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Distribuição gratuita

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Manhumirim comemora 92 anos
PÁG.
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Humberto pede a destituição do Presidente e Secretário da Câmara de Lajinha

Descumprimento da
determinação regimental pelo Presidente e
Secretário
Alegando a instalação de 3 aparelhos de
ar condicionado na Câmara super faturados.
Com preço além do de
mercado. E informando que o Presidente
também comprou um
para sua casa, na mesma época. Além de ter
comprado de uma empresa de Mutum e sido
instalado por uma pessoa de Lajinha.
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Vereador Maurício Júnior indica
repasse de R$ 300.000,00
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EDITORIAL

A falta que faz a reforma política

Por falta de uma reforma política, com regras claras e que dê igualdade de
condições para todos, a impressão que se tem é que os ministros do STF, não
conhecem a realidade brasileira.
A Constituição Brasileira diz que todos são iguais perante a Lei, mas quem
deveria resguardar estes direitos não o fazem, pelo contrário, cada reforma,
mais complicada fica a participação da maioria da população que possuem
poucos recursos financeiros.
Fala-se tanto de igualdade dos povos, nossos políticos reclamam de países
como Bolívia e Venezuela, mas aqui também as leis não favorecem a todos,
há uma falsa liberdade onde o cidadão tem o direito assegurado, mas as exigências financeiras o descarta.
As novas regras impostas pelo TSE, irão reduzir os custos das campanhas,
em Belo Horizonte, as despesas dos candidatos a prefeito não poderão ultrapassar R$ 19,9 milhões, o que equivale a 70% do maior gasto realizado na
disputa de 2012
Os tetos de gastos para os candidatos a prefeito e vereador na primeira eleição depois da proibição do financiamento privado já foram definidos pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e indicam que a campanha de 2016 vai
ter custo menor que das últimas disputas, quando os gastos dos candidatos
atingiram cifras astronômicas. Em Belo Horizonte, cada candidato a prefeito
vai poder gastar até R$ 19,9 milhões com a disputa, valor correspondente a
70% da campanha mais cara de 2012, que foi a de Marcio Lacerda (PSB),
que teve despesas de R$ 28,5 milhões para se reeleger. Já o teto dos gastos
para cada candidato a uma vaga na Câmara Municipal é de R$ 454,2 mil, o
que representa 70% da campanha do vereador Daniel Nepomuceno (PSB),
atual presidente do Clube Atlético Mineiro, que gastou 648,9 mil para garantir
mais um mandato na campanha.
Mesmo com a redução de gastos a campanha continua cara, o nosso sistema eleitoral privilegia as camadas mais ricas, tornando inacessível pessoas
com rendimentos mais modestos. Os valores foram calculados com base em
uma determinação do TSE, de que as campanhas para prefeito e vereador
podem custar 70% do maior gasto declarado em cada cidade na última disputa municipal. Nas cidades onde houve segundo turno, o custo poderá ser
de até 50% do maior gasto registrado em 2012. Nas cidades com até 10 mil
eleitores, os candidatos a prefeito poderão gastar no máximo R$ 100 mil,
e os candidatos a vereador, R$ 10 mil. A tabela com o limite de gastos de
todos os municípios brasileiros já está disponível no site do TSE. Ela será
atualizada até o início das eleições pela inflação registrada até o período do
começo da disputa e também com base na listagem oficial de eleitores, que
será divulgada logo depois de findo o prazo, em maio, para requerimento de
título de eleitor.
Outra novidade na resolução, alvo de questionamentos é a obrigatoriedade
da constituição de um advogado para a prestação de contas dos candidatos. A
exigência, prevista na resolução que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos, candidatos e sobre a prestação de contas das
eleições, bem, tudo isso foi contestado pelo presidente da comissão eleitoral
da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais (OAB-MG), Wederson Advíncula.
Para ele, o TSE, por meio dessa resolução, trouxe de volta ao país o censitaríssimo ao processo eleitoral. “Somente o candidato que tenha condição
financeira de contratar advogado pode ser candidato, ou seja, somente quem
tenha dinheiro poderá exercer a plenitude do direito ao sufrágio. O pobre, no
exercício dos direitos políticos, será um cidadão de última categoria. ”
Segundo Advíncula, o candidato que não contratar advogado poderá ter
suas contas consideradas não prestadas e, portanto, ficará sem sua quitação
eleitoral, ou seja, impedido de se candidatar em eleições futuras. “Outro problema é que não existem tantos advogados, muito menos especialistas em
direito eleitoral. O TSE não mensurou e refletiu sobre as consequências dessa
norma: muito boa para os advogados e péssima para a cidadania”, criticou.
O advogado também manifesta preocupação com a captação ilícita de
CPFs para justificar arrecadações ilegais. Uma das propostas discutidas pelo
fórum eleitoral e que conta com o apoio do TSE e de movimentos sociais é a
reedição de comitês como o 9.840, referência à lei que tornou crime a compra
de votos, batizados agora de Comitês 30A, número do artigo da lei da minirreforma que prevê pena rigorosa para quem fraudar doações.
Fale com a redação
contato@jm1.com.br / (33)3331-8409
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PMDB gaúcho rompe com Dilma
e entrega cargos
O PMDB do Rio Grande do Sul decidiu romper
com o governo Dilma. A decisão, que já era esperada, foi aprovada pela executiva estadual do partido
em reunião ontem, segunda-feira. Na semana passada, a legenda em Santa Catarina e Espírito Santo
também deixou a base.
Em nota, a executiva estadual diz que o partido “não
deve se furtar de debater e apoiar as medidas necessárias para retomar o desenvolvimento nacional mesmo
sem qualquer atrelamento a um governo que nunca o
considerou nas decisões tomadas até agora”.
Veja abaixo a íntegra da nota oficial:
A Executiva Estadual do PMDB-RS, reunida neste

21 de março de 2016, decidiu se posicionar pela independência do Governo Federal, apoiando a moção
da Convenção Nacional que propôs o afastamento e
a devolução de todos os cargos ocupados por filiados
do PMDB.
Entendemos que o PMDB-RS contribui assim para
decisão do Diretório Nacional a ser tomada no dia
29 de março.
O PMDB não deve se furtar a debater e apoiar as
medidas necessárias para retomar o desenvolvimento nacional mesmo sem qualquer atrelamento a um
governo que nunca o considerou nas decisões tomadas até agora.
Rodrigo de Freitas
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Foro privilegiados
deveria acabar

O delegado da Polícia Federal
Eduardo Mauat da Silva, um dos
integrantes da Operação Lava
Jato, ministrou palestra no Espaço Integrado de Artes da Unisul,
em Tubarão, na sexta-feira. Antes
do evento, falou com a imprensa
sobre a atuação nas investigações,
fez uma breve análise dos reflexos
da Lava Jato na sociedade e elencou algumas propostas para combater a corrupção no país.
Segundo o delegado, a legislação brasileira dá a políticos privilégios que atrapalham investigações como essa. “Entendemos que as leis penais precisam
ser mais rígidas.
“Nos Estados Unidos não há privilégios. Lá todos respondem com igualdade pelos seus erros.
No Brasil isso tem que terminar, o foro privilegiado é um
câncer e tem que acabar.”
Eduardo Mauat
Delegado de Polícia Federal

O prejuízo seria menor ou zero se tivesse
alguém cuidando

Não é a primeira vez e nem será a última, se providencias
não forem tomadas. Manhuaçu, acompanhado de policiais
militares e de um perito criminal, o técnico em manutenção
de equipamentos de TV da Prefeitura de Manhuaçu esteve na
torre de onde são transmitidos sinais para os aparelhos da cidade. No local, foi constatado o furto de vários equipamentos,
comprometendo o entretenimento de milhares de pessoas.
O furto foi constatado com a reclamação dos usuários das
TVs abertas que transmitem a programação estadual. Como a
responsabilidade de manutenção dos abrigos é do município,
foram servidores que acionaram a polícia. No local foi possível
constatar que o autor furtou cabos arrombou a grade de proteção e acessou o interior do abrigo. Onde fez a limpa furtando
cabos de cobre, receptores, fios de internet e até um aparelho
transmissor.

