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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Acidentes causam 147 mortes em
rodovias federais no fim de ano
Manhumirim é sede dos
primeiros sorteios das
loterias em 2016 PÁG.
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EDITORIAL

DISTORÇÕES DA MIOPIA

CHARGE

A miopia política faz mais danos do que a cegueira em si. Quando
alguns nada veem ou apenas olham sem ver, é fácil mostrar a realidade:
os cegos até agradecem, pois passam a entender o que não conseguem
divisar. Mas a miopia política, que vê pela metade ou em forma distorcida, invertendo ângulos, está convencida de que enxerga maravilhosamente bem e só aceita o que não vê. Ou o que não é.
Quanto mais o mundo estiver de cabeça para baixo, mais a miopia
política acaba por ver tudo no lugar certo. Convencida de que o mundo
é aquilo que aparece (e não o que é), foge das soluções concretas. Não
indaga nem acha isto necessário, pois vê o mundo como miragem e
faz do irreal algo material.
Lembro-me disto não só em função da tosca política brasileira, mas
de outro fato destacado na imprensa.
A fotografia de Aylan, o menino curdo de três anos cujo corpo deu às
costas da Turquia após o naufrágio do barco em que era “contrabandeado”, com a família, rumo à Europa, circulou pelo mundo numa mostra
da situação cruel do Oriente Médio e da África. O drama dos que fogem
da perseguição e da miséria tem, agora, um símbolo material de dor.
Mas, pergunto: a generosidade com que os países europeus, a começar
pela Alemanha, recebem os refugiados não terá muito de miopia ou,
até, de cínico estrabismo?
O problema a resolver no Oriente Médio, ou na África negra, não
é a situação dos que fogem da matança, da opressão e da fome. Os
refugiados são apenas o sintoma do horror político-social lá implantado. O problema é o criminoso fanatismo mórbido do chamado Estado
Islâmico e demais hordas que pululam pelos países muçulmanos. Na
África negra, e também muçulmana, a corrupção dos ditadores (alguns
à mostra, outros disfarçados) agrava a miséria e o atraso.
É isto que gera a fuga em massa. O problema não são os refugiados,
mas _ sim _ os ditadores que lá estão, alimentados pelo absurdo religioso
das espadas que degolam cristãos e judeus, ou pelas bombas com que
se matam entre si.
O problema a resolver é a barbárie lá existente. Receber generosamente os que fogem é só um cínico paliativo. Nenhum refugiado político ou
religioso opta por deixar sua pátria. Durante mais de 10 anos, durante a
ditadura direitista, perambulei pela América e a Europa como refugiado político.
Fale com a redação
contato@jm1.com.br Obrigado a sair do Brasil, sei o que seja
deixar tudo _ a família, os amores, a pro(33)3331-8409
fissão _ e conhecer as dores de recomeçar
tudo noutro ambiente, noutro idioma.
No Brasil, a ditadura terminou quando o presidente Carter, dos EUA,
pressionou os generais que seus antecessores haviam apoiado desde o
golpe de 1964. Em contraposição, hoje, o Ocidente festeja os facínoras
dos países árabes e da África produtora de petróleo.
A Fifa fará a Copa do Mundo de 2022 no Catar, um emirado absolutista, sem poder judicial nem direitos cidadãos, governado pelo
emir Hamad bin Al Thani que, em 1995, depôs e fuzilou o próprio
pai e todo o governo. Dias atrás, Obama recebeu em Washington o
príncipe herdeiro da Arábia Saudita e os chefões do Catar, Bahrein e
outros emirados e lhes renovou “a amizade e cooperação” dos Estados
Unidos. Nenhum desses governos, porém, se ofereceu para receber os
refugiados da Síria e outros.
Abrir os braços aos perseguidos é um belo gesto de humanismo,
mas inócuo e míope, pois não toca na origem do horror. A loucura dos
regimes de opressão continuará no Oriente Médio, com mais opressão,
terror e miséria.
P.S. – O assalto à Petrobras tem nova dimensão: Fernando “Baiano”
Soares, operador do PMDB na roubalheira, optou pela “delação premiada” e promete contar tudo sobre os presidentes da Câmara, Eduardo
Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, além de outros.
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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

Velhos Jovens ou Jovens Velhos?
“As pipas que ficam mais tempo no céu se mantêm lá pela
resistência. O ser humano é tão velho quanto sua última ideia
nova”.Gilclér Regina
A idéia dos desafios daqueles que frequentam a longevidade
da vida mostram que todos têm um propósito definido que os
força a se levantar da cama toda manhã.
A pessoa que não tem um ideal, nem um guindaste a tira da
cama bem cedo. O psicólogo Howard S. Friedman, professor
de psicologia da Universidade da Califórnia em Riverside, descobriu um padrão: quem trabalhava mais teve vida mais longa.
A geração que está vindo aí, Geração Z, que de uma forma
brincalhona eu chamo de Geração TSN – Totalmente Sem
Noção mostra um futuro em que cada vez mais precisamos
trabalhar a velha fórmula: Se esforçar, se adaptar e continuar
a viver...
Uma criança de sete anos nos dias atuais já recebeu mais
informação que o Imperador de Roma no auge do Império
Romano. Por outro lado ainda temos muitas pessoas que não
estão se adaptando aos novos tempos, principalmente pelo
mundo digital, novas tecnologias e conexão em redes sociais
que estamos vivendo.
Faz lembrar aquela história do velhinho que pergunta ao
outro se ele tem Instagram ou Whatsapp e ele responde que
não possuia argumentando que só tem dorflex.Hoje, se não
se adaptar, está morto em vida.

Para manter o cérebro aceso é preciso ler muito, participar
de eventos, estar em ação, pois tudo isso será reserva cognitiva para quando o cérebro ficar num tamanho menor que
é próprio da velhice.
Se existe receita para envelhecer bem de forma cordial, ou
seja, vinda do coração é esta: fique junto de quem tem valor
para você e que lhe dá valor.Simples assim.
A idade é apenas um número. É totalmente irrelevante, a
menos, é claro, que você seja uma garrafa de vinho. Existe
uma fonte da juventude. Ela está na sua mente, no seu
talento, na criatividade que você traz para sua vida e para a
vida das pessoas.
O ser humano é tão velho quanto sua última ideia nova.
Assim nós temos velhos jovens e jovens velhos. Bem lá no
nosso íntimo ficamos fascinados pela velhice, pois ninguém
quer morrer, portanto, quer ficar velho. Então que fiquemos
velhos jovens!
Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!
* Gilclér Regina – Palestrante com experiência em vendas, varejo, atacado, liderança e motivação. Escritor com
10 livros editados. Muitos eventos de CDLs e ACEs em
todo país. Mais de três milhões de livros vendidos. Sua
palestra mostra que pessoas estão vencendo nas piores
cidades e fracassando nas melhores cidades.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Bancos: Juros altos
O deputado federal Daniel Coelho (PSDB) deu entrada em
projeto de lei complementar que limita os juros de bancos e operadoras de cartões de crédito aplicados ao consumidor. A intenção
do parlamentar é combater o que ele chama de “agiotagem dos
bancos”, que praticam “juros extorsivos” à sociedade. Através do
projeto, os juros aplicados pelos bancos não podem ser superiores
ao dobro da taxa Selic.
“É preciso impor um limite aos bancos e estamos apresentando
esse projeto para impedir os juros extorsivos que são aplicados. O
banco faz a captação de dinheiro usando a taxa Selic, que está em
14,25%, mas pratica juros de cartão de crédito e cheque especial
de mais de 200%. Ou seja, compra a 14% e vende ao consumidor
a mais de 200%. Isso é extorsão”, afirmou Coelho.
Com o projeto, se a Selic estiver em 14,25%, como agora, o
juro máximo a ser aplicado pelas instituições financeiras deve ser
de 28.50%, “o que ainda dá uma margem de lucro muito grande”,
disse o tucano.
“Nós temos as taxas de juros mais altas do planeta e, mesmo com
essa medida, o lucro dos bancos será altíssimo. É preciso impor
esse limite”, concluiu.
Os juros do cheque especial e dos cartões de crédito, que hoje
podem chegar até 500%. Que que não ultrapassem os 28%, o que
para o parlamentar já significa ganho real de 100% dos bancos.
Diz que nos EUA, no máximo chegam a 10% ao ano. A sua ideia
já ganhou até outdoors de apoio.

Deputada quer acabar com
auxílio-reclusão e criar benefício
para vítimas de crimes
O Projeto de Emenda a Constituição, (PEC) 304/13, de autoria da deputada Antônia Lúcia (PSC-AC) extingue o auxílio a
reclusão e cria benefício para vítimas e familiares de vítimas de
crimes no valor de um salário mínimo por mês.
Esse projeto visa inverter a atenção prestada pelo Estado, mudar o foco, que atualmente é somente benefícios para criminosos,
que além de cometerem crimes ainda tem direito a um auxílio
financeiro para sua família enquanto estiver preso. A deputada
argumenta que se é pra ajudar, que seja as vítimas e não os
bandidos. O projeto está em tramitação na câmara.
O auxílio-reclusão é um benefício dado aos dependentes de
trabalhadores que contribuem para a Previdência Social. É pago
enquanto o segurado estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. O cálculo desse benefício é feito com base na média dos
salários-de-contribuição do preso, e só é concedido quando esse
salário for igual ou inferior a R$ 971,78, isso é para assegurar o
benefício apenas para quem tiver baixa renda.

Marido de Fabíola pagará
indenização a ex-esposa
Pior que a dor da traição que a ex-mulher e “amigo” o submeteram, será o prejuízo financeiro que o traído terá que pagar
aos dois. Ele cometeu crime de injuria, violação de intimidade
e dano ao patrimônio privado.
O estado de fúria levou o ex-marido de Fabíola a cometer
diversos crimes contra a ex-mulher e seu ex-cunhado. Por mais
ridículo que seja, o adultério não é um crime. Quando ele foi
porta do motel pedir para que a funcionária chamasse a polícia nem imaginava que poderia ser o único a ser preso. Quem
informou isso, foi o advogado criminalista Eduardo Coelho
Monteiro Filho.
Segundo o Dr. Eduardo Coelho o marido de Fabíola será acionado pela justiça pelos crimes de injúria, violação de intimidade
e dano ao patrimônio privado. O cinegrafista do episódio também responderá criminalmente pelas agressões físicas e verbais
cometidas contra Fabíola.
Não há crime em colher imagens para comprovar traição, no
entanto estas imagens só podem ser usadas em juízo. Torná-las
públicas incorre em violação de intimidade e é enquadrada no
artigo 140 do Código Penal que discorre sobre o crime de injúria.
O fato de este crime ser cometido na internet agrava a pena em
1/3. Somente por este crime o marido traído já pode ser punido
com 4 anos de cadeia e multa de até R$ 37.000,00.
Por destruição total do aparelho celular de Fabíola e destruição
parcial do veículo saveiro do seu ex-cunhado, ele será enquadrado no crime de dano a patrimônio privado. A condenação rende
a ele mais 4 anos de reclusão e multa referente ao reparo aos
patrimônios destruídos. Uma avaliação parcial do fato sugere
que a indenização seja de R$ 6.000,00.
Imagens íntimas do casal flagrado no motel foram divulgadas
nas redes sociais. Caso seja comprovado que o vazamento foi um
ato de vingança do marido de Fabíola será somada mais uma condenação por injúria. Além dos 4 anos de cadeia e dos prováveis
R$ 37.000,00 de indenização a ambos, pode ainda ter que arcar

com os custos da mudança de endereço da ex-mulher. Em casos
de injúria muitas vezes o réu é obrigado a arcar com o processo
de afastamento da vítima do ambiente onde é hostilizada.
Segundo Coelho, como a responsabilidade civil e penal não
se confundem, nos próximos meses será ajuizada, ainda, uma
ação de indenização pelos danos à imagem de Fabíola, cuja
indenização espera seja arbitrada em pelo menos 100.000 reais.

Os salários mais altos são na Suíça (US$ 68,8 mil) e na Holanda
(US$ 57,8 mil). Os professores brasileiros também são responsáveis
por mais estudantes na sala de aula: 32 alunos, em média, para cada
orientador, comparado com 27 no segundo lugar, o Chile, e menos
de 8 em Portugal.

Diário Oficial divulga feriados e pontos
facultativos no ano
Os feriados e pontos facultativos federais em 2016 foram publicados na segunda-feira (4) no Diário Oficial da União. Este ano são
13 datas, entre feriados e pontos facultativos, além do 1º de janeiro.
Em 2015, foram 11 feriados e seis pontos facultativos ao longo do
ano. A publicação abrange apenas os feriados nacionais, não estando incluídos os estaduais e municipais. Nos pontos facultativos, as
empresas e os órgãos públicos podem optar por abrir ou não, mas
devem manter os serviços considerados essenciais, como emergências
de hospitais. Em 2016, as vésperas do Natal (24) e do Ano novo (31)
não são consideradas pontos facultativos, já que caem no sábado.
Veja a lista: 8 de fevereiro (segunda-feira) - Carnaval (ponto
facultativo) 9 de fevereiro (terça) - Carnaval (ponto facultativo) 10
de fevereiro - Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)
25 de março (sexta) - Paixão de Cristo (feriado nacional) 21 de abril
(quinta) - Tiradentes (feriado nacional) 1º de maio (domingo) - Dia
Mundial do Trabalho (feriado nacional) 26 de maio (quinta) - Corpus
Christi (ponto facultativo) 7 de setembro (quarta) - Independência do Brasil (feriado nacional) 12 de outubro (quarta) - Nossa
Senhora Aparecida (feriado nacional) 28 de outubro (sexta) - Dia
do Servidor Público (ponto facultativo) 2 de novembro (quarta) Finados (feriado nacional) 15 de novembro (terça) - Proclamação
da República (feriado nacional) 25 de dezembro (domingo) - Natal
(feriado nacional)

Canadá: Programa oferece
oportunidade para brasileiros
O programa “Líderes em Educação Canadá-Brasil” selecionará
líderes que atuarão como voluntários e compartilharão suas experiências em eventos organizados ou apoiados pelo Governo do
Canadá.
Com a ideia de promover e desenvolver uma rede de contatos
nas áreas educacionais e profissionais, fortalecendo a cooperação
entre Brasil e Canadá, segundo o site Estadão o governo canadense
lançou no início do mês de dezembro o programa que, por meio
da Embaixada do Canadá no Brasil, foi responsável pelo evento
de divulgação reunindo em torno de 150 estudantes do Brasil, que
obtiveram parte de graduação ou pós-graduação no Canadá.
Veja outros requisitos: Perfil de liderança; Boa comunicação;
Disponibilidade para viagens e avaliação de perfis nas redes sociais;
Vagas: Para 10 ex-alunos brasileiros de diferentes regiões do
Brasil.
Inscrições e Titularidade: As atividades a serem organizadas
anualmente em conjunto com o Consulado Geral do Canadá ou Embaixada daquele país concederá aos participantes uma certificação
oficial do "Líderes em educação Canadá-Brasil", além da entrega
de uma premiação ao líder de maior destaque durante o andamento
do programa no país.
Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de fevereiro de
2016 - ou para mais informações exclusivamente pelo site oficial
do programa.

