos crentes teve início na Coreia, em
1950, com Paul Yonngi Cho e mais 5 membros de sua
própria família. Hoje, sua igreja tem 50.000 Pequenos
Grupos, somando 500 mil membros.
Quando o Partido Comunista tomou o poder na China,
em 1949, muitos missionários foram expulsos. Muitos
pastores foram presos ou mortos. Pensava-se então que
o cristianismo desapareceria. Mas hoje há mais de 70
milhões de cristãos ali. Na sua maioria, reunindo-se
nas casas.
Em Cuba, fiquei deslumbrado com as experiências
das chamadas “casas-culto”. Sem templos, os crentes
se reúnem nas casas, que acabam se tornando igrejas.
Quais as bênçãos dessa modalidade de ministério?
O PGM (Pequeno Grupo Multiplicador) cria oportunidades para evangelização, crescimento espiritual,
comunhão fraternal e desenvolvimento de liderança. A
vida nas grandes cidades dificulta os crentes de terem
tempo para conversar, rir ou chorar juntos. As pessoas
raramente aceitam convites para ir a uma igreja, mas
se você as convidar para ir ao seu apartamento tomar
um café, é provável que vão.
O grupo é pequeno mas é “multiplicador”, isto é, com
o passar do tempo, crescerá tanto que será preciso fazer
um desmembramento.
Lançado em nossa Igreja no dia 21-06-2015, o
ministério vai se aproximando de 20 grupos, mas as
perspectivas são de muitos mais, evidentemente.
Quer participar? Escolha um desses modos: (1) Indo
a um PGM perto de sua casa. (2) Oferecendo a sua
casa para sediar um PGM (uma hora por semana). (3)
Voluntariando-se a receber capacitação para dirigir
um grupo.
Voltemos a fazer o que nunca deveríamos ter deixado
de lado. Igreja, volta pra casa!
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Bispo fica ferido e aposentada morre em acidente

Caratinga/MG. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal
na tarde de domingo (26/07), na avenida
Presidente Tancredo Neves, em trecho do
perímetro urbano da BR 116, em Caratinga.
Segundo apurado pela Polícia, o veículo
Polo, placas de Itabira, descia pela rodovia sentido ao bairro Zacarias, quando a
alguns metros após o radar invadiu trecho
da avenida e colidiu em um poste. Com a

força do impacto o poste se quebrou e o
veículo foi arremessado.
Conduzia o veículo, bispo Odilon
Guimarães Moreira e estava no carona a
senhora de 89 anos, Rita de Cássia Leal.
A equipe do Corpo de Bombeiros Militar
de Caratinga foi até ao local para socorrer
as vítimas.
De acordo com Sargento Giovanni,
Odilon estava consciente e se queixava

Quebradeira em bar no Coqueiro

MANHUAÇU (MG) - O
Tático Móvel da PM atendeu ocorrência no início da
madrugada no bar “Must”,
localizado no Bairro Coqueiro. Ao chegar ao local
os policiais encontraram somente uma testemunha que
tentou intervir para evitar a
confusão que acabou sendo

generalizada. Segundo ele,
alguns clientes que estavam
em outras mesas começaram
a jogar garrafas e cadeiras uns
nos outros, quando levantou
para proteger sua esposa e
tentar apaziguar a briga, foi
agredido um golpe no rosto.
A PM conseguiu identificar
três envolvidos na confusão.

Eles foram levados para a delegacia. Pessoas que ficaram
feridas foram conduzidas por
terceiros e atendidas na UPA.
Quanto aos danos no bar,
foram quebradas 10 cadeiras,
03 mesas, 01 persiana, vários
copos e garrafas.
Luiz Nascimento, do
Manhuaçu News