Sessão 16/03 – Discursos dos
vereadores de Lajinha

Paulo César – disse que os computadores estão sim estragados, e no cardápio da escola essa semana não teve macarrão
como eles falaram que se faz 2 vezes por semana.
Disse que a Escola Dr. Adalmário cresceu 7 turmas e devem
ser alunos vindos de lá.
Quanto ao ofício que recebeu de suas falas, disseram que
ele chamou o Prefeito de Ladrão. Mas ele disse que se não
tem boletim de ocorrência sobre os roubos, é porque está sendo
conivente. Conivente não é ladrão.
Mostrou notas de fornecedores que não receberam da Prefeitura desde 2013, onde nem houve licitação e ainda devem 20
mil reais somente a uma pessoa.
Ônibus super lotados, sem monitor/professor em cada ônibus
e agora deixam alunos sozinhos, pelo que ele pode constatar.
Disse que o Prefeito deveria assumir os erros e pedir ajuda

para melhorar. Pois em 3 anos não está tudo bem. Querem tampar o sol com a peneira, mas não vai dar.

Vereador Renato pede moralidade na casa

Ao discursar o vereador Renato desejou boa sorte para o
ex-vereador Gustavo Magalhães que deixou seu cargo.
Segundo o vereador Renato
os vereadores têm divergências
entre si e até dentro do mesmo
partido, mas todos convivem
bem. Parabenizou a direção da
Escola Paulo Portes. E lembrou
a fala das merendeiras onde antigamente havia semanas que
era só canjiquinha e só macarrão.
Lembrou do mágico Mister M que desvendou tantas façanhas e truques anos atrás, e assim ele traz essa mensagem no
dia de hoje.
Lamentou aos ouvintes pelo momento ruins que passa nesta
casa, onde a oposição não tem medido palavras para agredir
as pessoas. Deveriam seguir pelo menos o princípio da moralidade.
“Agora estão tentando fazer mágicas. Reunir mentiras para
tentar fazer pelo menos uma de verdade. Como a do prefeito
ser ladrão, porque supostamente não denunciou. Mas ele não
acusou ninguém até hoje, porém foi encaminhado, com o intuito de investigação para constatar a irregularidade, para julgar
e condenar.
Mostrou um documento onde um cidadão relata o caso dos
empréstimos sobre o seu salário. Mas nem por isso ele vai chamar ninguém de ladrão. Que a justiça faça a sua parte. Devemos manter a moral, pois é a maior qualidade de um homem
público.
A oposição agora por ser maioria está fazendo o que querem, sem pensar no bem comum. Antigamente também eram
maioria e o que faziam? Será isso o que o povo espera dos
vereadores?
Vamos inverter os papéis: o verdadeiro mágico é o Sr Prefeito, que tem feito mágica nesses anos e melhorado essa cidade.
Antes de denunciar, vamos averiguar e propor soluções”. Conclui o vereador Renato
Flávio – Discutiu a proposição recebida na casa contra ele.
Disse que o papel do vereador é trazer projetos que vão beneficiar o povo, e que muitos não estão preocupados por isso.
Apenas querem ficar no pé dele para tentar destituí-lo da mesa.
Onde pediram esclarecimento de alguns assuntos e com isso
até já falava-se até da demissão de funcionários pela nova
Mesa Diretora. Mostrou o requerimento.
Explicou que o Ingresso do evento de luta onde o filho dele
lutou, ele assinou mas não recebeu o dinheiro, foi só para certificar ingresso que os organizadores pediram, mas foram só alguns. O Ar condicionado, onde ele explicou a divisão de preço
e instalação. Lembrou que nunca cassou ninguém da oposição
e que agora querem fazer de maldade com ele.
Pediu que vejam primeiro os documentos para depois querer
destituir alguém. Que se tiver algo errado que a justiça encontre. Pois eles querem julgar primeiro e depois olhar as provas.
Humberto pede a destituição do
Presidente e Secretário da Câmara de Lajinha
Alega-se os seguintes fatos.
1 -Descumprimento da determinação regimental – pelo Sr Presidente
A)
Não apresentação de balanço nos termos do art. 35, VII do
Regimento Interno.
Alegando que balanço do mês
anterior não tem chegado na casa
até o dia 20 de cada mês.
B) Manifestação de forma contrária à determinação regimental
em plenário
Alegando que o Sr Presidente está exercendo opinião falando
sem ser da tribuna como manda o Regimento Interno. Onde no
artigo 38 diz que ele deve-se manter imparcial as discussões e
quando quiser opinar que faça da Tribuna.

C) Incursão em incompatibilidade e falta de decoro parlamentar
Alegando que a questão pessoal tem tomado a maior parte do
tempo das reuniões da Câmara
e o SR Presidente desrespeita os
vereadores, fala de sua crença religiosa e outras coisas.
Também foi alegado o uso
de patrimônio público para promoção pessoal e de seu filho no
‘Combat’ relizado em 16/01/2016, divulgando seu filho Plínio.
Também assinando juntamente com sua esposa os ingressos do
evento.
2- Descumprimento da determinação regimental pelo Presidente e Secretário
Alegando a instalação de 3 aparelhos de ar condicionado na
Câmara super faturados. Com preço além do de mercado. E informando que o Presidente também comprou um para sua casa,
na mesma época. Além de ter comprado de uma empresa de Mutum e sido instalado por uma pessoa de Lajinha.
E os pedidos foram:
Que seja a proposição submetida ao plenário para para deliberar preliminarmente em face das provas anexadas ao documento.
Que o vice Presidente assuma até o prazo de 15 dias para oferecer defesa e arrolar testemunhas.
Sendo apresentada defesa e anexada aos outros documentos
que seja notificado o representante para confirmar em até 5 dias.
Não havendo defesa, ou definida, que seja sorteado relator
para o processo e convocado Sessão Extraordinária para apreciação da matéria.
REQUER
1- Seja ajuntado os autos certidão de serventia desta casa, registros de reuniões de apresentação de balanços mensalmente no
plenário nos anos de 2015 e 2016.
2- Seja ajuntando cópias do processo de compra dos aparelhos
de ar condicionado.
3- Sejam intimadas a depor as testemunhas.
Provará o alegado por todos os meios de direito permitidos,
notadamente documental, testemunhal e depoimento pessoal
dos acusados, pena de confesso.
Resposta recebita pelo vereadoe Humberto
Despacho para o Ver. Humberto.
O artigo 26, dispõe contra as pretensões pessoais de Vossa
Senhoria, senão vejamos:
Este é bem claro nas hipóteses de destituição de membros
da diretoria em casos de ineficiência, desídia, ou quando tenha prevalecido do cargo para fins ilícitos, fato este que não
é fundamentado por provas ou
qualquer embasamento que
possa justificar a referida destituição.
O artigo 230 do Regimento
Interno também é claro e dispõe:
...o plenário conhecedor deliberará preliminarmente, em
face da prova documental oferecida por antecipação pelo representante, sobre o processamento da matéria.
Assim, tendo vista que não há qualquer prova no documento apresentado, somente ilações e suposições infundadas que
ficam somente no campo de meras alegações que não remetem a qualquer desídia, ineficiência ou apropriação do cargo
para fins ilícitos, a mesa diretora delibera pelo não acatamento da referida representação, nos termos do artigo 124, inciso
VII do Regimento Interno.
Sendo assim, encerraram o assunto.
Ver. Paulo César quis deferir, alegando que o pacote de documentos que foi enviado para eles faltou a cópia da nota
fiscal dos aparelhos de ar condicionado, faltando o pedido B.
Disse que a mesa não pode dar parecer se esta é a julgada.
Que fosse colocado em plenário para eles decidirem.
Flávio disse que não vai permitir discussões e que se ele
quiser pode requerer por meios legais no Fórum. Por enquanto esta é a sua resposta.
O advogado explicou porque não aceitaram o pedido baseado na Lei, e que o que faltou foi somente descuido, mas que
estão dentro do prazo e irão entregar no dia seguinte.
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Dois pesos e duas medidas