Professores no Brasil estão entre os
mais mal pagos em ranking
O Brasil é o lanterninha em um ranking internacional que
compara a eficiência dos sistemas educacionais de vários países,
levando em conta parâmetros como os salários dos professores,
as condições de trabalho na escola e o desempenho escolar dos
alunos. O ranking é de setembro do ano passado, mas volta à tona
no momento em que o governo paranaense aprova uma redução nos
benefícios previdenciários dos professores do Estado.
A votação da lei elevou as tensões e levou a um tumulto no qual
pelo menos 170 pessoas ficaram feridas após a repressão policial de
um protesto de professores em Curitiba. Os professores paranaenses
estão em greve desde sábado (25 de abril).
Em São Paulo, professores da rede estadual estão em greve desde
13 de março, reivindicando reajuste salarial e melhores condições
de trabalho. O estudo internacional foi elaborado pela consultoria
Gems Education Solutions usando dados dos mais de 30 países
da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e alguns emergentes, como o Brasil.
Nele, o país aparece como um dos últimos em termos de salário
pago aos professores, por exemplo.
O valor que os educadores brasileiros recebem (US$ 14,8 mil
por ano, calculado por uma média de 15 anos e usando o critério de
paridade de poder de compra) fica imediatamente abaixo do valor
pago na Turquia e no Chile, e acima apenas de Hungria e Indonésia.

A lei mudou...
Atenção: mudança no Código de Trânsito Brasileiro altera
infração por uso indevido de vagas reservadas a deficientes
físicos ou idosos. Com a mudança, a infração passa de leve para
grave, com perda de 5 pontos na carteira de habilitação, além
de multa de R$ 127,69.

Condutores de ‘cinquentinhas’
devem se habilitar
As famosas ‘cinquentinhas’ são de grande ajuda e uma segunda
opção para as pessoas que não possuíam habilitação. Isso porque
não eram exigidos pelo Detran o emplacamento e a CNH e, acima
de tudo, são de fácil manuseio e aquisição. Todavia, pela falta
de respeito às regras de trânsito e ao caos que esses veículos traziam nas vias, os ciclomotores deixaram de ser regulamentados
pelos municípios e passaram ao poder do Estado. Este, por sua
vez, direcionou esses veículos ao Detran para regularização e
fiscalização, sendo então agora necessário ter habilitação para
sua condução. Todavia, no entendimento de que era necessário
um prazo para normalização para essa categoria, o Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) adiou para 29 de fevereiro a
exigência da CNH ou Autorização para Conduzir Ciclomotores
(ACC) aos condutores das motocicletas de até 50 cilindradas, por
meio da Resolução nº 572. A resolução explica que o candidato
que desejar se habilitar na ACC terá que cumprir 20 horas/aula
teóricas e 10 horas/aula práticas —antes eram 45 horas/aula
teóricas e 20 horas/aulas práticas. As provas de legislação terão
15 questões, sendo necessário 60% de aproveitamento para aprovação. Os exames de direção seguirão os mesmos requisitos de
avaliação dos candidatos à obtenção da categoria “A”.
Assim, até o final de fevereiro, para fins de fiscalização, o
proprietário do veículo ciclomotor que for abordado nas vias do
Estado deverá portar o Certificado de Registro e Licenciamento
Veicular (CRLV) vigente, que passou a ser exigido pelo Detran/
MG desde 21 de novembro último. Outra resolução do Contran,
a de nº 571, concede aos Centros de Formação de Condutores
(CFCs) o prazo de 180 dias para adquirirem ciclomotores para
as aulas práticas.

Nota do Enem sai na sexta, dia 8,
e inscrição no Sisu abre na segunda
As duas primeiras semanas de 2016 definem o futuro de
milhões estudantes no Brasil: as notas do Enem 2015 serão
divulgadas na próxima sexta-feira, dia 8 de janeiro. Na semana
seguinte, os estudantes poderão usar as notas obtidas no Exame
Nacional para fazer inscrição para as vagas em universidades
públicas oferecidas por meio do Sistema de Seleção Unificada
(Sisu).
O sistema começa a funcionar na segunda-feira, dia 11 de
janeiro, e o prazo vai até 23h59 do dia 14 de janeiro. O Enem
2015 foi realizado nos dias 24 e 25 de outubro.
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"Vou torcer sempre para que o PT mude. Se ele não mudar, vai ter dificuldades"
senador Paim

RECEITA DO GOVERNO FOI
RECORDE: R$ 2,7 TRILHÕES
O governo da presidente Dilma Rousseff insiste na lorota
de que falta dinheiro para investir em segurança, saúde,
educação e infraestrutura, mas a verdade é que as receitas em 2015 foram as maiores da história do País: R$ 2,7
trilhões. Nem a desculpa de descontar inflação explica a
incompetência do governo, pois o valor subiu 22,7%, mais
do dobro da inflação, em relação a 2014, que tinha o recorde de R$ 2,2 trilhões.
GOVERNO OPACO
Ao contrário do que acontece desde a criação da Lei de
Transparência, o governo Dilma não atualizou as previsões nos dados orçamentários.
O RESTO É LUCRO
Só o que foi embolsado pela Fazenda com Receita e títulos do Tesouro já iguala tudo o que foi arrecadado pelo
governo federal em 2014.
VICE
Mesmo com o crescimento do desemprego, o Ministério da
Previdência meteu a mão em mais de R$ 352 bilhões do
dinheiro dos trabalhadores
NA RABEIRA
Mesmo ficando em último lugar, o Ministério Público da
União levou um trocado e fechou o ano de 2015 no azul.
Arrecadou R$ 10,1 milhões.

ESFARELOU
Os rebelados do PMDB procuram outro nome para destituir
Leonardo Picciani (RJ) da liderança da bancada na Câmara. A avaliação é que Leonardo Quintão (MG) não decola e
dificilmente leva o posto.
DO BOM...
Com aprovação de 64,4%, o prefeito de Maceió, Rui Palmeira (PSDB), nada de braçadas para a reeleição e até
possíveis adversários, como o deputado Ronaldo Lessa
(PDT), estão no caminho para virarem aliados
… E DO MELHOR
Situação praticamente imbatível na eleição deste ano é a
de ACM Neto (DEM) em Salvador. O prefeito teve aprovação de 84,7% dos eleitores, a maior entre todas as capitais
pesquisadas pelo Instituto Paraná.
COMILÃO
O deputado Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC) foi
o campeão em gastos com a alimentação na Câmara em
2015. Sozinho, ele pediu o ressarcimento de R$ 27,32 mil
com despesas em restaurantes.
14 BIS
O deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ) voou tanto
quanto o pai da aviação, Santos Dummont. Em 2015, foi
o que mais gastou, entre os 513 deputados federais, com
emissão de passagem área: R$ 450 mil.

STF: IMPEACHMENT É ‘POLÍTICO’ E NÃO ‘JURÍDICO’

DIÁRIAS: GOVERNOS DO PT
TORRARAM R$ 8,3 BILHÕES

O Supremo Tribunal Federal já havia definido, há mais de
20 anos, a ferramenta do impeachment como um instituto
de conteúdo político-administrativo, apesar de ter “inegável vinculação jurídica”. O próprio ministro Celso de Mello
quando julgou o Mandado de Segurança impetrado pelo
ex-presidente Fernando Collor, durante seu processo de
cassação, definiu o impeachment como “político-administrativo”.

Os governos do PT torraram R$ 8,3 bilhões nos últimos 12
anos com o pagamento de diárias a servidores do Executivo
federal. A farra iniciou em 2004 quando o ex-presidente Lula
distribuiu R$ 385,6 milhões logo no segundo ano de mandato
e continuou até atingir R$ 1,08 bilhão em 2010. Dilma assumiu e não fez questão de estancar a sangria de grana pública.
Torrou R$ 702,5 milhões em 2011 e R$ 1,03 bilhão em 2014.

NÃO EXIGE PROVAS
De acordo com a legislação, na impossibilidade de provas,
o pedido de impeachment pode listar testemunhas do crime cometido por Dilma.
SENADO JULGA
Não há necessidade de condenação na justiça para o
afastamento de Dilma, pois o julgamento do impeachment
é feito pelo Senado.
COLLOR ABSOLVIDO
As absolvições no STF do ex-presidente Collor, afastado e inelegível
por oito anos, provam o caráter político e não judicial do impeachment.
UNIDOS PELO IMPEACHMENT
No giro que fará pelo Brasil em janeiro, o vice-presidente
da República, Michel Temer, vai pedir o apoio de aliados
para evitarem “fogo amigo”. Segundo ele, que não descarta o impeachment da presidente Dilma, é preciso unificar
não só o País, mas o próprio PMDB.
HORIZONTE NEGRO
Última façanha do ex-presidente Lula, a eleição de Fernando Haddad como prefeito de São Paulo deve ficar limitada a isso, sem reeleição. A rejeição ao petista beira os
70% e fica difícil até uma vaga de vereador.
JÁ VAI TARDE
Quem também tem a vida complicada é o prefeito de Goiânia, Paulo de Siqueira Garcia (PT). Bem diferente de quando foi reeleito em 1º turno, a aprovação de Garcia é de
pouco mais de 23% dos eleitores goianos.

VIVA O TURISMO
A marca de R$ 100 mil embolsados com diárias durante um
ano foi atingida ou superada por 72 felizes servidores dos
governos petistas.
CAMPEÃO
Campeão absoluto no recebimento de diárias, Bernardo
Vertamatti (Ministério de Ciência e Tecnologia) levou R$
508 mil de 2012 a 2014.
NO FUNDO DO MAR
Só o projeto do satélite brasileiro, aquele que caiu no mar,
consumiu mais de R$ 2,3 milhões em diárias com servidores enviados à China.
ATUALIZAÇÃO
O recorde de gastos com diárias é de Lula no último ano de
mandato. O valor atualizado pela inflação oficial do governo
é de R$ 1,5 bilhão.
DEPUTADOS TORRAM
R$ 2 MILHÕES EM RESTAURANTES
A Câmara não se abalou com a crise financeira. Levantamento da Operação Política Supervisionada (OPS), coordenada pelo ativista Lúcio Batista, mostra que os 513
deputados federais gastaram R$ 1,8 milhão com alimentação entre janeiro e 9 de dezembro de 2015. Com o valor,
seria possível comprar 4.449 cestas básicas, considerando
o preço da cesta em Porto Alegre (R$ 404,62), a mais cara
de novembro.
RECORDE
O valor, o maior dos últimos cinco anos, foi ressarcido integralmente a suas excelências por meio da Cota de Auxílio
de Atividade Parlamentar

A Lei cuida de todos
Em uma apreciação rasa das ocorrências do mundo,
talvez pareça que as injustiças imperam.
Entretanto, a ordem cósmica é perfeita e ninguém consegue burlar seus imperativos.
Não há como negar que os homens erram, em sua imperfeição.
Às vezes utilizam a liberdade de modo infeliz e causam dores na vida do próximo.
Mas absolutamente ninguém se furta de assumir as
consequências de todos os seus atos.
Ações dignas se convertem em bênçãos e luzes.
Desafios vencidos, com coragem e dignidade, abrem
portas para fases mais ricas da existência imortal.
O mesmo se dá com relação aos equívocos, apenas
com outra conotação.
Tudo o que se faz, diz e pensa, tem consequências.
A influência que se exerce no mundo vincula o porvir.
Quem incentiva o vício, semeia a dor ou dilapida os
tesouros da vida, prepara dias de angústia para si próprio.
Contrariamente ao que por vezes se pensa, o propósito
da Lei Divina não é punir.
Ela objetiva educar, corrigir e levar o faltoso à reparação.
A dor, como resultado do equívoco, é apanágio de
quem se nega a retificar o que fez.
Isso não implica que o ato de reparar, embora não tenha necessariamente uma conotação dolorosa, seja fácil.
Tudo depende da gravidade dos desdobramentos do
ato praticado.
Imagine-se que um homem induz outro a desenvolver
determinado vício ou a adotar certa conduta leviana.
O primeiro vincula-se aos reflexos de seu agir inconsequente.
O segundo pode ter estrutura moral mais frágil e se
complicar de modo grave.
Talvez ponha a perder o equilíbrio de sua família e a
própria saúde.
Quem o induziu ao despenhadeiro terá de auxiliá-lo na
caminhada de retorno.
Assim, convém prestar muita atenção na influência
que se exerce sobre o semelhante.
Nunca se sabe o quanto os próprios atos, exemplos e
palavras podem ser impactantes.
Quem se faz instrumento do mal lança algo em direção
ao futuro.
O único modo de impedir o retorno, na forma de aflições, é se dispor rapidamente à reparação.
Uma vez consciente do equívoco, impõe-se assumir
corajosamente as consequências.
Providências nobres, voltadas à reconstrução da harmonia, constituem o amor que cobre a multidão de pecados, no dizer evangélico.
Tendo em mente a perfeição da ordem cósmica, não
há razão para se angustiar com as aparentes injustiças
do mundo.
Certamente convém agir para que elas sejam minoradas e o mal gradualmente se extinga.
Contudo, tal pode se dar em regime de tranquilidade e
confiança em Deus.
Afinal, se cada um é livre para fazer o que deseja, a
Lei cuida de todos.
Pense nisso.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
O Brasil caminha para a
pior recessão desde 1901
A economia do Brasil vai contratar
mais do que previsto anteriormente e
está se dirigindo para a recessão mais
profunda desde pelo menos 1901 como atividade econômica
e confiança em meio a uma crise política, uma pesquisa com
analistas mostrou.
A maior economia da América Latina vai encolher 2,95 por
cento este ano, de acordo com a pesquisa semanal do Banco
Central com cerca de 100 economistas, contra uma estimativa
anterior de uma contração 2,81 por cento. Analistas baixaram
suas previsões de crescimento para 2016 13 semanas seguidas
e estimaram que a economia contraiu 3,71 por cento no ano
passado. Governantes políticos brasileiros estão lutando para
controlar a inflação que cresceu tão rápido em 12 anos, mas
incapacitados, ainda mais com uma economia tão fraca. O
ministro das Finanças Nelson Barbosa, que assumiu o cargo
em dezembro, tem enfrentado pressão renovada para moderar
as propostas de austeridade destinadas a reforçar as contas
públicas e evitando novos rebaixamentos de crédito. Um
processo de impeachment e um escândalo de corrupção em
expansão também têm dificultado a aprovação das políticas
econômicas no Congresso.
"Estamos levando em conta um cenário muito deprimido",
Flavio Serrano, economista sênior do Haitong em São Paulo,
disse por telefone.
Diretor do Banco Central, Altamir Lopes, disse em 23 de
dezembro a instituição vai adotar políticas necessárias para
trazer a inflação à sua meta de 4,5 por cento em 2017. Menos
de uma semana depois, o chefe do Partido dos Trabalhadores
da presidente Dilma Rousseff, Rui Falcão, disse que o Brasil
deve se abster de cortar investimentos e considerar aumentar
sua meta de inflação para evitar os custos de empréstimos mais
elevados. A confiança do consumidor medida pela Fundação
Getulio Vargas, em dezembro atingiu uma baixa recorde. A
confiança das empresas medida pela Confederação Nacional
da Indústria caiu durante a maior parte do ano passado, recuperando ligeiramente de uma baixa recorde em outubro.
A última vez que o Brasil enfrentou uma recessão grande
foi em 1930 e 1931, mas nunca teve uma tão profunda como
essa previsão para 2015 e 2016 consecutivamente, de acordo
com dados do Instituto Nacional de Pesquisa Econômica do
Ipea, que volta a 1901. Matéria publicada em Bloomberg the
Company em 04/01/16 - Em Nova York