Rio Casca/MG. O advogado Rafael Matos de
Moura, 32 anos, foi vítima
de tentativa de homicídio e
teve seu carro roubado no km
146 da BR-262, na manhã de
quinta-feira, 23/07. Ele deu
carona para um homem em
Manhuaçu, enquanto saiu
de Lajinha para Contagem,
na região metropolitana de
Belo Horizonte.
Rafael saiu de sua cidade
logo pela manhã e, ao passar
por Manhuaçu, parou no
acostamento da BR-262, próximo a fábrica de Fertilizantes Heringer, para passar uma
mensagem de celular. Neste
momento, se aproximou um
indivíduo de porte mediano
e cor parda, com uma sacola,
que solicitou carona até Rio
Casca.
O advogado então concedeu a carona, mas quando
chegava a Rio Casca, o indivíduo pediu que seguisse
adiante, porque iria parar
depois da cidade.
No trecho do km 146,
na ponte sobre o Rio Doce

(FOTO), o rapaz pediu para
Rafael parar o carro para que
desembarcasse. Foi nesse
local que o autor sacou uma
faca e deu três golpes na
vítima.
O advogado foi feito duas
vezes na parte central do
tórax, um golpe lateral que
perfurou o pulmão e outro
na mão. Logo após, o agressor jogou a vítima para fora
do veículo, assumindo sua
direção.
O motorista de um Fiat

Uno encontrou Rafael caído
na margem da estrada e socorreu até o hospital de Rio
Casca, com apoio da Polícia
Rodoviária Federal.
A vítima foi encaminhada
para o hospital Arnaldo Gavazza Filho em Ponte Nova
e passou por cirurgia.
O carro, um Hyundai i30,
placa NWO5580, foi levado
pelo ladrão. O autor também
não foi localizado até o momento.
Polícia e Cia

Advogado dá carona, é
esfaqueado e tem carro roubado

de dores na região do tórax. Já a senhora
Rita estava inconsciente e apresentava hematomas na face e no tórax. Ambos foram
encaminhados ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM). Conforme apurado na
unidade de saúde, a vítima Rita de Cássia
não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
As causas e circunstâncias do acidente
estão sendo apuradas. Segundo o agente
da Polícia Rodoviária Federal, Fialho, há

a versão de testemunhas que o motorista
do veículo Polo teria sido fechado por uma
cegonheira. O possível segundo veículo envolvido na ocorrência não foi encontrado.
A área foi isolada para o trabalho da
perícia. Técnicos da Construrede foram
acionados para o restabelecimento da
energia elétrica e a remoção do poste
danificado.
Com informações da TV Super Canal

Casal morre em acidente
na rodovia de Lajinha

Lajinha/MG. O motorista Renato Rosa de Miranda, 44 anos, e a esposa dele
Eliane Medeiros da Silva
Miranda, 42 anos, morreram
num acidente no km 7 da
MG-441, que liga Lajinha
(MG) ao Espírito Santo.
O acidente foi na noite de
sexta-feira, 24/07, por volta
de 23 horas.
De acordo com a versão de
um dos passageiros, Daniel
Ricardo de Souza, eles seguiam no veículo VW/Gol,
sentido BR 262/Lajinha, e
que no trajeto conversavam
normalmente. Ao realizar
uma curva à esquerda, o
condutor Renato Rosa passou direto. Ele ainda ouviu
a passageira gritando para
alertar o motorista, mas que
não deu tempo de nada.
O Gol passado sobre vários pés de café de uma
lavoura e, em seguida, bateu
em uma estaca de cerca e
uma árvore.
Renato e a esposa dele
morreram no local, presos

no interior do veículo.
Daniel e a passageira Laís
Miriam de Oliveira Queiroz,
24 anos, foram socorridos
por populares até o Pronto
Atendimento de Lajinha.
Ele sofreu um corte na perna
direita e na face, além de escoriações e ela foi atendida

com suspeita de trauma na
coluna cervical e transferida
para maiores exames.
A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência
e providenciou a liberação
dos corpos e a retirada do
veículo.
Polícia e Cia
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

ÁRIES – DE 21/3 A 20/4 - Bom período para desenvolver trabalhos. Por mais que as cobranças ainda
sejam muitas, você terá capacidade e determinação
para definir como quer executar, pois é preciso ter
noção até onde pode chegar. Inicia um ciclo que pede
por mais liberdade e independência.
RELACIONAMENTOS: bom momento para dar prosseguimento em
algum relacionamento recente. Agora é bom não esperar tanto assim
do outro, pois há tendência em fantasiar um pouco a relação. Se estiver
casada, aproveite a intensidade da paixão para aumentar a cumplicidade.