Corpo de Bombeiros realizou concurso para
formação de soldados no domingo ( 27)

Provas foram aplicadas na capital e em oito cidades do interior. Mais de 64
mil candidatos se inscreveram

O mesmo crime, um é preso, o outro nada acontece. Há
pouco mais de dois meses, o senador Delcídio do Amaral
foi preso sob a justificativa de que estaria tentando atrapalhar as investigações judiciais e obstruir a justiça.
O filho de um preso, fez uma gravação de voz e foi
a peça chave para levar o senador Delcídio para a cadeia, onde Delcídio prometia pagar uma quantia ao preso
Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, em troca do seu
silêncio. Também sugerira conversar com ministros do
Supremo Tribunal Federal – STF e com colegas influentes na política.
No dia 15 de março de 2016 saiu outra gravação, desta
vez de um senador licenciado, ministro de Estado, talvez
o mais próximo da presidente da República. Foi gravada
por um assessor do próprio Delcídio.
Ele prometia conversar, de novo, com ministros do
STF, especialmente com o presidente, e com políticos influentes, para encontrarem uma saída. Delcídio prometia
mandar o “passarinho” voar para o exterior, de onde o
retorno fica mais difícil, devido à soberania dos países. A
saída prometida por Mercadante não foi claramente definida quanto ao modo de procedimento. Mas era para o
preso ir para a rua, tal como acontecera com Delcídio. E
os meios que colocam qualquer preso na rua só podem
ser jurídicos e não políticos.
Ambas as promessas de ajuda envolviam dinheiro,
um com quantia definida, a de agora, sabe-se lá como!
Iguais, mas diferentes foram as consequências.

Sexta-Feira Santa

Na Sexta-Feira Santa, o povo comparou a situação brasileira com a de Pilatos que consultou o povo, e este preferiu
soltar Barrabás e crucificar Jesus. Só que aqui o povo quer
que prendam o ladrão, mas as autoridades querem prender
o juiz.

Visita histórica a Cuba

O líder cubano, Raúl Castro, afirmou segunda-feira
(21) que o embargo americano a Cuba continua sendo o
maior obstáculo à total retomada das relações entre Cuba
e EUA.
As declarações foram feitas após reunião a portas fechadas entre o líder cubano e o presidente dos EUA, Barack Obama, em Havana.
Obama chegou dia 20 a Cuba para a primeira visita de
um líder americano à ilha caribenha em 88 anos.
"As medidas adotadas [pelo governo americano] são
positivas mas são insuficientes", disse Raúl. "Muito mais
poderia ser feito se o embargo americano fosse levantado."
"Reconhecemos a posição do presidente Obama e seu
governo contra o embargo e repetimos seus apelos ao
Congresso para que ele seja removido."

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizou, no domingo (27/3), o concurso público para a seleção de candidatos ao curso de Formação de Soldados para
64,6 mil candidatos inscritos. São 500 vagas para o quadro
de Combatentes - das quais 450 para o público masculino
e 50 para o público feminino - e 30 vagas para o quadro
de Especialistas. O salário durante o curso de formação é
de R$ 3,5 mil.
A primeira etapa da seleção é constituída de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e será aplicada aos dois cargos. São 50 questões de múltipla escolha,
com conteúdo do Ensino Médio, sobre português, matemática, geografia, história, direitos humanos, química, física e biologia (para soldados combatentes) e português,
matemática, direitos humanos e especialidades (para soldados especialistas).
Os candidatos fizeram, ainda, no mesmo dia, prova de
redação, sobre tema da atualidade.
Estará aprovado nessa fase o participante que obtiver no
mínimo 50% de acertos, sem zerar nenhum dos conteúdos
da prova.
Sob a coordenação da Gerência de Concursos da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), as avaliações forma realizadas no dia 27 de março, nas cidades de
Belo Horizonte, Divinópolis, Juiz de Fora, Montes Claros,
Poços de Caldas, Varginha, Governador Valadares, Uberaba e Uberlândia.

Os detalhes sobre local e horário das provas podem
ser consultados no Comprovante Definitivo de Inscrição
(CDI), disponível no sitewww.gestaodeconcursos.com.br.
O documento é acessado por meio do número de CPF e
da senha cadastrada no sistema. Basta entrar na Área do
Candidato – Minhas Inscrições e clicar sobre a inscrição
desse concurso.
Gabarito e
próximas etapas
As questões e o gabarito oficial das provas objetivas
serão publicados nos endereços eletrônicos www.gestaodeconcursos.com.br e www.bombeiros.mg.gov.br.
As etapas seguintes do concurso são constituídas de
exames médicos, testes de capacitação física e psicológico, teste de natação e exame toxicológico.
A previsão é que o curso de formação de soldados seja
iniciado em março de 2017, sob a coordenação da Academia de Bombeiros Militar (ABM), com duração mínima
de oito meses.
A Fundep reforça a importância da consulta à integra
do edital para participação nas etapas que envolvem esse
concurso.
Resumo
O quê: Concurso para a formação de Soldados Bombeiro Militar do quadro de praças combatentes e praças
especialistas.
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CANTINHO DE FÉ
Igreja Batista da Praia
do Canto
www.ibpc.org.br

PARTIDOS FATURAM R$ 123 MILHÕES EM
DOIS MESES
Enquanto o Brasil está mergulhado em crises política e
econômica, os partidos faturaram em janeiro e fevereiro
R$ 123 milhões, sacando a dinheirama do Fundo Partidário. No decorrer deste ano, a previsão é que os partidos
abocanhem quase R$ 900 milhões do Fundo. Os dados
estão disponibilizados no portal eletrônico do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Os dados referentes a março
não foram lançados pelo TSE.
DIVISÃO DO BOLO
O fundo é dividido entre os partidos conforme o número da bancada de deputados federais, conforme a eleição
anterior ao mandato.
DINHEIRO NO BOLSO
Os partidos que mais faturaram em dois meses foram:
PT (R$ 16,34 milhões), PSDB (R$ 13,47 milhões) e
PMDB (R$ 13,13 milhões).
QUEM MENOS FATUROU
Os partidos que menos receberam dinheiro do Fundo
Partidário foram Novo e PMB. Cada um levou uma bolada de R$ 175,68 mil.
SÓ AUMENTA
No ano passado, os partidos levaram R$ 811,28 milhões. As promessas de corte ficaram no papel. Ao contrário: aumentaram.
‘NANICOS’ ESPERAM PMDB PARA ROMPER
COM DILMA
Os partidos aliados do governo petista aguardam decisão do PMDB, marcada para terça-feira (29), para seguirem a linha do rompimento com a presidente Dilma.
Chefiado pelo senador Ciro Nogueira (PB), o PP, por
exemplo, se reunirá na quarta-feira (30), um dia após a
provável decisão peemedebista de deixar o governo. “O
PMDB tem papel importante para abrir a porteira”, segundo cacique do PP.
DESEMBARQUE DOMÉSTICO
PP e PMDB estão de malas prontas para desembarcarem do governo. PR e PSD, que continuam no muro, também cogitam abandonar Dilma.
É O DESESPERO
O governo tenta, em vão, ameaçar parlamentares com
exoneração de afilhados políticos alocados em estatais e
empresas públicas.
REFORÇO AO IMPEACHMENT
A saída dos peemedebistas da base aliada do governo
pode significar uma perda de 66 votos no processo do
impeachment de Dilma.
ESCOLA DELCÍDIO
Ivo Cassol (PP-RR) pode ser o segundo senador preso
em pleno exercício do mandato. O Supremo julga em 31
de março os últimos recursos do senador, que corre o risco de ir em cana no mesmo dia.
DIA DAS BRUXAS
Sem senso de prioridade e com o contribuinte cochilando, o Congresso aprova leis irrelevantes. Lei 13.246/2016
institui em 31 de outubro o “Dia da Proclamação do
Evangelho”. A data contrasta com Halloween.
BARCO FURADO
“Estamos convencidos de que não há como permanecer
apoiando o governo”, afirma o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), sobre a discussão que deve sacramentar o
abandono do partido ao governo.
PASSOU UM BOI?
Apoiadores do impeachment dizem que uma ampla
vantagem pela perda do mandato inibirá o Senado de derrubar a cassação. Até os petistas acham difícil segurar o
processo após aprovação na Câmara.