Acidentes causam 147 mortes em rodovias
federais no fim de ano
Os acidentes em rodovias federais resultaram na morte de 147
pessoas durante as festas de fim de ano. Balanço preliminar divulgado hoje (4) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou,
entre os dias 28 de dezembro de 2015 e 3 de janeiro deste ano,
2.073 pessoas feridas em 1.248 acidentes com vítimas. Deste
total, 267 foram classificados como acidentes graves, que são
aqueles que resultam em pelo menos um ferido grave ou óbito.
A exemplo do que ocorre todos anos, a principal causa desses
acidentes foi a imprudência dos motoristas, informou a PRF.
Segundo o órgão, um terço das mortes nas rodovias federais
são consequência de colisões frontais que, na maioria das vezes,
foram causadas por excesso de velocidade ou ultrapassagens
indevidas. A embriaguez dos motoristas também tem contribuído
historicamente para o alto número de acidentes causados por
imprudência nas rodovias.
Na virada de ano de 2014 para 2015, foram registrados 1.166
acidentes com vítimas, 415 acidentes graves, 1.975 feridos e
128 mortos. De acordo o balanço, embora os registros preliminares indiquem diminuição de acidentes graves, número quase
36% inferior aos da semana do Ano Novo de 2014/2015, houve
o aumento de mortos e feridos resultantes dos acidentes. Nas
rodovias federais de todo o país, foram registradas 14,8% mais
mortes do que em 2014/2015, informou a PRF.
O balanço da PRF registrou alguns acidentes que resultaram
em múltiplos óbitos, com destaque para o Rio Grande do Sul –
onde uma colisão frontal entre dois veículos na BR-116 resultou
em quatro óbitos e em uma criança gravemente ferida – e para
o Ceará, no sábado (2), onde uma colisão frontal, também na
BR-116, resultou na morte de sete pessoas.
O acidente no Ceará envolveu uma van e um sedan no município de Jaguaribara, a 227 quilômetros de Fortaleza. Os veículos
colidiram de frente, matando cinco pessoas de uma mesma família, que viajavam em um Fiat Linea com placa do Paraná. A
família havia passado o réveillon em Fortaleza e seguia para Foz
do Iguaçu, onde moravam. Na van, que havia saído da Paraíba,
duas mulheres morreram e 11 pessoas ficaram feridas.
A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Forense do Ceará
estão levantando as causas do acidente, mas evidências preliminares apontadas pela PRF indicam uma possível tentativa de
ultrapassagem ou a uma mudança repentina de faixa. O trecho
da BR onde houve o acidente possui pista simples e, no ponto
da colisão, a pintura do asfalto tem dupla faixa contínua, o que
indica que os condutores que trafegam nos dois sentidos não
devem ultrapassar.

Em menos de 40 dias, Caixa passa
pelo segundo problema na
divulgação do resultado
No final de novembro do ano
passado, a Caixa Econômica chegou a informar que ninguém havia
acertado as 6 dezenas do concurso
1764 da Mega-Sena, sorteado na
cidade paulista de Cândido Mota. O
prêmio estava acumulado havia 10
concursos. Mas em seguida a Caixa
corrigiu a informação e anunciou que
um único apostador de Brasília (DF) havia levado o prêmio de
R$ 205 milhões. Na madrugada de hoje (4), a Caixa Econômica
divulgou com 30 horas de atraso o rateio do concurso 1773 da
Mega-Sena. O sorteio foi feito na noite do último sábado (2) em
Manhumirim (MG). De acordo com a Caixa Econômica Federal,
ninguém acertou as seis dezenas sorteadas. A instituição alegou
que o atraso na divulgação do rateio do 1º sorteio do ano foi
provocado por problemas tecnológicos no sistema de apuração.
A atualização ocorreu por volta das 3h desta segunda-feira (4).
Para o senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná, que há alguns
anos denuncia a possibilidade de fraudes nos concursos, este é
mais um episódio preocupante envolvendo as loterias da Caixa
Econômica Federal.
O primeiro concurso da Mega-Sena deste ano sorteou os seguintes números: 10 – 11 – 14 – 19 – 39 – 48. A Quina, que teve
17 ganhadores, vai pagar, para cada um, R$ 27.190,70. Outras
1.051 pessoas acertaram a quadra e vão levar R$ 628,30 cada.

Governo de Dilma-PT vai “terceirizar”
financiamento do Pronatec e do Minha
Casa Minha Vida

Os programas Minha Casa Minha Vida e Pronatec não mais
serão sustentados com recursos do Tesouro Nacional em 2016.
Amplamente utilizados na plataforma eleitoral de Dilma Rousseff, ambos os programas devem ser “terceirizados” pelo governo,
conforme matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo
na segunda-feira (28/12).
No caso do Minha Casa Minha Vida, 90% dos recursos devem
vir do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), abastecido com os 8% descontados mensalmente de cada trabalhador
com carteira assinada. A previsão inicial no Orçamento para
os gastos com o programa no
ano que vem era de R$ 15,5
bilhões, valor diminuído para
R$ 6,9 bilhões por conta do
ajuste nas contas públicas.
“Na prática eles estão procurando outras formas de viabilizar os programas porque se
exauriu todos os recursos que
existiam. Ampliaram muito
no ano eleitoral e agora estão
tendo dificuldade para manter
os programas”, afirmou o
deputado federal Izalci Lucas
(PSDB-DF).
Já em relação ao Pronatec,
quem deve bancar a maior
parte do programa é o Sistema
S, composto por Senai, Sesi,
Sebrae e Senac. Segundo a
reportagem, o governo reduzirá a contribuição que as empresas são obrigadas a fazer
para as quatro instituições e
repassará a diferença ao Pronatec. Para 2016, o Congresso
derrubou as receitas destinadas para o programa para R$
1,6 bilhão, menos da metade
dos R$ 4 bilhões utilizados em
O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
2015. A situação do Pronatec
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
também foi alvo de críticas
de Izalci.
“Você cria um programa,
faz toda uma divulgação, cria
toda uma expectativa e de repente reduz a oferta de vagas.
Isso acaba comprometendo a
credibilidade do programa e
o entusiasmo dos jovens que
estavam pensando em fazer um
curso técnico”, avaliou.
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MUNICIPÍO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG
Gabinete do Prefeito
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PLPP:0015/2015. PA:0059-0004-0015/2015, Determino a sua repetição.Vista aos interessados para
querendo, manifestarem –se.
Conceição de Ipanema 30 de Dezembro 2015.
Willfried Saar - Prefeito Municipal
MUNICIPÍO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG
Gabinete do Prefeito
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PLPP:0016/2015. PA:0060-0004-0016/2015, Determino a sua repetição.Vista aos interessados para
querendo, manifestarem –se.
Conceição de Ipanema 30 de Dezembro 2015.
Willfried Saar - Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0019/2015.PA:
0065-0004-0019-2015. Objeto: Aquisição de Material
de consumo para Merenda das escolas vinculadas a
Secretaria Municipal de Educação do Município de
Conceição de Ipanema – MG, para o ano 2016. Data e
horário de apresentação e abertura dos envelopes: até
a instalação da audiência às 8:30 horas do 18/01/2016,
no local definido em Edital. Contato para obtenção do
edital: Departamento de Materiais e Serviços, com
Vinicius Roberto Souza Carvalho ou Mislainy de Faria
Silva Oliveira, no horário de expediente, no telefone (33)
3317-1211, email: licitacaopmci@gmail.com
Conceição de Ipanema, em 30 de dezembro de 2015.
Mislainy de Faria Silva Oliveira - Pregoeira extraordinária – Decreto 383/2015
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0020/2015.PA:
0066-0004-0020-2015. Objeto: Aquisição de Material de
consumo para Limpeza das Secretarias do Município de
Conceição de Ipanema – MG, para o ano 2016. Data e
horário de apresentação e abertura dos envelopes: até
a instalação da audiência às 13:30 horas do 18/01/2016,
no local definido em Edital. Contato para obtenção do
edital: Departamento de Materiais e Serviços, com
Vinicius Roberto Souza Carvalho ou Mislainy de Faria
Silva Oliveira, no horário de expediente, no telefone (33)
3317-1211, email: licitacaopmci@gmail.com
Conceição de Ipanema, em 30 de dezembro de 2015.
Mislainy de Faria Silva Oliveira - Pregoeira extraordinária – Decreto 383/2015
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0021/2015.PA:
0067-0004-0021-2015. Objeto Contratação uma
empresa para prestar serviços laboratoriais para Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura Municipal
de Conceição de Ipanema – MG, para o ano 2016.
. Data e horário de apresentação e abertura dos envelopes: até a instalação da audiência às 8:30 horas
do 19/01/2016, no local definido em Edital. Contato
para obtenção do edital: Departamento de Materiais
e Serviços, com Vinicius Roberto Souza Carvalho
ou Mislainy de Faria Silva Oliveira, no horário de
expediente, no telefone (33) 3317-1211, email: licitacaopmci@gmail.com.Conceição de Ipanema, em 11
de dezembro de 2015. Mislainy de Faria Silva Oliveira
- Pregoeira extraordinária – Decreto 383/2015
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG.
AVISO DE LICITAÇÃO – PLPP nº 0022/2015.PA:
0068-0004-0022-2015. Objeto: Aquisição de Material
Didático e Material de Escritório para as Secretarias
do Município de Conceição de Ipanema – MG, para
o ano 2016. Data e horário de apresentação e abertura dos envelopes: até a instalação da audiência
às 08h30min horas do 21/01/2016, no local definido
em Edital. Contato para obtenção do edital: Departamento de Materiais e Serviços, com Vinicius Roberto
Souza Carvalho ou Mislainy de Faria Silva Oliveira,
no horário de expediente, no telefone (33) 3317-1211,
email: licitacaopmci@gmail.com
Conceição de Ipanema, em 30 de dezembro de 2015.
Mislainy de Faria Silva Oliveira - Pregoeira extraordinária – Decreto 383/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº001/2016
Pregão Presencial Nº001/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG,
torna público a abertura do Processo Licitatório
nº001/2016, na modalidade Pregão nº001/2016,
na forma Presencial, tipo menor preço por item,
regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE
COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA O
MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU/MG.
Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 18 de
Janeiro de 2016 às 08:30 horas. Local: Rua Major
Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000, Santana
do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone
0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00 horas. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG,
29 de Dezembro de 2015. Joseane Caroline de
Abreu. Publique –se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº002/2016
Pregão Presencial Nº002/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG,
torna público a abertura do Processo Licitatório
nº. 002/2016, na modalidade Pregão nº002/2016,
na forma Presencial, tipo menor preço por item,
regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL
ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇ-MG.
Abertura da Sessão Oficial do Pregão: 19 de Janeiro de 2016 às 08:30 horas. Local: Rua Major
Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000, Santana
do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone
0xx33-3373-1149, das 13:00 às 17:00 horas. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG.
29 de Dezembro de 2015. Joseane Caroline de
Abreu. Publique - se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº003/2016
Pregão Presencial Nº003/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG,
torna a público a abertura do Processo Licitatório nº003/2016, na modalidade Pregão nº.
003/2016, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993
e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O
MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU-MG.
Abertura marcada para 19 de Janeiro de 2016 às
15:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu/MG. Rua Major Custódio,
96, Centro, Fone: (0xx) 33-3373-1149. 29 de
Dezembro de 2015. Joseane Caroline de Abreu.
Publique –se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº004/2016
Pregão Presencial Nº004/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG,
torna a público a abertura do Processo Licitatório nº004/2016, na modalidade Pregão nº.
004/2016, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993
e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO
DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE
CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O
MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUAÇU-MG.
Abertura marcada para 20 de Janeiro de 2016 às
08:30 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu/MG, Rua Major Custódio,
96, Centro, Fone: (0xx) 33-3373-1149. 29 de
Dezembro de 2015. Joseane Caroline de Abreu.
Publique –se.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº005/2016
Pregão Presencial Nº005/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG,
torna público a abertura do Processo Licitatório
nº005/2016, na modalidade Pregão nº. 005/2016,
na forma Presencial, tipo menor preço por item,
regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PA R A F O R N E C I M E N TO PA R C E L A D O D E
PRODUTOS DE AÇOUGUE PARA O MUNICÍPIO
DE SANTANA DO MANHUAÇU-MG. Abertura
marcada para 20 de Janeiro de 2016 às 15:00
horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu/MG. Rua Major Custódio,
96, Centro, Fone: (0xx) 33-3373-1149. 29 de
Dezembro de 2015. Joseane Caroline de Abreu.
Publique –se.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu
– MG, torna público a abertura do Processo
Licitatório nº006/2016, na modalidade Pregão nº.
006/2016, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993
e suas alterações. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Abertura marcada para 21 de Janeiro de 2016 às
09:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de
Santana do Manhuaçu/MG, Rua Major Custódio,
96, Centro, Fone: (0xx) 33-3373-1149. 29 de
Dezembro de 2015. Joseane Caroline de Abreu.
Publique –se.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO Nº 007/2016
CREDENCIAMENTO Nº 001/2016
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu –
MG, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.21 de Lei nº 11.947/2009
e na Resolução CD/FNDE nº38/2009, comunica
aos interessados que está procedendo ao CREDENCIAMENTO Nº001/2016– CONTRATAÇÃO
DE PESSOA FISICA, ENQUADRADA COMO
AGRICULTOR FAMILIAR OU EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). Os interessados deverão apresentar os envelopes de
Habilitação e da Proposta de Preços no dia 26
de Janeiro de 2016 às 09:00 Horas na sala de
reuniões da Comissão Permanente de Licitação,
à Rua Major Custódio, 96, Centro de Santana do
Manhuaçu. Maiores informações pelo telefone
(33)3373-1149; Santana do Manhuaçu – 29 de
Dezembro de 2015. Egidio de Assis Neto. Prefeito
Municipal.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO Nº 008/2016
CREDENCIAMENTO Nº 002/2016
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna público que realizará
CREDENCIAMENTO Nº. 002/2016, para
a C O N T R ATA Ç Ã O D E E M P R E S A PA R A A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES DE
ANÁLISES CLÍNICAS PARA A SECRETARIA
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
MANHUAÇU-MG, conforme a rotina adotada
pela Secretaria de Saúde Os interessados deverão apresentar os envelopes de Habilitação
e da Proposta de Preços no dia 26 de Janeiro
de 2016 às 14:00 Horas na sala de reuniões
da Comissão Permanente de Licitação, à Rua
Major Custódio, 96, Centro de Santana do
Manhuaçu. Maiores informações pelo telefone
(33)3373-1149; Santana do Manhuaçu – 29
de Dezembro de 2015. Egidio de Assis Neto.
Prefeito Municipal.