Quando Gandhi Estudava
Quando Gandhi estudava Direito na
Universidade de Londres, havia um professor que não o suportava, mas Gandhi
não baixava a cabeça. Um dia o professor estava comendo no refeitório e sentaram-se juntos. O professor disse: - Senhor Gandhi, você sabe que um porco e
um pássaro não comem juntos?
- Ok, professor. Já estou voando... e foi
para outra mesa.
O professor aborrecido resolve vingar-se no exame seguinte, mas ele responde, brilhantemente, todas as perguntas.
Então resolve fazer a seguinte pergunta:
- Senhor Gandhi, indo o senhor por
uma rua e encontrando uma bolsa, abre-a
e encontra a sabedoria e um pacote com
muito dinheiro. Com qual deles ficava?
Gandhi respondeu: - Claro que com o
dinheiro, professor!
- Ah! Pois eu no seu lugar Gandhi, ficaria com a sabedoria.
- Tem razão professor, cada um ficaria
com o que não tem!
O professor furioso escreveu na prova
"IDIOTA" e lhe entregou. Gandhi recebeu
a prova, leu e voltou: - Professor, o senhor
assinou a prova, mas não deu a nota!

TOURO – DE 21/4 A 20/5 - O período está interessante para redefinir
ou repensar projetos imediatos. As incertezas são até naturais, mas
procure manter a calma e analisar de forma prudente e sensata cada
situação. Aproveite para colocar ordem na casa e investir em você. Evite
tratamentos estéticos profundos até meados de agosto.
RELACIONAMENTOS: clima de amizade e possibilidade de conhecer
novas pessoas e culturas diferentes. Bom para dar aquele trato no visual,
cuidar da pele e se produzir um pouco mais diante de novas perspectivas
para quem estiver solteira ou para quem estiver casada, em especial,
para seu par.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6 - Inicia uma boa fase para se dedicar um
pouco mais a assuntos relacionados à intelectualidade, ou seja, aos estudos e leituras. Você quer ser diferente e precisa se destacar com o que
tem de melhor – a inteligência. Procure manter a determinação e evite
dispersões que não levam a nada, sobretudo por influência de amigos.
RELACIONAMENTOS: toda relação amorosa precisa de ar para respirar e fluir. Saiba também que há bastante possibilidade de aumentar seu
círculo de amizade a partir deste período. Cobranças estão previstas e
podem acontecer cenas de ciúmes.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7 - Os cancerianos podem estabelecer novas
metas e progredir muito no campo profissional. Saiba que sua criatividade
pode ser um fator determinante para atrair lucros e dividendos para o bolso.
Ganhos extras estão na porta e essa situação tende a ficar até o mês que vem.
RELACIONAMENTOS: decisões podem ser exigidas para quem estiver
num sério relacionamento e até para quem está no início de um novo. É possível que interesses de ordem pessoal e outros afazeres interfiram na relação.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8 - Parabéns às leoninas de aniversário a partir
do dia 23 deste mês. Um novo momento inicia com mais vitalidade e
determinação. Sua capacidade de se comunicar e entusiasmo para desenvolver atividades de seu interesse ganham pontos. Procure observar
as oportunidades e se for o caso, ouça a voz da experiência antes de
qualquer negócio.
RELACIONAMENTOS: cuidado com a possessividade na relação.
O radicalismo de ambos pode enfraquecer a admiração. Alternâncias
no humor também podem desgastar. A boa notícia é que sua energia e
brilho natural estão com a bola toda e isso poderá atrair outras pessoas.