EMPURRANDO COM A BARRIGA
O Palácio do Planalto decidiu judicializar todas as derrotas do governo Dilma, seja no plenário do Congresso
ou na comissão processante de impeachment. A estratégia
oficial é “complicar para postergar”.
DILMA VS. CUNHA
O governo quer intimidar Eduardo Cunha: ministros
próximos a Dilma mandaram avisar que ele “cairá logo
após o impeachment”. Cunha deu de ombros, mas já se
prepara contra as ameaças governistas.
VEM COMIGO
A reforma do Plano Temer, forjado na fundação Ulysses
Guimarães com ajuda do PSDB, será um aceno aos movimentos sociais. O PMDB quer atrair apoio deste setor,
tradicionalmente ligado ao PT.
IDEIA DE JERICO
Em um dos grupos de WhatsApp de parlamentares governistas, surgiu como sugestão para saída da crise aumentar o valor do Bolsa Família em R$ 50 e entregar prédios públicos vazios para os sem-teto.
PENSANDO BEM...
... o maior partido político do Brasil é mesmo o “cartel
de empreiteiras”.
GOVERNO AVALIOU USAR MODELO CHAVISTA DE GOLPE
Chefes militares informaram a oposição, em reuniões
secretas, que o governo discutia a adoção de medidas semelhantes àquelas utilizadas na Venezuela para sufocar
os protestos de rua. Houve inclusive tratativas com próceres da semi-ditadura venezuelana. O plano era decretar
“Estado de Defesa”, suspendendo direitos fundamentais,
como de reunião (e manifestação) e sigilos telefônicos e
de correspondência.
PARA CALAR AS RUAS
O pretexto do “Estado de Defesa” seria evitar “graves
distúrbios” em cidades onde ocorreram as maiores manifestações, no dia 13.
CERCO POPULAR
O Estado de Defesa esteve na iminência de ser decretado
no dia em que 6 mil pessoas gritaram “renuncia, renuncia”, diante do Planalto.
GRITOS E CHORO
Fontes palacianas relatam que uma assustada Dilma gritou e chorou muito, ao se ver sitiada e retirada às pressas
no Palácio do Planalto.
JERICO PETISTA
Surgiu a ideia de jerico do “Estado de Defesa” após o
protesto do dia 13, o maior da História, com o pânico a
Dilma e de dirigentes do PT.
CARTÕES: GOVERNO JÁ TORROU R$ 5,8 MILHÕES ESTE ANO
Os gastos do governo Dilma com cartões corporativos
em 2016, o ano da gravíssima crise econômica do Brasil,
superaram os R$ 5,8 milhões em menos de dois meses.
Mais da metade dos gastos, entretanto, não serão conhecidos pelo contribuinte, pois são mantidos no mais absoluto
sigilo, sob desculpa de que a transparência das informações sobre as compras pode “comprometer a segurança da
sociedade e do Estado”.
DILMA CAMPEÃ
A Presidência de Dilma segue com a maior fatura entre os órgãos da administração direta: R$ 1,8 milhão, mas
90% dos gastos são secretos.
LOGO ATRÁS
Atrás da Presidência por pouco (R$ 1,4 milhão), o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, mantém sob sigilo mais de 98% dos gastos.

O que nos faz discípulos
de jesus?

“Disse Pedro: Não; nunca lavarás os meus pés.
Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não
terá parte comigo.” (João 13.8)
Durante muito tempo acreditei que ser discípulo
de Jesus tinha a ver com o que eu era capaz de
ser para Ele ou fazer para Ele ou em nome dele.
Pensei que eram as minhas atitudes o aspecto determinante. E neste caminho tive dois tipos marcantes de experiências. Quando me saía bem, tornava-me intolerante com os demais. Afinal, eles
precisavam também se esforçar e mostrar respeito
pelo Mestre. E diante de suas falhas, o que me vinha à mente era a necessidade que tinham de disciplina para que pudessem se endireitar. Mas agir
assim me desidratava a alma, se é que me entende! Porque, de alguma forma, via como tudo isso
não resultava em vida de verdade. Pretendia ser
zeloso e amoroso, mas acabava sendo, na maioria
das vezes, intolerante.
Isso sem falar nas vezes em que eu fracassava.
Por incapacidade ou por fraqueza, agia em contradição ao que afirmava ser: um discípulo de Jesus.
Por mais que soubesse o que era correto, escolhia
ou simplesmente era superado em forças pelo que
sabia ser errado. Algumas vezes busquei disciplina, mas ela não me aperfeiçoou. Em todas busquei
perdão e fiquei maravilhado com a graça de Deus.
Quantas vezes Ele me abraçou amorosamente.
Entendi melhor a Parábola do Filho Pródigo. E
comecei lentamente a entender que, é o que Jesus
fez por mim e continua fazendo que me faz Seu
discípulo. E não o que eu faço por Ele, para Ele
ou em nome dele. A parte decisiva do meu discipulado é Ele quem faz e cumpre. Ele não desiste
de mim. Por isso sou seu discípulo.
Isso ajuda-me a entender o que Jesus disse a Pedro. A lógica de Pedro era como a minha. Não é
Jesus que tem que curvar-se e lavar meus pés, sou
eu quem deve fazer por Ele. Mas somente Ele, de
fato, é quem pode fazer isso como se deve fazer.
Somente Ele é humilde e amoroso o bastante. Eu
não. Pedro precisava desse constrangimento para
aprender. Como discípulo seu ministério não seria
lavar os pés de Jesus – ninguém pode lavá-los –
mas lavar os pés de outros pecadores. Seria amar
como foi amado, servir como o Mestre serviu. É
isso que nos faz discípulos: o amor e serviço de
Jesus a nós levando-nos a amar e servir a outros.
Ser discípulo é repetir Jesus na vida do outro. Não
se trata de eu e Jesus, mas eu e você. Nós e os outros. Tudo com consequência da inigualável humildade e do imensurável amor de Jesus por nós.
ucs
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Vereador Maurício Júnior indica País teve ao fim de 2015 a 1º alta
repasse de R$ 300.000,00
na desigualdade desde a virada
(TREZENTOS MIL REAIS)
do século, diz pesquisador
Cálculos do ex-ministro Marcelo Neri apontam que o índice de Gini brasileiro aumentou no quarto trimestre do
ano passado, o que indica piora na distribuição da renda

Juntamente com representantes do Hospital César Leite estive reunido
com o Prefeito de Manhuaçu para passar diretamente em suas mãos a
indicação (impositiva) de
repasse de R$ 300.000,00
referente a minha emenda
parlamentar ao Orçamento
do Município.

Fiz a minha parte, cabe
agora ao Nailton Heringer
fazer a dele.
Além de estar previsto
em Lei a emenda impositiva, foi feito também um
compromisso político por
parte de sua administração.
Resta saber se cumprirá
Repassar esse valor
ao Hospital César Lei-

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

te beneficiará em muito
a entidade. É uma ajuda
significativa. Propus a
construção de Estação de
Tratamento de Esgoto do
Hospital e da UPA, além
de investir no sistema
de ar-condicionado para
UTI Néo Natal. Contudo,
a aplicação dos recursos seguirá as diretrizes
do HCL. O César Leite
é um hospital regional.
É para lá que vão nossos
doentes, sabemos que a
demanda é muito grande,
assim, temos que fazer
tudo o que está ao nosso
alcance para ajudar.
Em 2014, sob minha presidência, a Câmara de Manhuaçu aprovou o chamado
Orçamento Impositivo. Cada
Vereador tem a possibilidade de apresentar/indicar uma
porcentagem do orçamento
para obra de sua escolha. A
emenda impositiva é um instrumento democrático que
fortalece o mandato do Vereador e beneficia à sociedade.
Assessoria de Comunicação