5 de janeiro / 2016
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO PREFEITO) - Decreto Municipal nº 407, de 24/12/2015 - Dispõe sobre nomeações
de candidatos aprovados em concurso público e dá outras providências.
WILFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
e o resultado do concurso público recentemente realizado; considerando o
TAC celebrado com o Ministério Público Federal (Procuradoria Federal do
Trabalho) ainda no período de 2004 e outros recentes; considerando as recentes decisões do STF sobre contratação temporária; considerando a necessidade de estabilizar o quadro de servidores da Prefeitura Municipal de
Conceição de Ipanema; considerando o art. 11 da Lei Municipal nº 749, de
11.9.2013 que prescreve que “Fica definido que a criação de vaga não significa necessariamente a obrigação de seu provimento, mesmo que exista
concursado aprovado e classificado para ela. Parágrafo único. Os candidatos
remanescentes aprovados, classificados e não nomeados, mesmo no limite
das vagas divulgadas, constarão, durante a vigência do concurso, de cadastro de reserva, ficando o Prefeito vinculado à necessidade de observar,
mesmo que para contratação temporária, a lista de classificados em concurso público”; considerando a necessidade de organizar melhor os diversos
serviços municipais decreta: Art. 1º Ficam nomeados para ocupar os cargos/
empregos públicos conforme previsto neste decreto os seguintes candidatos
classificados no concurso público regulado pelo Edital nº 1/2015, editado
com base na Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013. CAPÍTULO I DAS NOMEAÇÕES - Art. 2º Ficam nomeados na SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene
e Saúde) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: Para a região CENTRO:
JOSINETE MAULAZ DA SILVA HEINS, DOUGLAS LUIZ DA SILVA, VERÔNICA DONASCIMENTO E SILVA; Para a região CÓRREGO DO ANGELIM:
JERONICA LOPES DUTRA; Para a região COBRADOR: THIAGO CÂNDIDO;
Para a região PALMITAL: FRANCISO LOPES MARTINS; Para a região
PIABANHA: MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR; Para a região
SÃO BARNABÉ: MARCOS HENRIQUE PORTES DA SILVA; e LILIAM MARIA
DA SILVA LOPES; Para a região SÃO GERALDO: SABRINA SILVA PINHEIRO; Para a região SÃO LUIS: EDUARDO BRAUM COELHO E MICHELLI RANGEL RODRIGUES ASSIS. Art. 3º Ficam nomeados na SEMUS
(Secretaria Municipal de Higiene e Saúde) Agentes de Saúde Pública: Tarlyson Leonardo Silva Alves, Silas Pereira Braga e Libia Saar Rodrigues. Art.
4º Ficam nomeados na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura) Assistentes de Turma, no nível inicial, AT1A (Assistentes de Turma) Nível 1, Classe A: Andrea Cristina dos Reis Silva, Leda
Daniel de Lacerda Fimiano e Keile Ferreira Ker. Art. 5º Fica nomeada na
SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura)
Auxiliar de Biblioteca Paula Regina Silva Ladeira da Cunha. Parágrafo único.
A servidora que até a presente data cumpre serviços na biblioteca deve retornar ao cargo de origem em função do preenchimento da vaga criada pela
Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013 e do concurso realizado, em função da
proibição prevista no art. 13 da Lei nº 610, de 60.9.2005, lido com o art. 14
da mesma lei. Art. 6º Ficam nomeados para os cargos/empregos públicos
de Auxiliares de Serviços Gerais, segundo a ordem da Lei Municipal nº 749,
de 11.9.2013, na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto,
Lazer e Cultura): Inciso único. Cristiane do Couto Gamito, Elizangela Aparecida Andrade, Flavia Aparecida Correa Nogueira e Silas Pereira Braga. Art.
7º Ficam nomeados para os cargos/empregos públicos de Auxiliares de
Serviços Gerais, segundo a ordem da Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013, na
SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos): I) Joseli da
Silva Queiroz, Juliana Constantino, Vilma Ildefonsa de Oliveira, Andrea de
Almeida Carvalho Rocha, Josinete Maulaz da Silva Heinz, Adriane Teodoro
da Silva, Kelly Cristina Rodrigues da Silva, Roberta Andrade Emerick de
Assis, Pedro Filipe Pereira Xavier, Dinalva Aparecida de Souza, Alberico Saar
Keler, Lucas Gabriel Alves Cordeiro, Sandra Aparecida Pereira, Maristela
Oliveira Marinho, Cristina Emerick de Freitas e Dayane Daniele Quiel. Parágrafo único. O Secretário da SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos), antes da posse, deverá organizar lista completa das
funções e rotinas de cada cargo/emprego na Secretaria para que o candidato aprovado possa ter ciência antes de ser empossado e ter exercício, já
que se trata de atividade-fim. Art. 8º Ficam nomeados para os cargos/empregos públicos de Auxiliares de Serviços Gerais, segundo a ordem da Lei
Municipal nº 749, de 11.9.2013, na SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene
e Saúde): Inciso único: Elisama de Souza Felix, Michel Oliveira Silva, Edivano José Emidio Alves, Jeronima de Oliveira Borel Alves e Genaina Alice
Marques. Art. 9º Fica nomeada para o cargo/emprego público de Contador
na SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças), no Departamento de Planejamento, Finanças, Orçamento, Contabilidade, Tesouraria e
Prestação de Contas, conforme Lei Municipal nº 773, de 19.12.2014: Priscila Lopes Rodrigues. §1º Cabe à SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) e ao Diretor do Departamento organizar escala de
horários, funções e rotinas do serviço contábil para que seja dado exercício
no cargo/emprego, inclusive para que o candidato fique ciente da carga
horária diária e semanal a ser cumprida. §2º As rotinas do trabalho devem
ser realizadas em sintonia com os demais departamentos criados pela Lei
Municipal nº 773, de 19.12.2014, notadamente: Departamento de Planejamento, Finanças, Orçamento, Contabilidade, Tesouraria e Prestação de
Contas; DEMAT (Departamento de Materiais e Serviços), Departamento de
Gestão de Recursos Humanos, Departamento de tributação, arrecadação e
controle patrimonial e Departamento de desenvolvimento rural sustentado e
meio ambiente; Departamento de articulação de políticas públicas com
outros entes federativos e Departamento de controle interno e acompanhamento de contratos. Art. 10. Fica nomeada para o cargo/emprego público de
Engenheiro Civil na SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos): Rafael Salgado Cabral. §1º Cabe à SEMOS (Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos) organizar escala de horários, funções e rotinas
do Serviço de Engenharia do Município de Conceição de Ipanema para que
seja dado exercício no cargo/emprego, inclusive para que o candidato fique
ciente da carga horária diária e semanal a ser cumprida. Art. 11. Ficam nomeados para os cargos/empregos públicos de Escriturários I, seguindo a
sequência sinalizada no 9º da Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013, para atuar: I) no DEMAT (DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS) da SEMAF
(Secretaria Municipal de Administração e Finanças): Roberta Andrade
Emerick de Assis, devendo ser observado o disposto no inciso do §4º da
mencionada lei, para exercerá as funções de “acompanhamento e controle
de processos administrativos, cadastro de empresas e pessoas físicas fornecedoras de bens e serviços, recebimento de requisições e seu processamento, relação com outros órgãos da Prefeitura, acompanhamento e
controle da execução de contratos, dentre outros fixados em ato próprio”; II)
No Departamento de Gestão de Recursos Humanos, da SEMAF (Secretaria
Municipal de Administração e Finanças), Pedro Fernandes da Silva, para
acompanhamento e gestão de recursos humanos, executando todas as
tarefas ao departamento inerentes como manutenção em dia da CTPS,
enquanto perdurar o regime do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
na Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema, em dia; elaboração e
acompanhamento de folha de pagamento e sua liquidação; atualização das
pastas funcionais; acompanhamento de cada pasta funcional e orientação
dos servidores quanto aos direitos trabalhistas em geral, dentre outras funções
determinadas pelo diretor do departamento; III) Na SEMUS (Secretaria
Municipal de Higiene e Saúde): Rafael Menezes de Souza e Silva, com as
funções, segundo o inciso II do §4º do art. 9º da Lei Municipal nº 749, de
11.9.2013, dentre outras de “apoio ao sistema de compras e contratações
para melhorar o funcionamento do DEMAT (Departamento de Materiais e
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Serviços) no que se refere a materiais e serviços importantes para a saúde
pública municipal” e outras definidas pelo responsável pela saúde pública
municipal; IV) Na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto,
Lazer e Cultura), José Aristides da Silva Gamito, para, em consonânica com
o artigo 9º da Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013 contribuir no funcionamento da secretaria, realizando todas as tarefas de auxiliar de secretaria,
acompanhamentos e controles e ainda apoiar as ações do DEMAT (Departamento de Materiais e Serviços), controlar o recebimento, estocagem ou
armazenamento, distribuição e controle de todos os materiais e insumos da
alimentação escolar, em parceria positiva com o sistema de almoxarifado da
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema e para atuar junto à Comissão
de Avaliação de Desempenho dos Servidores do Quadro do Magistério,
visando promoção horizontal de uma classe a outra, atendendo ao disposto
no Anexo I da Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013. Art. 12. Fica nomeado para
o cargos/emprego público de Fisioterapeuta na SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde): Fernanda de Andrade Fonseca. §1º Cabe à Secretária da SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde) organizar escala de horários, funções e rotinas do serviço para que seja dado exercício
no cargo/emprego, inclusive para que o candidato fique ciente da carga
horária diária e semanal a ser cumprida. §2º Deve ser observado o art. 16
da Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013. Art. 13. Ficam nomeados para os
cargos/empregos públicos na SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e
Saúde) de: I) Médico Pediatra: Thiago Gonçalves Faria Fialho; II) Médico
cardiolologista: Warner Silva Villaça. §1º. Cabe à Secretária da SEMUS
(Secretaria Municipal de Higiene e Saúde) organizar escala de horários,
funções e rotinas do serviço para que seja dado exercício no cargo/emprego,
inclusive para que o candidato fique ciente da carga horária diária e semanal
a ser cumprida. Art. 14. Fica nomeado para o cargo/emprego público de
Nutricionista na SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde): Mariana
Silvano de Lacerda. §1º A candidata deve ficar ciente do disposto no art. 22
da Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013 que o cargo de Nutricionista, de nível
superior, deve atender à demanda de assistência, acompanhamento e orientação nas diversas secretarias da Prefeitura, recebendo, inicialmente,
exercício na SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde). Parágrafo
único. O trabalho do técnico ocupante do cargo de nutricionista é prioritário
para a atuação na SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde), incluindo nesta o órgão responsável pelas políticas de assistência e promoção
social e na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e
Cultura), cuja demanda de orientação em matéria de alimentação é preponderante sobre as demais. §2º Cabe aos secretários da SEMEC (Secretaria
Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura) e SEMUS (Secretaria
Municipal de Higiene e Saúde), em portaria conjunta, organizar escala de
horários, funções e rotinas do serviço para que seja dado exercício no cargo/
emprego, inclusive para que o candidato fique ciente da carga horária diária
e semanal a ser cumprida. Art. 15. Ficam nomeados para o cargo/emprego
público de Operador de Máquina Pesada na SEMOS (Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos): Nilson de Souza Lacerda Júnior; e Walter do
Nascimento Braum. Parágrafo único. Cabe ao secretário da SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) organizar escala de horários,
funções e rotinas do serviço para que seja dado exercício no cargo/emprego,
inclusive para que o candidato fique ciente da carga horária diária e semanal
a ser cumprida. Art. 16. Ficam nomeados para os cargos/empregos públicos
de Professores P1A (Professor, Nível 1, Classe A), anos iniciais do Ensino
Fundamental, conforme nível inicial definido na Lei Municipal nº 688, de
26.4.2010 e suas alterações combinada com a Lei Municipal nº 749, de
11.9.2013, na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer
e Cultura) os seguintes candidatos: Gilson Soares de Oliveira, Gilsani da
Costa Bertolaci, Fabiane Costa Anacleto Moraes, Fernanda Aparecida
Riguetti da Rocha, Soraia Silva Freitas, Sara Gabriela Gouveia de Carvalho
Costa, Rosângela de Lima Bitencourt. §1º Cabe ao secretário da SEMEC
(Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura) organizar
escala de horários, funções e rotinas do serviço para que seja dado exercício
no cargo/emprego, inclusive para que o candidato fique ciente da carga
horária diária e semanal a ser cumprida. §2º Ficam suspensas, até segunda
ordem, as aulas de reforço, a título do programa de intervenção pedagógica
e outros, podendo, para 2017, ser elaborado, após estudo de impacto financeiro, programa municipal através de projeto de lei a ser enviado à Câmara,
criando rubrica orçamentária na unidade da educação. §3º As servidoras
professoras, considerando o disposto no art. 13 e 14 da Lei nº 610, de
30.9.2005, que serviam no PIP (programa de Intervenção Pedagógica) devem
retornar às salas de aula em 2016. §4º A função de Auxiliar de Secretaria
ainda existente informalmente na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação,
Desporto, Lazer e Cultura) deve passar a ser exercida por Escriturário designado pelo Secretário Municipal de Educação e a professora que no momento exerce esta função deve retornar à sala de aula. §5º Eventuais demandas de ajustamento funcional em vigor e não dirigidos ou controlados
pela SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura)
ou pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos devem ser requeridos formalmente para que sejam designadas juntas médicas e os servidores
reavaliados a partir de fevereiro de 2016. §6º A SEMEC (Secretaria Municipal
de Educação, Desporto, Lazer e Cultura), nos termos do art. 9º da Lei nº 610,
de 30.9.2005, contará com professor para substituições eventuais nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, a ser designado pelo Secretário Municipal.
§7º Nos termos do Oficio circular/MEC/SEE/GAB nº 18, de 7/5/2010; do
Oficio circular nº 40 MEC/SEEESP/GAB nº 14, de 22/3/2010, e do Ofício
circular nº 440 do MEC, SEESP, de 12/9/2010, que recomendam a estruturação de sala para atendimento educacional especializado e com atendimento adicional em contraturno, fica autorizada a continuidade do funcionamento de uma turma para dos anos iniciais do Ensino Fundamental devendo
o secretário municipal da SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura) manter a designação de professor que comprove
qualificação para o exercício das funções exigidas para o tipo de atendimento e acompanhamento. Art. 17. Ficam nomeados para os cargos/empregos públicos de Professores P2A (Professor, Nível 2, Classe A), conforme
definição dada pelas leis Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 e suas alterações
e Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013, inclusive Edital nº 1/2015 que regulou
o concurso público, na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura) os seguintes candidatos: I) Maiany Karina de Souza
Rodrigues Soares, para o cargo/emprego de professora de Artes nos anos
finais do Ensino Fundamental, para seis horas-aulas semanais, em três
escolas diferentes; II) Regiane Silva Kerr Rodrigues, para cargo/emprego de
professora de Ensino Religioso, nos anos finais do Ensino Fundamental, para
12 horas-aulas semanais em três escolas diferentes; III) Bethvânia Rodrigues
Bonifácio de Lima, para o cargo/emprego de professora de Geografia nos
anos finais do Ensino Fundamental para dezesseis horas-aulas semanais
nas Escolas de Cobrador e São Luis); IV) Mario Fiocco Júnior, para o cargo/
emprego de professor de Informática nos anos finais do Ensino Fundamental para doze horas-aulas semanais em três escolas diferentes; V) Tatiane
de Oliveira e Silva, para o cargo/emprego de professora de Língua Estrangeira (Inglês), com oito horas-aulas em São Luis; VI) Elisângela de Lima
Ferraz Vieira, para o cargo/emprego de professora de Língua Portuguesa,
com dezesseis horas-aulas semanais em na Escola Municipal de São Luis;
VII) Lenita Rodrigues Valim, para o cargo/emprego de professora de
Matemática, com dezesseis horas-aulas semanais na Escola Municipal de
São Luis. Art. 18. Fica nomeado para os cargo/emprego público de Técnico
em Informática, na SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finan-
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ças): Cristiano Soares. §1º Cabe à SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) organizar escala de horários, funções e rotinas do
serviço para que seja dado exercício no cargo/emprego, inclusive para que
o candidato fique ciente da carga horária diária e semanal a ser cumprida.
§2º As rotinas do trabalho devem ser realizadas em sintonia com o disposto
no art. 21 da Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013 e Edital nº 1/2015. §3º O
Técnico em Informática, após a regulamentação, dirigirá os trabalhos de
publicidade digital da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema, conforme determina a legislação pertinente federal e municipal. §4º As funções
do ocupante do cargo de Técnico em Informática deverão ser fixadas pelo
Secretário Municipal de Administração e Finanças com o claro objetivo de
dar apoio constante e continuado no funcionamento de microcomputadores,
impressoras, fac-símiles e equipamentos assemelhados em funcionamento
em todos os órgãos da Administração direta da Prefeitura Municipal de
Conceição de Ipanema. Art. 19. Ficam nomeados para os cargos/empregos
públicos de motoristas, observadas as disposições da Lei Municipal nº 749,
de 11.9.2013, os seguintes candidatos: I) na SEMOS (Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos): Alcimar de Freitas Xavier Junior; II) na SEMUS
(Secretaria Municipal de Higiene e Saúde): Sebastião Antônio de Souza,
Matheus Emerick de Assis e Fabiano Sebastião de Souza. §1º Cabe aos
secretários da SEMOS (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos)
e SEMUS (Secretaria Municipal de Higiene e Saúde), em ação conjunta,
organizar escala de horários, funções e rotinas do serviço para que seja dado
exercício no cargo/emprego, inclusive para que o candidato fique ciente da
carga horária diária e semanal a ser cumprida. CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Art. 20. A agenda de exames pré-admissionais, posse
e exercício no cargo/emprego fica a cargo de cada secretário municipal,
devendo ser respeitado eventuais finalizações de contratações temporárias,
para evitar prejuízo ao erário, com pagamentos para o ente público municipal
de multa rescisória do FGTS e Aviso prévio e para o Governo Federal de
Seguro Desemprego. Art. 21 Na fixação da tabela de funções e rotinas o
secretário deve conciliar a definição fixada pelo legislação, notadamente a
Lei Municipal nº 749, de 11.9.2013, as leis anteriores incidentes de forma
específica, como a Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 e suas alterações, a
legislação federal pertinente para casos específicos e o Edital nº 01/2015,
que regulou o concurso. Art. 23. Nos termos do que define o art. 12 da Lei
Municipal nº 749, de 11.9.2013 o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais para
as diversas secretarias, notadamente na SEMOS (Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos) e SEMEC (Secretaria Municipal de Educação,
Desporto, Lazer e Cultura), é cargo ou emprego de natureza administrativa
de todas as secretarias, ficando facultado ao secretário dar exercício ao
empregado em local que melhor atenda ao interesse público. §1º. Nos termos
do que dispõe o inciso III do parágrafo único do art. 47 da Lei Orgânica, toda
alteração ou movimentação de pessoal do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais deve ser formalizada por ato administrativo, salvo aquelas vinculadas
ao exercício da atividade e que dela faça parte como razão de existir. §2º O
cargo de Auxiliares de Serviços Gerais é de caráter administrativo e não
técnico e assim: I – Pode ser o servidor remanejado ou transferido para
outra secretaria, desde que as funções no novo local sejam compatíveis com
as próprias para o cargo/emprego; II – Em caso de transferência de secretaria ou de local de exercício, sempre que possível, deve a Prefeitura assegurar o deslocamento, caso seja demonstrada a impossibilidade de fazêlo por parte do servidor; III – Em casos de isonomia de funções o cargo pode
ser exercido em qualquer secretaria. Art. 24. O secretário municipal deverá
adotar os critérios de organização e controle da carga horária de todos os
servidores, assegurando o seu cumprimento com o envio, mensal e obrigatoriamente, ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos, para fins
de conclusão do processo de liquidação e pagamento, dos seguintes documentos: I) o quadro de frequência ou folha individual de presença, a ser
sempre emitida em três vias, um para a secretaria, uma para o Departamento de Gestão de Recursos Humanos, e uma para o Departamento de
controle interno e acompanhamento de contratos, informando o comparecimento do servidor que informe pelo menos a sua entrada e saída em cada
turno, se a jornada for organizada em mais de um turno; II) os dias em que
tenha ocorrido falta ao serviço não justificada; III) os dias em que tenha ocorrido falta ao serviço com justificação acolhida; IV) as ocorrências em cópias
para a COPPAS (Comissão Permanente de Processos Administrativos e
Sindicâncias) para eventuais procedimentos de avaliação, inclusive para a
comissão de avaliação de estágio probatório. §1º O não cumprimento destas
funções sujeita o secretário à responsabilização administrativa, civil ou penal
incidente, segundo o caso, devendo ainda, ficar ciente que é responsável
solidariamente com o Prefeito em caso de impacto financeiro em suas ações
ou omissões. §2º Documentos médicos só justificam faltas se homologados
por médicos credenciados pela Administração até o 15º dia e após, se confirmado em perícia médica pelo INSS, quando o ônus de pagar pelo afastamento desta autarquia federal, em função do regime previdenciária da Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema. Art. 25. O candidato que tomar
posse e receber exercício em cargo de professor dos anos finais do Ensino
Fundamental para número inferior a dezesseis deve estar ciente que receberá
proporcionalmente ao número de aulas assumidas, conforme autoriza o art.
12 da Lei nº 610, de 30.9.2005 e outras normas pertinentes, inclusive mantendo-se a proporção de 2/3 (dois terços) e 1/3 (um terço), aquela, diretamente
com alunos em sala e esta, fora da sala, para outras atividades, conforme
legislação específica. Art. 26. O candidato que tomar posse e receber exercício em cargo professor dos anos finais do Ensino Fundamental deve estar
ciente, como ciente fica através deste decreto, que na hipótese de fechamento de turma ou de escola, poderá ser remanejado para a escola mais
próxima àquelas em que terá exercício ou para a sede da cidade sede do
Município de Conceição de Ipanema. Art. 27. Nos termos do art. 23 da Lei
Municipal nº 749, de 11.9.2013 o cargo de motorista deve atender à demanda de condução de veículos na Prefeitura e não de uma secretaria específica somente, não significando que o número de vagas de motoristas
criadas por esta lei e divulgadas em Edital, em diversas secretarias não
significa, necessariamente, a existência de direito do candidato em cuja vaga
for empossado e receber exercício, exercer a atividade somente naquela
secretaria, já que a demanda é idêntica em todas as áreas de atividades-fim
ou meio. §1º O candidato que assumir funções na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura), por exemplo, não pode se
negar de, uma vez cumprida suas funções nesta secretaria, exercer, nos
intervalos, funções em outras secretarias, se a rotina e o serviço são os
mesmo previstos em lei e no Edital do concurso. §2º Cabe ao Prefeito decidir sobre função gratificada de Motorista para o exercício do cargo no Gabinete de Prefeito, devendo a designação formal recair apenas em servidor
ocupante de cargo efetivo, e com adicional a incidir no vencimento básico de
seu cargo equivalente a 20% (vinte por cento). Art. 28. Fica delegado aos
secretários municipais poderes para complementar este decreto no sentido
de: I) Fixar o período de avaliação médica pré-admissional; II) Fixar calendário
de posse e exercício, respeitadas as datas de encerramentos dos contratos
temporários para não gerar ônus para o Município de Conceição de Ipanema
de multa rescisória, aviso prévio e nem seguro desemprego para o governo
federal; III) Sugerir novas nomeações para complementar a composição dos
quadros das secretarias do Município de Conceição de Ipanema. Art. 29.
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 30. Revogam-se
as disposições em contrário. GP (Gabinete do Prefeito), em 28/12/2015,
Willfried Saar, Prefeito Municipal, Cinthya de Carvalho Saar, José Aristides
Gamito da Silva, Alessandra Quinaip, Marcelino Braum.
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Manhuaçu monta operação de guerra contra o Aedes Aegypti