Cego bonzinho
Um cão faz xixi num cego parado na
esquina para atravessar a rua.
Ao sentir um líquido sobre a perna, o
cego enfia a mão no bolso e oferece uma
bolacha ao cão.
Ao ver a cena uma menina diz: - Nossa
como você é bonzinho! O cão fez xixi
em você e você dá uma bolacha para ele!
- Que nada pequenina, eu quero achar
a cabeça dele para dar uma bengalada!

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9 - Caso queira controlar de forma efetiva as
rotinas, o período é esse. O sentimento pelo social com amigos e colegas
também faz parte, mas é preciso ser capaz de interpretar as fortes emoções que começam a borbulhar na mente. Evite se meter em comentários
maldosos e pense muito antes de dar uma opinião.
RELACIONAMENTOS: as emoções estão no ar. Sentimento de carência
e necessidade de dar e receber afeto estão fortes até o final do mês. É
bom tentar equilibrar razão e emoção. Esperar muito de alguém pode não
ser bom agora. Finque os pés no chão. Cobranças podem gerar conflitos,
por isso escolha bem as palavras.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10 - Os amigos têm importância neste período,
mesmo que seja para ouvir ideias e opiniões sobre determinados assuntos.
Evite situações que possam gerar conflitos, a não ser que esteja disposta
a encarar e possivelmente comprometer sua imagem. Mas saiba que dois
só brigam quando ambos querem.
RELACIONAMENTOS: o período está interessante para rever situações
com familiares. Se conseguir dialogar com a pessoa amada, poderá chegar
a um consenso e evitar problemas. As emoções estão à flor da pele. Para
quem estiver solteira, a química pode funcionar muito bem para estimular
novas paixões e surpresas lhe aguardam.

Diferenças...
Qual a diferença entre um clínico, um
cirurgião-geral, um psiquiatra e um patologista? • O clínico: Sabe tudo e não
resolve nada. • O cirurgião: Não sabe
nada, mas resolve tudo. • O psiquiatra:
Não sabe nada e não resolve nada. • O
patologista: Sabe tudo, resolve tudo, mas
sempre chega atrasado.

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11 - Algumas contrariedades na área
do trabalho podem causar aborrecimentos. Mas há o reconhecimento a
partir de agora, isso tudo pelo seu desempenho e dedicação. É o caso da
lei do retorno: tudo que se planta, um dia se colhe. Novas experiências
estão previstas para seu crescimento pessoal e profissional.
RELACIONAMENTOS: é possível se surpreender ao conhecer uma
pessoa interessante. Há química no ar, algo que as escorpianas admiram.
Se estiver num sério relacionamento, procure entender as razões da pessoa amada com uma boa D.R. diante de uma dificuldade, por exemplo,
que afete a relação. O diálogo pode iluminar.

Remédio errado

SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11 - A intuição continua aguçada, sobretudo para resolver pendência de ordem judicial ou de impostos atrasados.
Mantenha-se firme no quesito gastos e finanças. Contraditoriamente, há
estímulo para expandir negócios ou desenvolver algo diferente do que
faz usualmente. Aproveite para analisar novas possibilidades de ganhos
a partir de agosto.
RELACIONAMENTOS: pode rolar interesse por alguém de fora, de
outra cultura. Mas não esqueça que o tempo é um verdadeiro mestre para
o desenvolvimento das relações, sobretudo se seu interesse for realmente
tornar tudo bem sério. Deixe fluir e tire suas conclusões.

Na farmácia, o sujeito entra correndo.
— Rápido, me dê um remédio para
diarréia!
Depois o farmacêutico verifica que
errou, entregando ao paciente um forte
calmante. Uma hora depois, chega o paciente. O farmacêutico pergunta:
— Como você está?
— Legal! Todo cagado, mas calminho,
calminho...

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1 - A inconstância no setor das sociedades e parcerias agora podem ter novos desdobramentos que poderão
fortalecer amizades e sociedade. É possível dificuldades em analisar os
interesses dos outros por trás de um empreendimento financeiro ou algo
do porte. Decisões podem ser inevitáveis.
RELACIONAMENTOS: apesar de cobranças estarem presentes, há
possibilidade de se chegar a um entendimento na relação amorosa, principalmente se tiver sido provocada por questões do passado. Questões
familiares não estão livres em assuntos de ordem material ou financeira.