O País chegou ao fim de
2015 com o primeiro registro
de aumento na desigualdade
desde a virada do século. Os
cálculos são do ex-ministro
Marcelo Neri, diretor do FGV
Social e professor da Escola
Brasileira de Economia e Finanças da FGV.
O índice de Gini brasileiro,
calculado de acordo com a
renda obtida de todas as fontes recuou, em média, 0,006
ponto ao ano, no período de
2001 a 2014. No quarto trimestre de 2015, em relação ao
mesmo período do ano anterior, houve aumento de 0,008
ponto.
O índice de Gini é medido
numa escala de 0 a 1, sendo
1 o máximo de desigualdade.
Nos cálculos de Neri, o índice de Gini no Brasil saiu de
0,596, em 2001, para 0,515,
em 2014, mas interrompeu
a trajetória de redução no
último trimestre de 2015, ao
subir para 0,523. Os cálculos
foram feitos com base em
microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, apurada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
divulgados na última quinta-feira.
"O Brasil estava nessa reta
de redução de desigualdade
e agora teve uma reversão
dessa tendência pela primeira vez no século", disse Neri,
que comandou tanto a Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República
quanto o Instituto de Pesquisa

Ex-ministro Marcelo Neri
Econômica Aplicada (Ipea),
no primeiro governo de Dilma Rousseff.
A desigualdade cresceu
com queda na renda média
geral. As contas de Neri mostram que a renda per capita
obtida de todas as fontes crescia, em média, 3,3% ao ano
de 2001 a 2014. Também no
quarto trimestre do ano passado houve uma ruptura, e
a renda per capita caiu 2,2%
na comparação com igual trimestre de 2014. Se levado em
consideração apenas o rendimento obtido do trabalho, a
queda é ainda mais acentuada,
de 3,24%. O resultado obtido
de todas as fontes foi amortecido pelas transferências do
governo, que aumentaram no
período.
"O gasto público com os
mais pobres diminuiu, como
as transferências para o Bolsa
Família, mas a despesa com a
Previdência aumentou", explicou Neri.

O pesquisador faz a ressalva de que os primeiros anos
da série histórica contêm informações apenas da Pnad
anual, coletada em apenas um
mês de cada ano. Os dados
da Pnad Contínua, cuja série
histórica começa em 2012,
foram acrescentados recentemente. O levantamento leva
em conta também informações de registros administrativos, como o INSS.
"O bem-estar da população
está sofrendo dos dois lados.
Houve uma diminuição do
bolo e maior desigualdade da
distribuição", resumiu Neri.
Segundo o pesquisador, a
deterioração no mercado de
trabalho foi a principal responsável pelo aumento na
desigualdade e redução na
renda. "O principal fator de
queda da renda das pessoas
foi o trabalho, e o principal
atenuador foi a Previdência.
Dentro da renda obtida do
trabalho houve impacto do
aumento no desemprego e da
queda no salário", contou.
Embora a ocupação não tenha recuado muito, aumentou
a procura por emprego, e os
salários ficaram menores. "A
Pnad de 2014 foi surpreendentemente boa. A Pnad Contínua
vinha mostrando uma manutenção. Não tinha melhora,
mas não tinha reversão, o que
era surpreendente, porque a situação da inflação e da atividade econômica no País já estava
bem ruim", concluiu Neri.
Daniela Amorim O Estado de S. Paulo
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Odebrecht decide fazer delação premiada na Lava Jato

Procuradores detalharam principais suspeitas sobre possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro contra o ex-presidente
Os procuradores que investigam Luiz Inácio Lula da Silva detalharam nesta sexta-feira
suas principais suspeitas sobre
"possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro"
contra o ex-presidente (20032010), uma das personalidades
políticas mais importantes da
América Latina.
Lula ficou sob fogo cruzado
nesta sexta-feira depois que a
polícia fez buscas em sua casa
e o levou para depor sobre o
escândalo de corrupção na Petrobras, que desviou mais de
dois bilhões de dólares da empresa. A seguir, os principais
trechos do comunicado em
que o Ministério Público do
Paraná (sul), encarregado da
investigação, detalha suas suspeitas: "Há evidências de que
o ex-presidente Lula recebeu
dinheiro do esquema da Petrobras por meio do envio e da reforma do apartamento triplex
e de um sítio em Atibaia (São
Paulo), da entrega e móveis
de luxo nas duas propriedades
e do armazenamento de bens
por uma empresa de transporte. Também são investigados

pagamentos feitos ao ex-presidente de parte de empresas
investigadas na Lava Jato, a
título de supostas doações e
conferências".
"Acumulam-se evidências
muito consistentes de que o
esquema de desvio de dinheiro da Petrobras beneficiava
empresas que enriqueciam às
custas do Estado, diretores da
Petrobras que vendiam favores, lavadores profissionais de

dinheiro que entregavam suborno e políticos e partidos que
sustentavam os diretores da
Petrobras e em troca recebiam
a maior parte dos subornos,
que os enriqueciam e financiavam suas campanhas".
"Este grande esquema era
coordenado pelas cúpulas e lideranças dos partidos políticos
que integravam a coalizão do
governo federal, especialmente o Partido dos Trabalhadores

(PT), o Partido Progressista
(PP) e o PMDB". "Lula, além
de líder partidário, era o responsável final da decisão sobre
quais seriam os diretores da
Petrobras e foi um dos principais beneficiários dos crimes.
De fato, surgiram evidências
de que os crimes o enriqueceram e financiaram campanhas
eleitorais e o caixa de sua força
política. Mais recentemente,
inclusive, surgiram na investigação referências ao nome de
Lula como alguém cuja atuação foi relevante para o êxito
da atividade criminosa".
Há indícios de que Lula "recebeu em 2014 pelo menos um
milhão de reais (263.000 dólares) sem justificativa aparente
lícita de (a construtora) OAS
por meio de reformas e móveis
de luxo em um apartamento
tipo triplex, número 164-A, do
Condomínio Solaris, em Guarujá. Apesar de o ex-presidente
ter alegado que o apartamento
não era seu por estar em nome
de uma empresa, várias provas
dizem o contrário".
"Há evidências de que a
OAS pagou despesas elevadas

para reformar o apartamento
(mais de 750.000 reais), custeou móveis de luxo para a
cozinha e os quartos (cerca
de 320.000 reais) e que tudo
ocorreu de forma inusual e
com a participação do próprio
presidente da OAS, Leo Pinheiro".
"Existe a suspeita de que a
reforma e os móveis constituem suborno de favores ilícitos da OAS no esquema da
Petrobras, empresa cujos executivos já foram condenados
por corrupção e lavagem de
dinheiro na Lava Jato".
"O ex-presidente Lula, em
2010, adquiriu dois sítios em
Atibaia, mediante pessoas
interpostas, no valor de 1,59
milhão de reais, tendo fortes
indícios de que, 2010 e 2014,
recebeu pelo menos 770.000
reais sem justificativa econômica lícita de (o empresário)
José Carlos Bumlai e das empresas Odebrecht e OAS".
"Surgiram fortes indícios de
pagamentos dissimulados de
aproximadamente 1,3 milhão
de reais da empresa OAS em
favor do ex-presidente entre

1/1/2011 e 01/2016 para o
armazenamento de itens retirados do Palácio do Planalto
quando terminou seu mandato".
Também são investigados
pagamentos "feitos por construtoras beneficiárias do esquema da Petrobras em favor
do Instituto Lula e da LILS Palestras (empresa na qual o ex-presidente tem 98% e o presidente do Instituto Lula Paulo
Okamoto tem 2%, segundo a
procuradoria)". "A maior parte do dinheiro que entrou nas
duas empresas, entre 2011 e
2014, veio de empresas do
esquema da Petrobras: Camargo Correa, OAS, Odebrecht,
Andrade Gutierrez, Queiroz
Galvão e UTC". "No Instituto
Lula foram 20,7 dos 35 milhões (de reais) que entraram.
No LILS, 10 dos 21 milhões"
(de reais).
Procuradores detalharam
principais suspeitas sobre possíveis crimes de corrupção e
lavagem de dinheiro contra o
ex-presidente.
Foto: Nelson Almeida /
AFP / CP foto