T

odo começo de ano o
combate ao mosquito
Aedes aegypti é intensificado, isso porque no
período de verão os números
de casos aumentam demasiadamente. Para enfrentar essa
situação, a coordenação de
Vigilância Ambiental, com
o trabalho diário dos agentes
de combate a endemias já está
acontecendo, e vai ganhar o
reforço dos ACS – Agentes
Comunitários de Saúde nessa
guerra. O trabalho do Governo de Manhuaçu, por meio
da secretaria de Saúde, será
intensificado ainda mais para
evitar que o município tenha
uma epidemia de dengue, ou
que as novas doenças também
transmitidas pelo mesmo
mosquito, cheguem a cidade.
Dos sete dias da semana, as
equipes vão trabalhar seis na
caça e combate ao transmissor da dengue, febre Chikungunya e o Zica Vírus.
“Por meio da Portaria 2121
de 18 de dezembro de 2015,
o Ministério da Saúde coloca o Agente Comunitário
como um dos principais atores nessa campanha. Antes só
atuavam agentes de combate
a endemias e alguns contratados, mas o Ministério achou
por bem convocar os ACS
para enfrentar esse desafio.
O agente vai ter um papel
fundamental porque dentro
do programa de Atenção
Básica, ele é o elo de ligação
entre os programas de saúde
e a comunidade. Ninguém
dentro da secretaria conhece
a área de atuação melhor que
o ACS, porque é o dia a dia
dele. Estão convivendo com
as pessoas, visitando as casas
e sabendo em que condições
encontram e a situação em
que estão vivendo. Essas
informações com as novas
ações para essa campanha
de 2016 vão ser bem ativas e

eficazes” – explica o secretário de Saúde, José Rafael de
Oliveira.
Em 2015, o número de
casos suspeitos de dengue
em Manhuaçu foi em torno
de 200 registros. Até o último
dia do ano, cerca de 60 se
confirmaram. Os dados são
da Vigilância Ambiental,
e mesmo sendo menores
que no ano anterior, ligou o
sinal de alerta, uma vez que
a grande maioria foi registrada no final do ano, com a
chegada do verão. “Temos
acompanhado desde o final
de setembro de 2015 um
aumento significativo tanto
da infestação do mosquito,
quanto do registro dos casos
suspeitos da doença no nosso
município, que vem acompanhando o que tem acontecido
no Brasil. Com isso, há a
necessidade de iniciar uma
grande companha para que
o combate se torne efetivo e
possamos conter uma possível epidemia em Manhuaçu.
Nós temos o vetor, precisamos apenas de um doente
para começar a proliferar
a doença” – alerta Emilce
Estanislau, coordenadora da
Vigilância Ambiental.
O trabalho de combate já
vinha sendo intenso, e com a
ajuda da população os resultados foram satisfatórios, mantendo-se dentro do índice.
Mas em todo país os números
da dengue estão crescendo,
e a evolução rápida do Zica
Vírus, que apresenta sintomas
mais brandos, porém podendo
provocar complicações como
microcefalia nos bebês de
mulheres infectadas durante
a gravidez e a síndrome de
Guillain-Barré, assustam. Por
isso a portaria do Ministério
da Saúde determina ainda a
vistoria de 100% dos imóveis do município nos meses
de janeiro, repetindo a ação

Por parte do Governo de
Manhuaçu, a secretaria de
Saúde vai garantir que todas
as ações sejam realizadas a
fim de não deixar o mosquito
nascer. Além do trabalho
dos agentes, o município
adotou as campanhas “10
minutos contra a dengue”
e “Sábado da faxina”, uma

do Governo do Estado outra
do Ministério da Saúde, e
também criou a campanha
“Manhuaçu contra o Aedes”.
Mas nenhuma delas terá efeito se a população não fizer a
sua parte, por isso não fecha
a porta para o agente.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

CANTINHO DE FÉ
por

Coordenadora de Vigilância Ambiental, Emilce Estanislau e
secretário de Saúde, José Rafael

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Apenas sementes

em fevereiro, e nos meses
sequentes. Até junho mais
duas ações serão realizadas,
obrigatoriamente.
De acordo com o secretário
de Saúde, para que o município tenha sucesso nessa
empreitada, é necessário que
a população se sensibilize,
haja visto que ainda existe
boa parte resistente ao trabalho do agente, não permitindo

a entrada em suas casas ou
estabelecimentos. “O que
vai fazer a diferença nessa
campanha é a participação
popular. Todo cidadão está
convocado para que dentro da
sua área de atuação, desempenhe o que ele puder dentro
dessa campanha. Nós temos
que eliminar o transmissor
que é o Aedes aegypti” – enfatiza José Rafael.