Conclusão
Três loucos vão fazer o exame mensal, para ver se já podem receber alta. O
médico pergunta ao primeiro deles: —
Quanto é 2+2? — 72.
O doutor balança a cabeça, desanimado. Virando-se para o segundo, repete a
pergunta: — Quanto é 2+2? — Terça-feira.
O médico repete a pergunta para o terceiro louco: — Quanto é 2+2? — É 4,
doutor!
— Parabéns, você acertou! Como chegou a essa conclusão? — Foi fácil! Me
baseei nas respostas dos meus amigos:
72 menos terça-feira dá 4!

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini

CURIOSIDADES
MONTANHA – A montanha mais
alta no que diz respeito ao centro da
Terra não é o Everest, mas sim o Chimborazo, no Equador. Isto deve-se ao
fato de que a Terra não é perfeitamente
esférica, sendo seu raio no Equador 21
km maior que nos polos, por causa da
sua rotação.
FORNICAR – A palavra “fornicar”
deriva do latim “fornice”, que significa
a curvatura interior de um arco, já que
era debaixo das abóbadas das pontes e
vielas, onde se podia alugar os serviços
de prostitutas romanas.
MEL – O mel é o único alimento que

não se estraga. Foi encontrado mel nas
tumbas dos faraós egípcios, que após
ser saboreado pelos arqueólogos, foi
declarado em condições de se comer.
CONCRETO – O concreto reforçado com barras de ferro, conhecido
como concreto armado, foi usado pela
primeira vez em 1850, pelo construtor
francês François Coignet. A casa que
ele construiu em 1862 ainda está de pé.
Mas foi apenas entre os anos de 1900 e
1910 que Emil Morsh aplicou de maneira científica, a teoria elástica das
estruturas ao concreto armado e tornou
sua utilização confiável.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2 - Saiba que não há como controlar tudo em
sua volta, sobretudo se tiver várias oportunidades de ação e de trabalho.
Mas isso não a impede de organizar a logística para alcançar metas. O
mais importante é que ainda há a sorte e a iluminação dos aquarianos
para se dedicar politicamente aos amigos, família e trabalho.
RELACIONAMENTOS: há certa instabilidade nas relações familiares
devido às responsabilidades de última hora ou provocada pelas contingências. É preciso calma e paciência para poder administrar esse processo.
Essa dedicação à família renderá frutos mais tarde.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3 - As piscianas nem podem reclamar tanto
da vida, pois os astros nos últimos tempos têm dado aquela mão para se
destacarem nas mais diversas áreas, sobretudo na moda, entre outras.
Aproveite a sorte ao seu lado, por mais que tenha dúvidas quanto a isso.
Controle o cotidiano, ajuste, altere se quiser.
RELACIONAMENTOS: se estiver no início de uma paixão, saiba que
agora esse relacionamento tende a prosperar de tal forma que muitos se
surpreenderão, inclusive você. Para quem estiver numa relação constante,
algumas cobranças podem gerar desavenças, por isso use a sabedoria
para lidar com cada situação.
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Ex de Susana Vieira engravida
filha do cantor Leonardo
Sandro Pedroso, 31, ator que
namorou com a global Susana
Vieira, 72, durante 5 anos, será
pai. O artista engravidou Jéssica
Costa, 20, filha do cantor sertanejo Leonardo, 51.
Procurado pelo jornal “O Dia”,
Sandro declarou que não quer
comentar sobre o assunto. “Me
desculpe, mas não vou falar da
minha vida pessoal. Espero que entenda”. Apesar disso, a assessoria
de imprensa dele confirmou de maneira oficial essa informação.
Segundo o portal “R7″, Leonardo não estaria muito contente com
a notícia. O cantor não é a favor do relacionamento da filha com o
ex de Susana Vieira. Além disso, pessoas próximas de Jéssica acreditam que Sandro quer usá-la para chamar a atenção da imprensa.