Odebrecht tinha 'estrutura profissional' de pagamento de propinas

Entre diretorias investigadas está a responsável por obra do Itaquerão.
Coletiva da Polícia Federal
e do Ministério Público Federal sobre a 26ª fase da Operação Lava Jato (Foto: Adriana
Justi/G1)
MPF deflagrou a 26ª fase da
Operação Lava Jato nesta terça (22). A força-tarefa da Lava
Jato afirmou, que a Odebrecht,
uma das empresas investigadas na operação, tinha uma
estrutura profissional de pagamento de propina em espécie
no Brasil. A empresa, ainda
conforme a investigação, tinha
funcionários dedicados a uma
espécie de contabilidade paralela que visava pagamentos
ilícitos.
Segundo afirmação do
Ministério Público Federal
(MPF) os pagamentos feitos
pela Odebrecht estão atrelados
a diversas obras e serviços dos
governos: federais, estaduais
e municipais. Dentre elas está
a construção da Arena Corinthians, segundo o procurador
Carlos Fernando dos Santos
Lima.
As propinas conforme apuradas até agora somam ao menos , R$ 66 milhões distribuída
entre 25 a 30 pessoas. Este valor, segundo a Polícia Federal
(PF), estava disponível em
apenas uma das contas identificada como pertecente à contabilidade paralela da empresa.
De acordo com a força-tarefa, o setor da Odebrecht
responsável pelas vantagens

indevidas tinha um sistema
informatizado próprio utilizado para armazenar os dados
referentes ao processamento
de pagamentos ilícitos e para
permitir a comunicação reservada entre os executivos e
funcionários envolvidos nas
tarefas ilícitas, geralmente os
mais antigos e de confiança.
“Se chegou a observar R$ 9
milhões de um dia para outro
em dinheiro em espécie”, disse a procuradora do Ministério
Público Federal (MPF) Laura
Gonçalves Tesser. Os pagamentos ilegais ocorreram já
com mais de um ano da Lava
Jato em curso.
A 26ª fase da Lava Jato nesta
terça-feira, chamada de Xepa,
foi a Odebrecht, uma das
maiores empreiteiras do país,
Por meio de nota, a empresa
afirmou que tem prestado todo
o auxílio nas investigações em
curso, colaborando com os esclarecimentos necessários
As primeiras ações investigativas contra a empresa
ocorreram em junho de 2015,
em meio à 14ª fase. De acordo com os investigadores, as
vantagens indevidas se estenderam até, pelo menos, novembro de 2015, conforme
comprovado por troca de e-mails entre os suspeitos.
"O que chega, para nós, a
ser, de certa forma, assustador:
com a efetivação da prisão de
Marcelo Odebrecht, houve a

ousadia de continuar a operar o pagamento de propina
em detrimento do poder público”, afirma Laura Gonçalves Tesser.
Ex-executivos e o presidente afastado da holding Odebrecht S.A, Marcelo Odebrecht,
são réus em uma ação penal na
Justiça Federal no âmbito da
Lava Jato.
Marcelo Odebrecht estava
diretamente envolvido na estrutura de pagamento de propina, diz PF (Foto: Giuliano
Gomes/PR PRESS)
Em outro processo, por
exemplo, Marcelo Odebrecht
foi condenado a 19 anos e quatro meses de prisão.
Sobre estas novas suspeitas,
a polícia fala em envolvimento
direto de Marcelo Odebrecht.
“Não há qualquer dúvida
da participação direta da Odebrecht”, declarou a delegada
Renata Rodrigues. Ele era
identificado nas planilhas de
contabilidade paralela pela sigla MBO (de Marcelo Bahia
Odebrecht), dizem os investigadores.
"Há referências às iniciais
do nome do senhor Marcelo Odebrecht em planilhas
apreendidas, tanto M.B.O,
quanto D.P – diretor-presidente. As duas referências
são feitas na mesma tabela,
o que deixa bem claro que
o coordenador daquela solicitação indevida é Marce-

lo Odebrecht", explicou o
MPF.
Outro sistema, no qual os
envolvidos usavam codinomes, permitia a comunicação secreta entre executivos,
funcionários da Odebrecht e
os doleiros responsáveis por
movimentar os recursos irregulares.
O MPF apurou que pelo
menos 14 executivos de outros setores da Odebrecht, que
demandavam os “pagamentos
paralelos”, encaminhavam aos
funcionários as solicitações de
pagamentos ilícitos, de forma
que a contabilidade paralela e
a entrega dos valores espúrios
ficassem centralizadas nessa
estrutura específica.
Conforme a Lava Jato, funcionários foram transferidos
para o exterior não apenas para
fugir das investigações, mas
também para viabilizar a continuação desse sistema ilícito.
Segundo a força-tarefa,
executivos requisitavam pagamentos a codinomes e encaminhavam ao superiores, que os
autorizavam. "Havia um procedimento a ser seguido para
esses pagamentos paralelos",
disse a delegada Renata Rodrigues.
Ao explicar o modo operante do esquema utilizado pela
Odebrecht, o delegado da Polícia Federal Márcio Adriano
Anselmo afirma que entregas
de dinheiro, algumas no valor

de R$ 1 milhão, eram feitas em
flats.
Nota da Odebrecht
"A Odebrecht confirma que
a Polícia Federal cumpriu hoje
mandados de prisão, condução
coercitiva e busca e apreensão
em escritórios e residências de
integrantes em algumas cidades no Brasil. A empresa tem
prestado todo o auxílio nas investigações em curso, colaborando com os esclarecimentos
necessários”.
Veja os nomes dos
alvos da 26ª fase
- Prisões preventivas
1) Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho
2) Luiz Eduardo da Rocha
Soares
3) Olivio Rodrigues Júnior
4) Marcelo Rodrigues
- Prisões temporárias
1) Antônio Claudio Albernaz
Cordeiro;
2) Antônio Pessoa de Souza
Couto;
3) Isaias Ubiraci Chaves Santos;
4) João Alberto Lovera;
5) Paul Elie Altit;
6) Roberto Prisco Paraíso Ramos;
7) Rodrigo Costa Melo;
8) Sergio Luiz Neves.
9) Alvaro José Galliez Novis