Ensina um provérbio chinês que “todas as flores do futuro
estão dentro das sementes de hoje”. Isso me faz lembrar um
hipotético diálogo de uma historieta que percorre as infovias
da Internet.
Um rapaz entrou numa loja e viu um senhor atrás do balcão.
Maravilhado com a beleza do lugar, perguntou:
– O que vocês vendem aqui?
– As virtudes de Deus, respondeu o homem do balcão.
– Quanto custam? – voltou a perguntar.
– Não custam nada. Aqui tudo é de graça!
O rapaz ficou ainda mais interessado, e viu que havia jarros
de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, barras de paciência,
muita oferta de sabedoria, fardos de perdão, pacotes grandes de
paz e muitos outros elementos.
Embevecido com tudo aquilo, o rapaz pediu:
– Por favor, quero o maior jarro de amor, todos os fardos de
perdão e um vidro grande de fé, para mim, para os meus amigos
e minha família.
Então o homem do balcão preparou tudo e entregou-lhe um
pequeno embrulho que cabia na palma da mão. Demonstrando
incredulidade diante da pequenez do embrulho, o rapaz disse:
– Mas como pode estar aqui tudo o que pedi?
Sorrindo, o educado senhor lhe respondeu:
– Meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos,
apenas sementes. Compete a você plantá-las!
O semeador cristão crê que as mesmas mãos que um dia exibiram sementes, no outro exibirão frutos. O salmista conhecia esta
promessa: “Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará
com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes” (Sl 126.6
A21). Por isso, alguém disse que não existe agricultor ateu. Há um
poema de Elizabeth York Case, que diz: “Quem quer que plante
uma semente / e espera vê-la surgir da terra / confia em Deus”.
Que neste primeiro domingo do ano possamos nos decidir
a plantar as preciosas sementes de Deus durante todo o ano,
convictos de que o Criador tem poder para transformá-las em
frutos belos e duradouros. Feliz 2016 para todos nós!

Estado pode atrasar salários também em fevereiro

Governo afirma que pagamento será integral no próximo mês, mas não descarta parcelamento a partir de março

O

salário dos servidores
públicos de Minas Gerais pode ser pago com
atraso também em fevereiro,
assim como irá ocorrer neste
mês com o vencimento referente a dezembro, segundo o
secretário de Planejamento e
Gestão, Helvécio Magalhães. O
chefe da pasta não descartou a
possibilidade de que, a partir de
março, os contracheques sejam
parcelados em função das dificuldades financeiras enfrentadas
pelo governo do Estado.
“Ainda não se sabe (quando
será pago o salário em fevereiro). Temos condições de
pagar integralmente (o salário)
em janeiro e fevereiro”, disse
Magalhães.
Questionado sobre a possibilidade de a folha de março
ser paga de forma parcelada, o
secretário afirmou que “todas as
alternativas estão sendo estudadas” pela equipe econômica do
governo.

Helvécio Magalhães explicou
que neste mês de janeiro os
salários referentes a dezembro
serão pagos com atraso por uma
questão de caixa. O dinheiro só
irá cair na conta dos funcionários no dia 13 próximo.
“O motivo é simples: fluxo
de financeiro. O salário de dezembro tem uma coisa atípica,
que está dentro do nosso planejamento, que é o 13º terceiro. A
postergação é para ter a primeira
entrada do decênio do ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), que
entra no dia 10. O ICMS é muito
significativo. É o imposto mais
líquido que temos”, afirmou
Magalhães.
De surpresa: O diretor do
Sindicato dos Trabalhadores do
Serviço Público do Estado de
Minas Gerais (Sindpublicos-MG) Ronaldo Machado reclama que o atraso do pagamento
em janeiro, referente ao mês
de dezembro, traz prejuízos e

. No início de setembro, Helvécio
Magalhães havia
informado
que folha estava
no limite
prudencial

problemas ao funcionalismo.
“Fomos pegos de surpresa,
principalmente porque foi uma
nota por meio da imprensa. O
governo não dialogou com o
sindicato. Foi uma falta de consideração com os trabalhadores.
Depois de um ano, este governo
não fez o dever de casa, sobretudo a Secretaria da Fazenda”,
disse Machado.

O diretor do sindicato lembra
que a maior parte das contas comuns a qualquer cidadão vence
até o dia 10 de cada mês.
“Atrapalha porque o servidor
já vinha com um cronograma,
tem impostos, matrícula escolar
dos filhos. Muitos de nós vamos
ter que usar o crédito do cheque especial”, disse Machado.
Segundo ele, até o momento

o Executivo não procurou o
sindicato para falar do atraso.
O secretário de Planejamento,
Helvécio Magalhães, avaliou que
os funcionários “têm razão de reclamar”. “Eles estão corretos. Tivemos muita dificuldade de saber
o que íamos fazer com o salário
de dezembro. Não conseguimos
ter a data com antecedência.
Vamos cuidar disso”.
Caixa: O secretário observa
ainda que em janeiro e fevereiro
o caixa do Estado conta com os
recursos oriundos do pagamento
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA). “A partir de março
teremos um novo cenário. Estamos tendo que fazer cenários
muito curtos”, disse sobre a crise
financeira pela qual o país e o
Estado passam.
Helvécio Magalhães lembra
que ainda no início do ano
passado, ao assumir, o governo
de Fernando Pimentel (PT)
identificou um rombo de R$

7,2 bilhões nas contas. O Orçamento de 2016 foi enviado para
a Assembleia de Minas com
uma previsão de déficit de R$
8,9 bilhões.
“Agregou-se a isso a queda de
arrecadação. O que nos salvou
foi a gestão austera da (secretaria da) Fazenda e os depósitos
judiciais”, disse se referindo
aos cerca de R$ 4,2 bilhões que
entraram nas contas do Estado
em função do projeto de lei que
permitiu que o Executivo tivesse
acesso a parte dos depósitos
judiciais nos quais era parte.
Receita: O secretário lembrou ainda as tentativas do
governo de Minas para reforçar
a arrecadação como o programa
Regularize, aprovado no ano
passado. O projeto incentiva
a quitação de débitos com o
governo. “Estamos fazendo um
enorme esforço para ver se entra
mais algum recurso adicional.
Além disso, a CPMF deve vir”,
afirmou.
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Em Mutum, o primeiro homicídio da região em 2016

MUTUM (MG) - Cristiano Cândido
Ferreira, 42 anos, conhecido como “delegado”, foi assassinado no Córrego São
Roque, zona rural de Mutum, na noite de
sábado, 02/01. Foi o primeiro homicídio
da região em 2016.

O dono de um bar e um amigo de Cristiano contam que, por volta de 22:30, ao
saírem do local e irem em direção à motocicleta, ouviram o barulho de um tiro.
Após o disparo, as testemunhas correram para o interior do bar e não chegaram

a ver o autor ou mesmo algum carro ou
moto. Em seguida, houve mais um disparo.
Cristiano Cândido morreu ao lado de sua
moto na frente do bar. Ele morreu vítima
de um tiro que atingiu suas costas.
Segundo a Polícia Militar, vítima possui

diversas passagens por crimes, porte de
armas, lesão corporal e crimes de trânsito,
era conhecido na região como “delegado”.
Policiais fizeram levantamentos na tentativa de identificar o autor.
Carlos Henrique Cruz

Maconha e cocaína
Pedreiro morre eletrocutado em Simonésia
apreendidos em Lajinha

LAJINHA (MG) - Sete pessoas foram conduzidas para a
delegacia de Polícia Civil depois
que a Polícia Militar apreendeu
vinte papelotes de maconha e
mais quatro de cocaína, uma
faca e sacolinhas para dividir
e embalar as drogas. A ocorrência foi em Lajinha, na noite
de quinta-feira, 31/12. Policiais
militares compareceram ao local
para realizar a apreensão do menor infrator de 17 anos, acusado
de ferir uma pessoa numa confusão. A vítima foi socorrida para
o serviço de saúde de Lajinha.
A PM deparou com o grupo

sete pessoas reunidas no 2º
andar da residência, todos próximos um dos outros. Havia uma
bucha de maconha e uma faca
em cima da mesa. O restante da
droga estava sobre um armário.
Havia três menores e quatro
adultos no local. Todo mundo
negou que fosse dono da droga
e apresentou versões diferentes
e uma troca de acusações.
Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia pelos
crimes de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e corrupção de menores.
Carlos Henrique Cruz

Pedreiro morre em
acidente com motocicleta

Ipanema/MG. O pedreiro João Batista de Oliveira
Teixeira, 52 anos, morador
em Ipanema, morreu num
acidente com motocicleta no
km 11 da MG-111, na zona
rural de Ipanema, no início da
noite de segunda-feira, 28/12.
A filha dele de dez anos, que
também estava na moto, sofreu ferimentos.
Segundo a Polícia Militar
Rodoviária, uma testemunha
viu quando a motocicleta
Honda XRE 300, passava
num trecho de descida. O
motociclista perdeu o controle da direção e chocou-se
contra uma defensa metálica
às margens da rodovia. João
Batista morreu no local.

O pedreiro José Paulo do Carmo, 33 anos, morreu eletrocutado, na manhã de segunda feira
(04/01), no Bairro Bela Vista em
Simonésia. O caso aconteceu
por volta das 08 horas.Segundo
informações de familiares, ele
estava trabalhando no terraço
de sua casa, montando vigas
de aço, quando em um dado
momento, provavelmente tenha
encostado uma dessas vigas a
um dos fios da alta tensão, que
passa próximo, onde ele trabalhava. Após receber a descarga
elétrica, ele caiu no local.
José Paulo foi socorrido ime-

diatamente pela esposa e terceiros, até o SUS municipal, onde
tentaram reanima-lo, mas sem
sucesso, devido à gravidade do
choque.
Segundo informações da
concessionária de energia no
município, a energia no local
é de cerca de 5.800 volts. Um
dispositivo existente na rede
para caso de acidente, chegou
até a desarmar, mas não foi
suficiente. Ainda no inicio da
tarde, o Bairro estava sem energia, aguardando a chegada de
um perito.
Giro21

URUCÂNIA (MG) - Jonathan Araujo Coelho, 21
anos, foi assassinado na madrugada de 01/01, no Centro
de Urucânia.
Uma testemunha acordou
com o barulho de movimentação na frente de sua casa.
Ao abrir a janela, viu a vítima

caída no meio da rua.
A Polícia Militar e uma
ambulância foram para o local. O rapaz ainda foi socorrido, mas morreu a caminho
do hospital.
Os policiais já sabiam de
um desentendimento anterior
entre a vítima e um rapaz de

20 anos na cidade. Foram
até a casa do suspeito. O pai
contou que o filho chegou
apressado, dizendo que havia
matado uma pessoa e fugiu
em seguida.
Ainda segundo os familiares, a vítima fez diversas
ameaças de morte para o

autor durante a tarde de
quinta-feira.
O suspeito Leonardo
Elias Cesário, 20 anos, foi
localizado e encaminhado
para a delegacia de Ponte
Nova.
Com informações da
Polícia Militar

INHAPIM (MG) - O
homicídio foi registrado na
madrugada deste domingo
(03/01), na rua Alberto
Azevedo, em Inhapim,
por volta das 02h45. O
corpo de Gideone da Silva
Siqueira, de 25 anos, foi
encontrado próximo à loja
Gran Mármore, saída para
BR 116, sentido a Dom

Cavati.
Os policiais militares foram acionados e chegando
no local comprovaram a
veracidade dos fatos. A
vítima apresentava uma
perfuração no lado esquerdo do peito.
Foi feito o isolamento
do local e a perícia técnica
acionada. Foram recolhi-

das pela perícia, próximo
ao corpo da vítima, duas
cápsulas deflagradas de
pistola calibre .40 e um
estilhaço de projétil. Um
celular de cor preta da
marca Samsung que estava
no bolso da vítima foi recolhido pela Polícia Militar.
Segundo uma testemunha foram ouvidos dois

disparos de arma de fogo e,
em seguida, um automóvel
saiu em alta velocidade
pela BR 116 sentido a
Dom Cavati. Foi realizado
rastreamento, porém sem
êxito a respeito da autoria
do homicídio e motivação.
A PM segue em rastreamento.
TV Super Canal

Rapaz de 21 anos é assassinado

Homem é morto a tiros em Inhapim

A filha dele, Raíssa, de 10
anos, foi socorrida ao Hospital em Ipanema, com trauma
no braço esquerdo e ferimento no lábio superior. Ela ficou
internada em observação.
Carlos Henrique Cruz
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

Fidel 1
Fidel vai a um centro espírita. Consegue
conversar com a falecida mãe, e pergunta:
— Mãe, no próximo ano eu ainda estarei
no poder?
— Sim, meu filho.
— E o povo vai estar comigo?
— Não, vai estar comigo.