Pai de Michael Jackson vai para o hospital
com AVC, segundo empresário, e falta à
festa de aniversário
Joe Jackson foi levado ao hospital Albert
Einstein, em SP, no domingo (26), com um
AVC (acidente vascular cerebral), segundo
Paulo André, um dos empresários que o
trouxe ao Brasil.
O pai de Michael Jackson não pode ir à
festa de seu aniversário de 87 anos, que está
acontecendo neste momento na Casa Golf, também em São Paulo.
A informação foi dada pelo próprio empresário.
Ele começou a passar mal ontem, com tonturas e a vista embaçada. Antes de ir para o hospital, foi atendido por um médico no hotel
em que está hospedado.

Deborah é obrigada a aposentar botox
Agora que está grávida, Deborah Secco foi obrigada a dar um
tempo de aplicar botox e aplicar produtos de preenchimento no rosto. Usar o produto na gravidez não é proibido, mas não é indicado.
A atriz sempre exagerou neste procedimento estético e agora vai ter
de ficar um tempo sem.
Ela está grávida de um surfista com quem começou a namorar e
em dois meses já estava esperando um bebê.

Atriz fura olho pega outro homem casado
Genteeeeeeeeee, tem um super bafão no mundinho pantanoso (e
traíra) dos famosos.
Uma atriz que se faz de santa, mas não é, pode ter acabado com
outro casamento.
A fofa pegou mais um ator comprometido e o relacionamento dele
(com uma bela atriz) acabou por causa dela.
O comentário já está circulando nos corredores da emissora em
que ela trabalha. Só se fala nisso por lá. As pessoas estão indignadas.
Essa moça é terrível! E o pior é que se faz de puritana... Abafa o
caso...

Pai de Michael Jackson proíbe que encostem nele; nem as mulheres são liberadas
Joe Jackson está no Brasil onde
realizou uma festa no domingo (26),
em São Paulo, para comemorar seus
87 anos (ele tem interesses aqui, como
emplacar shows dos filhos, por exemplo).
O pai de Michael tem uma mania
no mínimo esquisita: não deixa que
toquem nele. Nem a mulherada brasileira, com quem Joe está empolgado
(não pode ver mulher que fica todo assanhadão), pode encostar nele. Na hora de tirar fotos, por exemplo,
só ele pode abraçá-las pela cintura.
Fora isso, o pai do rei do pop (morto em 2009), tem uns rompantes estranhos. Quando dá os cinco minutos nele (seja qual for o
motivo), levanta, sai andando e fala que quer ir embora. Ui...
Por outro lado, Joe tem seus momentos de simpatia. Adora tirar
fotos, tem sido educado na hora do assédio de fãs do filho e da imprensa, e não fez nenhuma exigência bizarra no hotel em que está
hospedado (outro dia, aquele humorista Paulo Gustavo mandou pintar o camarim de azul em um show...).
A equipe que está assessorando Joe Jackson ofereceu um carro de
luxo, que foi dispensado por ele. O pai de Michael, que tem visitado
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vários lugares em SP, como restaurantes, por exemplo, preferiu ir na
van ao lado de todos.
Ele veio ao Brasil com apenas um segurança.
A única exigência (além de não ser tocado fisicamente) foi que
o local da festa que vai acontecer no domingo seja todo plano, sem
escadas. Em razão da idade avançada, Joe e sua equipe temem que
ele leve um tombo.