- Conduções coercitivas
1) André Agostin Moreno
2) André Luiz de Oliveira
3) Antonio Carlos Vieira da
Silva Júnior
4) Bruno Martins Gonçalves
Ferreira
5) Douglas Franzoni Rodrigues
6) Elisabeth Maria de Souza
Oliveira
7) Flavio Lucio Magalhães
8) Gustavo Falcão Soares
9) Lourival Ferreira Nery Júnior
10) Luiz Appolonio Neto
11) Luiz Roque Silva Alves
12) Maiara Prado Ribeiro do
Lavor
13) Rogério Martins
14) William Ali Chaim
15) Alexandre Biselli
16) Alyne Nascimento Borazo
17) Antônio Carlos Daiha
Blando
18) Antônio Roberto Gavioli
19) Carlos José Vieira Machado da Cunha
20) Claudio Melo Filho
21)Eduardo José Mortani Barbosa
22) Fabio Andreani Gandolfo
23) Fernando Luiz Ayres da
Cunha Santos Reis
24) Flavio Bento de Faria
25) Nilton Coelho de Andrade
Júnior
26) Marcelo Marques Casimiro
27) Camillo Gornati
28) Paulo Sergio da Rocha
Soares
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Prefeitura Municipal de Conceição Prefeitura Municipal de Conceição
de Ipanema - MG
de Ipanema - MG
Município de Conceição de Ipanema - Departamentos de Material e Serviços Retificação do
Decreto nº. 419/2016 - Considerando erro de digitação na publicação do Decreto nº. 419/2016,
realizada no dia 15/03/2016, edição nº.315, pág. 15, do Jornal das Montanhas, retifica-se o
Anexo único do referido Decreto para a seguinte redação: “Anexo Único a que se refere o art. 3º
do Decreto nº. 345/2014)”, Lêia – se “Anexo Único a que se refere o art 3º do Decreto 419/2016.
Willfried Saar - Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DE IPANEMA – MG – Extrato de Contrato: PA: 0065-0004PLPP: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.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG. Contratados:
Empresa (A): “ÉCIO DE ARANTES - ME”, com o CNPJ sob nº. 26.264.226/0001-93. Valor:
R$:356.688,80, para os itens: 01 a 45, e 47 á 68, e a Empresa (B): “Luciene Maria Miguel CIA
LTDA”, com CNPJ: 05.533.177/0001-77.Valor: 27.560,00, para o item: 46. Vigência:28.01.2016
até 31.12.2016. Dotação Orçamentária: SEMEC: 12.306.0035.2032.03.03.90.30.00 – F: 116 F.R.:
1.00.00 – 12.306.0035.2032.03.03.90.36.00.F. 117/FR. 1.00.00. Entrega mediante a Requisição.
Conceição de Ipanema – MG, em 28 de Janeiro de 2016. Willfried Saar – Prefeito Municipal.
MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DE IPANEMA – MG – Extrato de Contrato: PA: 0061-0004PLPP:0018-2015. Objeto: Aquisição de medicamentos necessários para uso no Centro Saúde
do Município de Conceição de Ipanema - MG. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA – MG, CNPJ:18.334.300/0001-72. Contratados: Empresas;“DISTRIMIX
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ”, com o CNPJ sob nº.01.417.694/0001-20,para
os Lotes: 09,15, 22,24, 29, com valor; R$: 89.708,94. E a empresa: GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, com CNPJ:07.790.854/0001-68, para os
Lotes: 06, 08, 12, 20, 25, com o valor de R$: 137.866.25. E a empresa RD PHARMA LTDA,
COM CNPJ: 10.491.244/0001-78, para os Lotes; 02, 10, 17,19, com valor : R$; 35.425,70 E
a empresa PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA, com
CNPJ:12.576.098/0001-09, para os Lotes: 01, 04, 05, 07, 11, 13,16, 18, 21, 23, 27, 28, com
o valor: R$; 253.607,60. Entrega mediante a requisição. Vigência: 21.01.2016 á 31.12.2016.
Dotação Orçamentária: 10.302.0046-2044.0303.90.30.00 – Ficha 180 – Fonte Recurso: 01.02.
00.10.302.0046.2048.03.03.90.30.00 – Ficha 206 – Fonte Recurso: 01.48.00.Vista aos interessados para querendo, manifestarem-se. Conceição de Ipanema – MG, em 21 de Janeiro 2016.
Willfried Saar – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - Decreto Municipal nº 422, de 24/3/2016 Dispõe sobre reorganização da forma de apresentação dos contracheques dos servidores
mencionados na Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010 e suas alterações, e de outros em que se
aplicar, e dá outras providências. WILFRIED SAAR, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, etc., considerando a dificuldade de compreensão das diversas realidades
remuneratórias existentes na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e
Cultura); considerando o fato de lei municipal ter diferenciado o regime de carga horária dos
anos iniciais do Ensino Fundamental e dos anos finais do Ensino Fundamental para 30 (trinta)
e 24 (vinte e quatro) horas respectivamente, com o cumprimento de dois terços e um terço,
com alunos e sem alunos, também respectivamente; considerando o disposto nos artigos 25,
“A remuneração do profissional da educação, fixada pela Lei nº 610, de 30 de setembro de
2005, corresponde ao seu vencimento básico, isto é, relativo à classe e ao nível de habilitação
que se encontre, acrescido das vantagens peculiares a que fizer jus, nos termos da Lei nº
380, de 17 de maio de 1991 e desta Lei”, art. 26, art. 27, art. 45 e o disposto na Lei Municipal
nº 727, de 2.4.2012, decreta: Art. 1º Este decreto disciplina a montagem e discriminação das
verbas pagas ao pessoal do quadro do magistério em contracheque a ser disponibilizado
mensalmente. Parágrafo único. O presente decreto pode ser aplicado em outras situações
onde ocorrer a necessidade de pagamentos de direitos, adicionais ou vantagens além do
vencimento básico. Art. 2º O contracheque deverá discriminar, separadamente, o valor do
vencimento básico vigente no momento, e cada uma das verbas a que faz jus o empregado/
servidor em função das progressões na carreira, segundo a Lei Municipal nº 688, de 26.4.2010
e suas alterações. Art. 3º Devem o Departamento de Gestão de Recursos Humanos e
Departamento de Planejamento, Finanças, Orçamento, Contabilidade, Tesouraria e Prestação
de Contas agirem em conjunto para acertar a situação dos pagamentos de cada servidor que
esteja enquadrado e pertencendo ao quadro do magistério, nos termos da Lei Municipal nº
688, de 26.4.2010 e suas alterações e em outras. Art. 4º O Anexo Único que deste decreto
faz parte, indica os direitos, vantagens e adicionais denominados a serem utilizadas nas
hipóteses de progressões ou vantagens previstas em lei. Parágrafo único. Eventuais outros
direitos, vantagens ou adicionais que porventura não estejam contemplados no Anexo Único
podem ser descritos e incluídos no contracheque. Art. 5º Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. GP (Gabinete do
Prefeito), em 24/3/2016. Willfried Saar, Prefeito Municipal - SEMAF (Secretaria Municipal
de Administração e Finanças).
ANEXO ÚNICO
(a que se refere o art. 4º do Decreto 422/16)
Matrícula/
Código
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

ANUNCIE

contato@jm1.com.br
(33)3331-8409

.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

Discriminação do vencimento básico, direito,
adicional ou vantagem
Vencimento básico
Progressão vertical ao nível .......
Progressão Horizontal à Classe .......
Desconto por falta ao serviço
Gratificação por exercício de educação
especial
Gratificação natalina (13º)
Gratificação por titulação (doutor)
Prêmio por assiduidade
Adicional noturno
Adicional de insalubridade
Adicional de penosidade
Adicional de periculosidade
Férias regulamentares ciclo __/__/__ a
__/__/__
Um terço de férias
FGTS
Salário família
Serviço extraordinária
Por participação em Comissão (órgão coletivo
de deliberação)
Diferença salarial referente a .......
Outros.

__________________________
Willfried Saar
Prefeito Municipal

Valor

Descontos

Total

R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....

R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....

R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....

R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....

R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....

R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....

R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....

R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....

R$.....
R$.....
R$.....
R$.....
R$.....

R$.....
R$.....

R$.....
R$.....

R$.....
R$.....
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Ônibus escolar de Caparaó quase
cai em ribanceira
CAPARAÓ (MG) - Um
ônibus que transportava
alunos da zona rural de
Caparaó saiu da pista e ficou parcialmente tombado à beira de uma ribanceira nesta segunda-feira
(21), por volta das 07h00.
O acidente aconteceu
quando o ônibus buscava alunos do Córrego
Boa Vista, zona rural do
município. O veículo ficou com a lateral direita
parcialmente caída para o
lado da ribanceira de uma
lavoura de café.
Segundo o motorista,
Rafhael Daris Novaes, 29
anos, fez um desvio para a
lateral direita da pista e, então, percebeu que o ônibus
começou a afundar, por
conta da terra estar solta
naquele trecho. Foi então
que o veículo ficou preso,
tombado parcialmente à
direita, na ribanceira de
uma lavoura de café.
Nem o condutor e
nem os alunos sofreram

nenhum ferimento. O
ônibus teve de ser removido com ajuda de
uma retroescavadeira,
mas não sofreu nenhum
dano. A documentação
do veículo e do motorista estavam todas regulares.