Fidel 2
Fidel Castro morre e chega no céu, mas
não estava na lista. Assim, São Pedro o manda ao inferno. Quando chega lá, o diabo em
pessoa o recebe e diz:
— Olá, Fidel, seja bem-vindo. Eu estava à
sua espera. Aqui você vai se sentir em casa.
— Obrigado, Satanás, mas estive primeiro
no céu e esqueci minhas malas lá em cima,
na portaria.
— Não se preocupe. Vou enviar dois diabinhos para pegar suas coisas.
Os dois diabinhos chegam às portas do
céu, mas as encontram fechadas, porque São
Pedro tinha saído para almoçar. Um dos diabinhos diz ao outro:
— Olha, é melhor pularmos o muro. Aí pegamos as malas sem perturbar ninguém.
Os dois diabinhos começam a escalar o
muro. Dois anjinhos passavam por ali, e ao
verem os diabinhos, um comenta com o outro:
— Não faz nem dez minutos que Fidel está
no inferno, e já temos refugiados.

sete erros

Os melhores slogans de
campanha eleitoral
8º lugar – Guilherme Bouças, com o slogan Chega de malas, vote em Bouças.
7º lugar – Grito de guerra do candidato
Lingüiça, lá de Cotia-SP: Lingüiça neles!
6º lugar – Em Descalvado-AL, uma candidata chamada Dinha usou o slogan Tudo pela
Dinha.
5º lugar – Em Carmo do Rio Claro-MG,
um candidato chamado Gê: Não vote em A,
nem em B, nem em C; na hora H, vote em
Gê.
4º lugar – Em Hidrolândia-GO, um candidato chamado Pé: Não vote sentado, vote
em Pé.
3º lugar – Em Piraí do Sul. um homossexual chamado Lady Zu: Aquele que dá o que
promete.
2º lugar – A cearense Débora Soft, stripper
e estrela de show de sexo explícito: Vote com
prazer.
1º lugar, campeoníssimo – Candidato a
prefeito de Aracati-CE: Com a minha fé e as
fezes de vocês, vou ganhar a eleição.

Em Brasília
Nos Estados Unidos, fabricaram uma
máquina que pega ladrão. Testaram em NovaYork, em 5 minutos a máquina apanhou
1.500 ladrões. Levaram para a China, em 3
minutos a máquina apanhou 3.500. Na África do Sul, em 2 minutos a máquina apanhou
6.000 ladrões. Trouxeram para Brasília, e em
20 segundos roubaram a máquina.

CURIOSIDADES
Cientista russo testa motor
quântico que pode levar o homem a
Marte em 42 horas: Um importante cientista russo, chamado Vladímir Leónov, testou
com sucesso um motor quântico que promete
ser capaz de levar o homem a Marte em apenas 42 horas. O teste do motor quântico experimental foi realmente revolucionário. Segundo
as primeiras informações sobre o projeto, o
motor possui características técnicas muito superiores aos atuais propulsores utilizados em
foguetes.
Vladímir Leónov é autor da teoria da superunificação. Ele disse que seu propulsor quântico
é inovador e capaz de fazer uma decolagem
vertical com sucesso. O equipamento pesa
apenas 54 kg e alcança um impulso de 500 a

700 quilogramas-força, utilizando 1 kW de potência.
De acordo com o pesquisador russo, a invenção é capaz de propulsionar uma nave espacial a 1000 km/s, contra os 18 km/s dos foguetes atuais. “O veículo decola verticalmente
por meio de barras-guias, com uma aceleração
de 10 a 12G”, disse Vladímir.
Os propulsores modernos de foguetes chegam a um impulso de apenas 0,1 quilogramas-força, usando uma potência de 1 kW. Isso significa que o novo motor quântico é 5 mil vezes
superior ao motor convencional utilizado nos
foguetes.
Um veículo espacial com o propulsor quântico seria capaz de levar 42 horas para chegar
a Marte e apenas 3,6 horas para chegar à Lua.

HORÓSCOPO
Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: O ano de 2016 será para agir com maior
sentimento de responsabilidade e para vestir a camisa das ações que
realmente acredita. Lembre-se de 2015 quando o aprendizado, a
experiência e a confiança cresceram e agora você precisa dar início
ao que deseja. A consolidação e o crescimento literal que tanto esperava pode ser a provocação para apostar no sucesso. Mas é preciso
saber dosar entre razão e impulsividade, justamente para prevalecer a maturidade em suas
decisões imediatas e mediatas, diga-se, não serão poucas no ano novo. Evidentemente que
dificuldades aparecerão, sobretudo aos nascidos no segundo decanato (1/4 a 9/4) e dessa
forma, os arianos terão de lançar mão da famosa paciência para evitar maiores problemas.
Outro detalhe para se superar é saber equacionar assuntos do passado para fortalecer o presente. O que passou, passou e agora o momento é de construção das bases diante do novo.
TOURO – DE 21/4 A 20/5: O ano de 2016 será de bastante dinamismo e movimentação se
conseguir se desvencilhar das “amarras do passado” e das dificuldades que ocorreram até certo
ponto de forma previsível em 2015. O que passou ficou para trás, ensinaram a amadurecer e o
melhor, tudo valeu a pena, inclusive os “nãos”. Ora, é preciso vencer a inércia e ter confiança
na realização de seus projetos, sejam eles pessoais ou no trabalho. Tem de aproveitar as
oportunidades com equilíbrio e com os pés no chão. Agora há quem reconheça seus esforços,
mas é preciso saber lidar com as mudanças necessárias para coroar todo esse processo. Sair
do marasmo e desenvolver uma ideia nova ou colocar em prática algo que já faz de forma
tímida, pode ser um bom caminho em 2016. Outro detalhe, sua rede social, seus amigos, podem
ser um diferencial interessante para superar crises ou servir de apoio ao desenvolvimento de
suas ideias, pois seu carisma tende a aumentar no decorrer de 2016. Saiba para quem contar
um plano novo, o segredo é importante. Aproveite, estude, viaje e cresça intelectualmente.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: A vitalidade dos geminianos em 2016 será decisiva para poder
contornar situações adversas, sobretudo as relacionada à liberdade, pois as atividades cotidianas estarão até certo ponto vinculadas a terceiros. A paciência para conseguir resultados
é um dos quesitos do sucesso, se esforce. Você tem a oportunidade de dar prosseguimento
em projetos que não fluíram tão bem em 2015, mas é bom avaliar e planejar-se para que
isso aconteça. Os erros poderão ocorrer? Sim, mas lembre-se que possíveis falhas podem
corroborar com seu engrandecimento e aprendizado. O drama será em como lidar com tal
processo, por isso evite pensamentos negativos e foque nos positivos a respeito de tudo,
até que se prove em contrário.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: 2016 será um ano em que haverá necessidade de tomar
decisões importantes para a vida. Evidentemente que isso tudo pode afetar interesses de
terceiros e até trazer consequências de ordem emocional aos cancerianos, mas o ano é de
separar o joio do trigo para poder trilhar seu caminho com desenvoltura. Projetos pessoais
também repercutirão e há disposição a enfrentar o novo no lado do trabalho. As oportunidades
aparecerão e é preciso saber recebê-las, sobretudo se tiverem a ver com algo já iniciado
anteriormente. Não é um ano para queixas, mesmo diante de dificuldades naturais, mas para
executar, fazer e partir em frente. Nesse processo procure adquirir uma atitude mais política
e contemporizadora diante de ideias opostas, pois manter a coerência entre o que fala e
faz é importante. Saber de seus limites é o primeiro passo para reforçar a autoconfiança.
LEÃO – DE 23/7 A 22/8: 2016 será muito interessante em vários aspectos. Primeiro é um ano
de se olhar por dentro para refletir sobre o direcionamento e escolhas que tem a fazer. Nesse
processo até as amizades e possíveis companhias provavelmente serão questionadas. O ano
será de realizações e para tomar iniciativas. As oportunidades, incluindo as ideias surgidas em
2015, necessariamente terão a força e a determinação para serem executadas e realizadas
agora. E olha que as oportunidades ainda continuarão a aparecer e mexer com os sonhos.
Saber dizer sim e dizer não sem “fechar a porta” será uma arte que terá de aprender. Suas
iniciativas serão beneficiadas, mas é preciso ter confiança e disposição física e mental para
seguir em frente. Cuidado com dificuldades diante das novidades ou quando tiver de mudar em
alguma área de interesse, pois se for cabeça dura, terá de arcar com as consequências. Procure
fazer uma revisão de sua vida, ouça a voz da razão e sem medo parta para seus projetos.
VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Esse será um ano de mudanças em vários sentidos. As oportunidades podem aparecer e fomentar o desejo por mudança, mas é preciso manter os pés
no chão e avaliar cada possibilidade para não ter de remediar adiante. Entenda seus reais
limites, procure dimensionar o que pode ou não alcançar e cuidado ao escutar conversinhas
“incentivadoras”, porque no fundo você sabe muito bem o que quer na vida. A intuição estará
firme e forte em 2016, mas é preciso ter um espírito ponderado diante das adversidades. Os
momentos de reveses acontecerão, evite desperdiçar energia. Seu espírito de seleção e de
equilíbrio pode favorecer a lidar com as oportunidades que Júpiter colocará à disposição.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: Bom para reacender a autoconfiança e para se esmerar em
arriscar nos caminhos de sonhos e projetos ainda não executados. No fundo você luta por
mais liberdade e independência, mesmo que já se sinta bem, e nutre o pensamento de
melhorar. Questionamentos, durante este processo, serão inevitáveis e positivos. Cobranças de ordem pessoal para construir novas “pontes”, novos conhecimentos e adquirir uma
dimensão com as oportunidades a partir de setembro quando Júpiter dará aquele gás. Será
um ano para rever as bases estruturais da vida e procurar, com mudanças, outra melhor e
mais equilibrada, até mesmo porque a dedicação à família é um fato e cobranças podem
acontecer e gerar mudanças. É importante não esquecer da sensatez e do equilíbrio para
se almejar liberdade, pelo menos para seu próprio reconhecimento.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: O ano de 2016 será de grande movimentação no
campo profissional e permitirá maior flexibilidade para poder fluir nos setores de seu interesse.
Ideias não faltarão e a vitalidade incentivará a busca por objetivos. É possível, inclusive, fazer
descobertas em áreas novas e se for de seu interesse poderá render bons frutos e experiência. Durante o ano, as emoções ganharão destaque também, sobretudo porque há em seu
coração a sensibilidade diante da dor e dificuldade dos outros, e se puder oferecer ajuda e
se solidarizar, por que não? Não é um ano para se fechar no “mundo mágico e obscuro dos
escorpianos”, pois as sementes plantadas ainda em 2016 terão frutos em curto, médio ou
longo prazo. Saber superar o que não deu certo e lidar também com questões do passado
pode ser sinal de maturidade, principalmente se esse passado (pode ser amoroso) mexer
com o coração e, de uma forma ou outra, precisar colocar uns pingos nos “is”.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12: Os sagitarianos devem redobrar a atenção em vários
aspectos cotidianos, tanto na vida pessoal como no trabalho. De forma geral, o ano será
benéfico às ideias que fomentem os estudos e aprimorem o lado intelectual. O maior esforço
será ter de colocar ordem em momentos de caos ocasionados pelas dificuldades, por mais
que sejam pequenas. Nesse processo, a ansiedade pode prejudicar, porém há coisas boas
ao seu lado, a maturidade e a determinação adquiridas nos últimos três anos podem ser
decisivas a partir de agora. É preciso manter os pés no chão antes de qualquer decisão e
pensar positivamente, mas saiba dosar o otimismo que em excesso pode estragar tudo. Evite
pensamentos negativos diante, por exemplo, de pequenas dificuldades para não atrapalhar
seus objetivos. Saber superar adversidades e procurar se esmerar em fazer o melhor dentro
das rotinas é importante para a conquista de um excelente ano.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Será ótimo para colher os frutos do que vem
plantando ao longo dos últimos dois anos, mesmo com adversidades naturais. A ambição
também estará bem forte neste ano e permitirá possibilidade de independência e crescimento
nas áreas de seu interesse. Por sinal, o drama será em como aproveitar as oportunidades
diante de dificuldades que podem permear os pensamentos ao se deparar com mudanças
e a própria transformação na maneira de ver e entender a vida. E por falar nisso, muitos
capricornianos tiveram e outros têm a oportunidade de se transformar literalmente, por mais
que tais mudanças aconteçam de forma forçada, mas é o momento de se tornar uma pessoa
melhor em vários sentidos da vida.
AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: O ano promete muito aos aquarianos, pois a sensação de
libertação de amarras apropriadas aos interesses será um fato. As decisões serão necessárias e o coração poderá balançar entre razão e emoção. Deve entender que o caminho que
deseja tomar deverá ser sempre permeado por uma base sólida, seja de ordem material ou
sentimental. É bem provável que ocorram questionamentos naturais sobre a relação amorosa,
mesmo sobre aqueles relacionamentos mais estáveis. É possível, inclusive, que alguns
casamentos sejam afetados, de uma forma ou outra, porém com respostas importantes ao
coração e ao aprendizado da vida.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: O ano de 2016 tem tudo para ser gratificante, até mesmo
porque acontecimentos importantes ocorridos em 2015 serão determinantes para solidificar a
estabilidade que tanto almeja. Se por acaso ocorrerem dificuldades, você tem tudo para tirar
de letra, até mesmo em razão de sua forte personalidade e ambição cada vez mais focada.
É preciso, no entanto, estar disposto a realizar mudanças diante de novas oportunidades.
Procure decidir com base em uma análise contextualizada, mesmo que a realidade seja
dura de entender. Por sinal, com Netuno transitando em Peixes qualquer tentativa de ir ao
lado mais racional da vida pode esbarrar em alguma espécie de dificuldade. Para se atingir
os objetivos de seus desejos, é importante estar focado, determinado e com vitalidade. É
necessário se preparar física e intelectualmente para o que der e vier.
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Mara Maravilha, aos 47 anos, diz que vai
ser mãe em 2016: 'Me sinto grávida!'
Polêmica em sua participação no reality show "A Fazenda 8",
Mara Maravilha participou neste domingo do programa "Hora do
Faro" ao lado de Luciana Gimenez e do apresentador Rodrigo Faro.
A presença da cantora baiana, que revelou seu desejo de ser mãe em
2016, rendeu além de um dos recordes de audiência da atração, conseguiu ficar também entre os assuntos mais
comentados nas redes sociais. "Carisma e talento ela tem para dar e vender!", comentou
um dos usuários do Twitter.
A décima eliminada d'A Fazenda 8 disse
ainda que vai ser mãe ainda no primeiro semestre de 2016. Namorada do ator Gabriel
Gomes, Mara disse que o casal adotaria uma
criança em breve. A Rodrigo Faro, a cantora
disse que se sente grávida 'emocionalmente e
mentalmente ' e revelou que a criança terá o
mesmo nome do pai, sendo registrado como
Gabriel Junior.
Apesar de ter ficado "interditada" por algum tempo na Record,
segundo ordens médicas, Mara Maravilha já está completamente liberada para aparecer na TV e até sugeriu que pode apresentadar uma
atração em 2016. "Ano que vem é papo reto!", disse para a plateia
e os telespectadores. No Twitter, um fã escreveu "Mara entregou:
'Ano que vem é papo reto!'. Ela vai ganhar um programa novo, sim.
E o nome é 'Papo Reto'", especulou.
A ex-apresentadora infantil falou sobre sua passagem pelo reality
show e participou ainda do quadro "Dança, Gatinho" e, com Luciana Gimenez e Faro, se vestiu de Rita Cadillac e interpretou o hit
"É Bom Para o Moral", da ex-chacrete. Para os internautas, Mara
Maravilha foi "Lacradora", ou seja, roubou a cena.