Lombardi não deixa saudade em Recife
Rodrigo Lombardi, Drica
Moraes e Camila Queiroz
gravaram cenas de Verdades
Secretas em Pernambuco. Ao
saber que os atores globais estariam por lá, fãs foram atrás
deles no aeroporto de Recife.
Drica e Camila foram super
educadas e acessíveis, tiraram
fotos e trataram bem as pessoas.
Já Rodrigo Lombardi, o garanhão Alex da novela, foi ríspido, fez
cara de nojo, teve ataque de frescura para tirar foto e, quando resolver ceder ao pedido dos fãs, ficou de cara amarrada sem dar um
mísero sorriso.
Ele foi educado apenas com os funcionários do resort onde aconteceram as gravações, pois, segundo um deles, o local foi usado em
forma de permuta pela equipe da novela.
Veja o que um deles disse: "Famosos como Rodrigo Lombardi
não merecem nem que a gente saia de casa por causa deles. Ele não
merece ibope, não merece que a gente poste foto. Não vou mais
atrás de quem trata a gente mal, como lixo".Xiiiii...

Além de usar Ana Maria Braga para
mentir, globais fazem o mesmo com
Fátima Bernardes
Se virar moda, Fátima Bernardes
pode virar a nova Ana Maria Braga da
Globo.
Os famosos da emissora usam o programa da companheira do Louro José
para mentir e enganar o público. Bruna
Marquezine já foi lá falar que não estava com Neymar (e era mentira). Danielle Winits foi lá falar que não ia se casar
com Jonatas Faro (e era mentira).
Fátima, a mais nova enganada, tadinha, teve de receber Alexandre Borges e Julia Lemmertz fazendo
dramalhão e desmentindo a imprensa sobre o fracasso em seu casamento.
Usaram a mulher de Bonner dizendo no programa dela que tudo
estava bem, que foram pegos de surpresa com a notícia etc.
Depois começaram a circular sem aliança e nesta semana finalmente assumiram que o casamento acabou.
Bobagem ficam enganando as pessoas, pois a verdade uma hora
vem à tona.

Galisteu surge diferente
e ganha apelido
Adriane Galisteu postou uma foto em sua rede
social que está dando o que falar.
Além de sua excessiva magreza, os seguidores
da moça também zoaram o cabelo dela. Dri foi apelidada até de espiga de milho, caveira, etc. Muita
maldade.
Ela realmente está bem diferente do que era antes, mas tire suas
próprias conclusões:

Preta Gil tem ciúme exagerado do marido
Preta Gil tem feito marcação cerrada em cima de
Rodrigo Godoy, com quem se casou em maio deste
ano.
Insegura, a cantora tem um ciúme quase doentio
do mocinho, chegando a sufocá-lo (os próprios amigos dele têm espalhado isso).
A filha de Gilberto Gil não deixa ninguém chegar
perto de Rodrigo, pelo menos quem possa oferecer perigo, claro.
Há quem diga que a cantora tem verdadeiro pânico de perdê-lo.

Atriz deixa antipatia de lado por cachê
Nathalia Dill nem parecia ela mesma durante a semana de moda
que está acontecendo no bairro do Brás, em SP. Toda simpática e
educada, ela desfilou, deu atenção a quem chegava perto, tirou fo-
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tos, fez selfies com fãs. Virou outra pessoa de
uma hora para outra. Nem estava monossilábica, como de costume.
Quem estava lá comentou que a moça,
mesmo tendo protagonizado recentemente
uma novela na Globo (Alto Astral), não te
recebido convites para trabalhos e, como estava no desfile ganhando cachê, teve de deixar o azedume de lado e
ser agradável e acessível.

Mendigata circula com carrão importado
Genteeeeeeeee, tudo indica que o Pânico
aumentou o salário das panicats. Sorte delas.
Ainda mais em tempos de crise...
Fernanda Lacerda, a Mendigata, está circulando por aí com um carro importado de
deixar muita gente de queixo caído (Mulher
Samambaia também tinha em sua época de
panicat.). Até outro dia, o cachê das moças
para participar do humorístico era de R$ 200 (duzentos reais) por
semana. Quanto será que elas estão ganhando agora???