Neymar volta ao Barça sem papas na
língua: respondendo Pelé e não
garantindo permanência
Neymar voltou das férias com tudo, pelo menos já fora de campo. Na manhã deste domingo, o craque brasileiro fez barulho em
seu desembarque no Aeroporto de Prat, por conta de suas respostas
fortes aos meios de comunicação que acompanhavam seu retorno
à Espanha. Quando perguntado sobre os rumores envolvendo uma
ida ao Manchester City e se ele ficaria para sempre no Barcelona,
Neymar afirmou que "não sabe o que vai acontecer, porque a vida
é muito longa". No entanto, vale lembrar que os Blaugranas devem
renovar o contrato do craque brasileiro.
Depois, quando questionado sobre Pelé, que afirmou recentemente que em sua época de Santos, existiam pelo menos 20 jogadores
melhores que Neymar, o jovem brasuca afirmou que "Pelé pode falar o que quiser, eu faço apenas o meu trabalho".
O camisa 11 do Barça ainda falou sobre Ronaldinho, que lhe fez
vários elogios recentemente e disse que ele é seu herdeiro nos Blaugranas. "Ronnie é grande, um craque. O melhor brasileiro que passou pelo Barcelona", exaltou.
Neymar participará, junto com o resto do elenco, do treino deste
domingo do Barcelona. Após a folga para o Natal, os Blaugranas
começam a se preparar para o duelo com o Bétis, nesta quarta-feira,
por La Liga.

Dois anos após grave acidente, Schumacher
permanece internado em casa e tem estado de
saúde mantido sob sigilo
Na terça-feira (29), completam-se exatos dois
anos do gravíssimo acidente sofrido por Michael Schumacher enquanto esquiava na estação de
Méribel, nos Alpes Franceses, e bateu a cabeça
numa rocha, sofrendo um traumatismo craniano
grave. Desde então, o mundo torce por sua recuperação, mas acompanha as parcas notícias a respeito do seu estado de saúde. A família, liderada
pela esposa Corinna, bem como a fiel escudeira
e empresária Sabine Kehm e o advogado Felix
Damm defendem o direito à privacidade do maior campeão da F1
em todos os tempos. Mesmo sendo uma figura pública, as pessoas
que o cercam se recusam a dar qualquer notícia a respeito do seu
estado de saúde, da sua recuperação após estar internado em uma
UTI em sua própria casa, na Suíça.
A falta de notícias sobre as condições clínicas do heptacampeão
mundial de F1 dá margem a muitas notícias, que via de regra são
sempre negadas pela equipe que acompanha Schumacher. Uma das
que mais chamou a atenção recentemente diz respeito ao seu peso.
O diário britânico ‘Daily Express’ afirmou que uma fonte próxima
à família de Schumacher confirmou que o ex-piloto de Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes estava pesando menos de 45 kg. Michael
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tem 1,74 m de altura. Segundo a mesma fonte à publicação, “ninguém espera milagres no horizonte”, e o maior vencedor da história
do esporte é “incapaz de falar ou andar e tem noção muito limitada
sobre o ambiente que o cerca”, indicando um estado semivegetativo.
O cerco e o sigilo em torno da condição clínica do heptacampeão
impedem, por exemplo, que seu antigo empresário, amigo e uma
das figuras mais marcantes da sua trajetória no esporte, Willi Weber, desabafou no Facebook ao dizer que vem sendo impedido pela
esposa de Michael, Corinna, de visita-lo na Suíça. Por outro lado,
Jean Todt, hoje presidente da FIA, mas um dos grandes parceiros e
chefes de Schumacher nos tempos em que o alemão ganhou tudo o
que podia a F1 com a Ferrari, revelou que visita seu ex-piloto com
frequência, mas, até orientado pela equipe de Michael, nada fala a
respeito da sua condição clínica.
Enquanto as parcas notícias sobre seu estado de saúde são negados pela sua agente, Schumacher luta pela vida e para acompanhar
o crescimento dos seus filhos. Gina, de 18 anos, vem participando
com destaque de campeonatos de equitação realizados na Europa.
Num deles, contou com a torcida nas arquibancadas da mãe Corinna, numa rara aparição pública. O esporte era uma das diversões de
Michael antes do acidente em Méribel.

Ivo Holanda sobre pegadinhas: ‘Se Silvio
Santos descobrisse armação, ele cortava’
Há mais de 30 anos trabalhando com pegadinhas na TV, Ivo Holanda, 80, abriu o jogo com
o jornal “Extra” e garantiu que essas brincadeiras que sempre chamam atenção no SBT não
são armadas.
“Não há necessidade de roteiro, esquema, ensaio. Senão, as vítimas não reagem de
acordo. Sou suspeito, mas noto que por aí tem
muita coisa armada. Se o Silvio Santos descobrisse qualquer armação, cortava o quadro”,
disse o ator. “Tenho contrato vitalício graças a
um homem chamado Silvio Abravanel (sobrenome do dono do SBT). Minha maior alegria
é trabalhar numa boa empresa e produzir. Se
cheguei onde cheguei é porque algo de bom eu
fiz. Mostro trabalho direito, honesto e se alguém falar mal do Silvio,
eu saio de perto”, acrescentou.
Além de se classificar como o “rei das pegadinhas”, o artista que
já apanhou de muita gente que não gostou das piadas falou que não
sabe o que vai acontecer antes das gravações. “É na hora. No início
eu até perguntava, mas o diretor dizia ‘não interessa’. Eu, então,
abordava pessoas e tentava agitá-las”, falou Ivo que para aguentar o
trabalho, faz fisioterapia, caminhadas e exercícios leves.

Scheila Carvalho e Tony Salles confessam
que já gravaram vídeo pornô
Casados há 13 anos, Scheila Carvalho,
42, e Tony Salles, 34, sabem muito bem o
que fazer para não deixar a relação cair na
rotina. Prova disso é um vídeo pornô que
eles gravaram deles mesmos.
“Ligamos a câmera e deixamos rodando. O engraçado é que depois eu fico
rindo. Na hora não, a gente até esqueceu
da câmera. O vídeo está bem guardado”,
disse a ex-morena do É o Tchan para o site “Ego”.
Além de guardarem imagens calientes dos dois, os artistas também não abrem mão de realizarem fantasias sexuais. Tony confirmou que já transou com a esposa no camarim de um programa
de TV. “Ela estava se arrumando num camarim daqueles que não
tem nem parede, sabe. São tapumes finos. Mas não quis nem saber!
Tranquei a porta e rasguei a roupa dela todinha”, disparou o músico.
Já Scheila, não dispensou ter momentos quentes com o marido em
um banheiro de avião. “O banheiro era muito pequenininho e apertado e o Tony muito grande! Não foi confortável”, disse ela que já se
fantasiou até de doméstica para surpreender o amado. “Um dia me
fantasiei de empregada doméstica para ele. Usava até um espanador
de pó. Quando Tony chegou, se surpreendeu”, recordou.

Após ataques na web, esposa de Wesley
Safadão procura a Justiça
O sucesso de Wesley Safadão, 27, um dos artistas com o cachê
mais alto do Brasil, incomoda muita gente. O artista que cobra até
R$ 700 mil por show é constantemente atacado nas redes sociais.
Nos últimos dias, a modelo Thyane Dantas, 24, esposa do famoso,
usou o Instagram para desabafar sobre o assunto. “Durante três anos
buscamos na Justiça punição para crimes cibernéticos cometidos por
um grupo de pessoas que criam inúmeros perfis ‘fakes’ e até mesmo
‘haters’ para disseminar o ódio contra mim e minha família… Já li
muitos absurdos, mas o maior deles são esses perfis conseguirem
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realmente formar opiniões de pessoas alheias
a real situação, em meio a tanta mentira, ódio,
montagem e situações inexistentes. Pessoas
que ao ler as postagens caluniosas e difamatórias dizem não concordar com tamanho absurdo que estão lendo. Imagens e situações que
envolvem crianças, de conteúdos abusivos,
mas acreditem: tem plateia pra isso”, postou
ela.
Revoltada, Thyane ressaltou que procurou
a Justiça para tomar as medidas apropriadas
e tentar diminuir as ofensas e ameaças que a
família sofre na web. “Recebi inúmeras ameaças, algumas de anônimos e outra em específico de uma dessas meninas citadas na outra
postagem, disse até que poderia destruir a carreira de Wesley. Gente,
a minha paz não vale isso aqui não, mas eu faço essa publicação porque eu quero que as pessoas tenham conhecimento sim, durante todo
esse tempo de perseguição fomos sempre apontados e julgados e
agora ameaçados! Somos todos seres humanos passíveis de erros, se
as pessoas se dessem conta do amanhã que virá apontariam menos e
não falariam absolutamente nada daquilo que só imaginam como é..
É com a Justiça agora”, finalizou.

Patrícia Poeta está incomodada em dividir
espaço e quer programa só dela em 2016
Patrícia Poeta não esconde seu descontentamento por não ter
um programa só dela e ainda ser
obrigada a dividir espaço com Ana
Furtado (que não leva jeito nenhum
para TV e só está lá por ser mulher
do diretor Ovinho), Cissa Guimarães, Zeca Camargo etc.
Patty, que tem mania de mentir
em entrevistas dizendo que saiu do
Jornal Nacional por conta própria...
(todo mundo já sabe que tiraram ela
de lá, não adianta mais tentar enganar as pessoas), está louca para
ganhar um espaço para chamar de seu. A maior vítima da insatisfação da apresentadora no programa É de Casa é Zeca Camargo, que
vive sendo cortado por ela, tadinho. Ele leva cada fora...
Mas, como é educado, não responde para não baixar o nível.

Prima de Lucas Lucco diz
que foto com avô no hospital
é fingimento
Lucas Lucco encantou seus fãs ao postar,
neste final de semana, uma foto carinhosa
com o avô, internado no hospital. “Vendo
meu vovô... Não da forma como eu queria
de verdade... Mas me fortalece ver a alegria
dele em qualquer momento da vida que ele
sempre levou. Te amo muito!”, escreveu ele na legenda. Porém, uma
das primas do cantor revelou que tudo não passou de falsidade.
“Ir em um hospital tirar foto e dizer que ama é muito fácil. Tirar
uma hora do seu precioso tempo também, aí eu me pergunto diz que
se preocupa tanto e não ajuda em nada no tratamento? Falar que
ama e largar em um hospital público em corredor esperando uma
vaga sair? Sendo que tem condições pra dar um tratamento digno
da pessoa que ele é!”, desabafou Lara Oliveira, segundo o site da
Jovem Pan. Ela não parou por aí e continuou detonando o sertanejo:
“Realmente isso aqui é só fingimento, porque quem ama de verdade
cuida! Ir lá dá um oi e um abraço é fácil demais. Basta ir na casa
do meu avô e ver como ele vive.. Ajuda tantas pessoas com câncer,
problemas quando seu próprio avô precisou não teve coragem de
ajudar? Isso só deve ser mídia, porque de coração ando duvidando”
“Estou indignada com tanta falsidade que está acontecendo neste Natal. Um absurdo, pois quando solicitado na segunda-feira não
levaram meu avô à uma unidade de saúde particular porque o convênio do vovô Pedro Roberto de Oliveira não cobria os procedimentos necessários devido ao quadro de pneumonia muito grave”,
continuou Lara.

Tônia Carrero ressurge em foto e filho
revela que artista possui hidrocefalia
oculta: “Não anda e nem
se comunica”
O filho da atriz, Cécil Thiré, explicou
que a mãe sofre com hidrocefalia oculta.
O estado da artista é “estável”, porém
"ela não se comunica mais" e nem consegue "andar normalmente”, segundo o
jornal “Extra”.
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Manhumirim é sede dos primeiros sorteios das loterias em 2016

A

movimentação de final de ano foi ainda
maior em Manhumirim com a vinda do Caminhão da Sorte da Caixa
Loterias, o que possibilitou à população da cidade
e região ver de perto como
ocorrem os sorteios das
principais loterias do Brasil,
inclusive a Mega Sena. Durante toda a última semana
de 2015 e os primeiros dias
de 2016, o caminhão-palco
permaneceu na Praça Padre
Júlio Maria, sendo disponibilizadas ainda estruturas de
cinema e de estúdio fotográfico, para que as famílias se
divertissem gratuitamente,
durante esta estada.
A Prefeitura deu total
apoio para que os sorteios
fossem realizados de forma
bem-sucedida. Para isto, a
Prefeita Darci Braga e secretariado reuniram-se previamente com a comissão
organizadora da Caixa para
a definição de todos os preparativos necessários. Oito
garotas da cidade foram
selecionadas para trabalhar
como assistentes de palco,
durante os sorteios, foram
elas: Hannah Tostes, Nárjory Nunes, Lohana Canedo, Déborah Patrício, Lírica
Hott, Thamyres Santos, Larissa Damasceno e Samara
Gonçalves.

Primeiros
Sorteios do ano
No Sábado, 02, foram realizados, ainda em
Manhumirim, os primeiros sorteios de 2016 da
Mega Sena (Concurso 1776), Loto Fácil (Conc.
1305), Quina (Conc. 3974), Loto Mania (Conc.
1621) e Dupla Sena (Conc. 1451). Destas, a Dupla Sena contemplou, no primeiro sorteio, um
ganhador de Balneário Camboriú (SC), como
acertador do prêmio principal (R$ 161.106,89).
Nas demais loterias, os prêmios principais acumularam-se para os próximos sorteios.
De Manhumirim, o Caminhão da Sorte seguiu
para a cidade capixaba de Conceição da Barra.
(Thomaz Júnior)