Namoro de Bárbara sobe no telhado
Algo aconteceu que irritou a filha de Monique Evans. Bárbara simplesmente apagou
as fotos com Fabricio Assunção, seu novo
namorado.
E ela adora postar imagens românticas dos
dois (a primeira, por exemplo, foi publicada
para provocar o ator Cauã Reymond, com
quem a moça teve um affair relâmpago).
O que será que rolou, hein?
Mas, pelo visto, para Fabricio tudo continua normal. Ele postou uma foto com Bárbara no final da semana passada em um rodeio. A assessoria da filha
de Monique confirmou que o namoro acabou. E culpa a distância. A
modelo mora no Rio e o empresário vive em São José do Rio Preto,
no interior de São Paulo.

Sophie Charlotte e Daniel Oliveira são
boicotados e ignorados em show
O casal Sophie Charlotte e Daniel
Oliveira (que fez Cazuza no cinema)
foi completamente ignorado pelos
fotógrafos cariocas neste fim de semana. Eles viraram a cara para os
dois no show de Erasmo Carlos e não
houve flashes. Depois que Daniel
quase atropelou um paparazzo no
dia que teve a festa junina da novela
Babilônia e Sophie chamou a polícia, em outra ocasião, ao ver um
fotógrafo na rua, os profissionais pegaram implicância deles e resolvera boicotá-los.
O casal-frescura ficou totalmente sem ação ao ser desprezado.
Bem feito... Como será que vão agir os contratantes do Rio ao saberem que eles estão boicotados? Vai ser complicado contratar um
dos dois para fazer presença VIP, por exemplo, se o produto não será
divulgado. Sem fotos não tem como chamá-los para fazer trabalhos.
Xiiii...

Naldo faz cara de nojo para Regina Casé
Naldo Benny participou do quadro de Tiririca, no Pânico, e foi
super deselegante com Regina Casé, tadinha.
Está certo que ela não é exemplo de simpatia e carisma, mas o
funkeiro não precisava pegar tão pesado. Tiririca queria que Naldo
dissesse quais mulheres encararia (estando sóbrio ou não). Quando
apareceu a foto de Casé, ele fez cara de nojo.
E ainda disse que foi convidado para fazer um filme com ela e não
topou, pois teria de dar um beijo na apresentadora.
"Caí fora", falou o cantor. Ai, gente...
Obs.: Antes de Casé, colocaram uma foto da Mulher Moranguinho, esposa de Naldo... Ele disse que pega de qualquer jeito.

Débora Bloch se aproxima de ator
e gera falatório
A novela Sete Vidas pode ter levado
a ficção para a vida real. Débora Boch
e Domingos Montagner, que fizeram
par romântico na história, ficaram
bem próximos durante as gravações.
E dizem que esse grude continua. Eles
estão tentando ser bem discretos para
não criar especulações e comentários maldosos. Melhor assim, né?
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3º Encontro da Família Oliveira

3º Encontro da Família Oliveira

3º Encontro Família Oliveira - Geração Manoel Medeiros de Oliveira - Zil.
Ficou faltando mais gente para completar toda a geração Zil.
Com certeza para o ano que vem esta arvoré terá mais galhos.

Combinados de São Sebastião da Vala

Osvaldo e Maria das Graças

Francisco de Oliveira e Alfredo Miranda

Equipe formadas pelos Oliveiras

Glaucia e Virginia

Os irmãos Rui, Cesar e Valdir com o primo Devair

Seu Mais antigo membro, de
uma das família mais importantes e ilustres famílias portuguesas, teve em Dom Pedro de Oliveira o iniciante desta tradicional
linhagem. – Constituiu Dom
Pedro de Oliveira o Morgado de
Oliveira onde se encontra o Solar
das Oliveiras, na Freguesia de
Santa Maria, na região dos Arcos de Valdevez, lugar de onde
ramificou, por toda Portugal
esta nobre família. – Tiveram os
Oliveira inúmeros cargos junto
a Corte Portuguesa por várias
gerações. Assim como todos os títulos Nobiliários da Nobreza
de Portugal. – O primeiro Brasão de Armas foi concedido a
esta família em 1.350 com horas e méritos devidos. – Outros
Brasões, de forma diferente também vieram a ser concedidos
a outros membros desta enorme família.
Devair G. de Oliveira