Ainda de acordo com o
condutor, ele normalmente não faz aquele percurso. O ônibus que é usado naquele trajeto havia
apresentado problemas e
ele, então, foi substituir o
transporte daquela região.
Portal Espera Feliz

PM detém autor de homicídio
em Raul Soares

RAUL SOARES (MG)
- Sebastião Custódio, de
44 anos, foi detido nesta
sexta-feira (25/03) pela
Polícia Militar de Raul
Soares como o autor de
um homicídio ocorrido
na rua Augusta Amélia
Dutra, no Vila Esperança.
A vítima, José Conceição da Silva, de 61 anos,
foi morto com golpes de
pá. Autor e vítima faziam
uso de drogas. O autor
afirmou que teve um
desentendimento
com
a vítima e pensou que
seria agredido com um
canivete, momento em
que desferiu dois golpes
de pá contra a cabeça da
vítima. José Conceição
chegou a ser encaminhado ao Hospital com graves ferimentos na face,
mas não resistiu e veio a
óbito.
De acordo com Cabo
Giancarlo, o autor do
crime foi localizado próximo de sua residência,
tentou evadir dos militares, mas foi preso. A
mulher conduzida à De-

legacia é Débora Martins
de Oliveira Morais, de 38
anos. O autor do homicídio a acusou de tentar
furtar dinheiro da vítima
que estava caída no solo
após ser atacada com golpes de pá. Em entrevista,
ela confirmou que estava
no local e que mexeu nos
bolsos da vítima a mando

do autor do crime e negou
qualquer envolvimento
no homicídio.
Sebastião, em entrevista, confessou a autoria do
crime e alegou que estava
sob efeito de crack.
Os autores foram conduzidos à Delegacia de
Caratinga.
TV Super Canal
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Jovem é executado em Urucânia
URUCÂNIA (MG) Paulo Cesar Ciriaco Nunes, 18 anos, foi assassinado na Praça Beatriz
Monteiro de Carvalho,
no centro de Urucânia,
por volta de 22 horas
desta quarta-feira, 23/03.
A equipe da Polícia
Militar foi chamada e
encontrou o rapaz morto
num trecho da praça. Populares ouviram o barulho de tiros e uma testemunha contaou que dois
homens chegaram numa
motocicleta.
Paulo teria tentado
correr, mas perseguido e
caiu na rua. Um dos ocu-

pantes da moto atirou várias vezes.
A perícia confirmou
que ele foi baleado nas
costas, na cabeça e em
uma das mãos.

Apesar dos levantamentos e rastreamento
da Polícia Militar, os
autores não foram localizados.
Com informações da PM

Manhuaçu: Denúncias levam PM
a drogas no Santa Terezinha

Mais uma operação bem
sucedida realizada pela PM
tirou mais drogas de circulação em Manhuaçu, na tarde da quarta-feira, 23/03,
no Bairro Santa Terezinha.
Drogas Sta Terezinha (1)
Foram apreendidas doze
buchas pequenas, dois tabletes e uma barra grande de maconha. Ainda na
quarta-feira, mas pela manhã, os policiais apreenderam 2.400 reais em dinheiro. Três pessoas foram
conduzidas por associação
ao tráfico. Mais uma vez
denúncias anônimas ajudaram a polícia a realizar a
operação vitoriosa.
Houve uma denúncia de
que um jovem retirou algo
de casa e levou para um lote
vago nos fundos do imóvel.
O garoto de 16 anos entregou aos policiais 12 buchas
de maconha, que estavam
guardadas na residência.
No terreno alvo da denúncia os policiais encontraram dois tabletes
de maconha, uma balança
de precisão e uma faca de
cozinha. Um cão do canil
do 11º Batalhão de Polícia
Militar auxiliou nas buscas
e localizou mais uma barra
de maconha no lote.
Os dois jovens de 16 e 19
anos, acusados de tráfico
de drogas, foram encaminhados para a delegacia de
Polícia Civil.
Pela manhã
Mais cedo, policiais conseguiram apreender 2.400
reais, um cigarro e uma bucha de maconha. Três pessoas foram conduzidas por
associação ao tráfico.
Pessoas em atitude sus-

peita que estavam na Rua
São Lucas foram seguidas e
na abordagem na parte alta
dos barracos denunciados
foi encontrado o dinheiro.
Os três negaram envolvimento com tráfico. Os dois
filhos de um dos abordados
são alvos de denúncias no

bairro, mas não foram localizados.
Os materiais e os três
envolvidos foram levados
para a delegacia de polícia.

Luiz Nascimento, com
informações da PM e
Portal Caparaó
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ENTRETENIMENTO

ÁRIES: Coloque toda sua força e empenho para fazer
acontecer o que estiver dentro de seus planos e anseios.
Hoje é um dia interessante para fazer valer sua força, você
está no cenário certo, com as pessoas certas para isso.

LABIRINTO
Buscar a Sogra
- Chefe, eu queria que o senhor me liberasse amanhã de manhã. É por causa da
minha mulher. Ela quer que eu vá buscar
a mãe dela pra passar o fim de semana lá
em casa.

TOURO: A vontade de colocar em marcha tudo que
deseja precisa ser temperada com uma boa pitada de bom
senso, pois, sua alma consegue reconhecer que o ambiente
não é propício para dar o pontapé inicial em nada.

- Olha, tem muita coisa pra fazer aqui no
escritório e eu não vou poder liberar você
amanhã.

GÊMEOS: Mesmo que não for a sua alma a que estiver
no comando de tudo e que o caminho precise ser compartilhado com pessoas que em outros tempos você acharia
de duvidosa reputação, ainda assim não dá para dizer que
algo ruim aconteça.

- Obrigado, chefe. Eu sabia que podia
contar com o senhor.
Piada do médico recém-formado
e o consultório novo
Um jovem médico, recém-formado,
montou seu consultório modesto e, enquanto esperava a clientela, ficou imaginando uma maneira de promover-se.
Quando, afinal, apareceu o primeiro cliente, ele já estava preparado. Assumiu um
ar ocupadíssimo, fez sinal para que o visitante aguardasse um momento e fingiu
que estava respondendo a um telefonema
urgente:

CÂNCER: Só com muito empenho e persistência tudo
acontecerá de acordo com seus planos. Por isso, diante
dos obstáculos que necessariamente terão de surgir, em
vez de desanimar siga em frente, redobre esforços e empenho.

sete erros

LEÃO: Aos trancos e solavancos, mas há avanço assim
mesmo. Acostume-se a esse ritmo, pois, não dá sinal de
que irá embora muito rapidamente. Aproveite esse ritmo
então e faça o melhor possível com os recursos disponíveis.

- Sinto muito, governador, mas é impossível. Amanhã cedo tenho que ensinar uma
cirurgia cardíaca para uma nova equipe,
à tarde dou aulas na faculdade e à noite
estou embarcando para um congresso em
Nova York ...
Finalmente, voltando-se para o visitante:

VIRGEM: Há momentos em que não se pode ser altruísta, porém, é necessário vigiá-los, porque a inércia pende
muito forte para o lado egoísta de nossa humanidade e se
torna muito fácil viciar-se nesse tipo de atitude, não é?
LIBRA: De um jeito ou de outro, tudo leva você a evitar o isolamento, mas ao mesmo tempo a evitar também se
lançar a aventuras com a alma motivada pela orientação
dada por pessoas que só palpitam e nada além disso.

- Em que posso servi-lo?
E o visitante responde:
- O senhor me dá licença que eu vim instalar o telefone.

ESCORPIÃO: A alternância entre você estar no controle e o descontrole de tudo é um panorama que veio para
ficar e, por isso, requererá muita presença de espírito de
sua parte. Assuma isso com a menor irritação possível.

Piada do menino e o presente
de final do ano
O menino chega em casa no final do
ano e diz:

SAGITÁRIO: Como sempre, você fará o que tiver
vontade, contrariando o que for necessário. De vez em
quando uma atitude dessas dá certo, mas normalmente
você não deve contar com a boa fortuna apoiando todos
seus movimentos.

-PAI, tenho uma notícia pra você!
-O que é? -pergunta o pai.
-Você não me prometeu uma bicicleta
se eu passasse de ano????
-Sim, meu filho.
-Então se deu bem. Economizou um
dinheirão.
Como dar um primeiro beijo
Uma menina de sete anos admitiu, calmamente para seus pais, que Joãozinho
havia lhe dado um beijo depois da aula.
- E como aconteceu isso? - perguntou a
mãe assustada.
- Não foi fácil, - admitiu a pequena garotinha - mas três meninas me ajudaram
a segurá-lo.

HORÓSCOPO

CURIOSIDADES

Qual o animal mais longevo da Terra?

O animal mais longevo existente na Terra é uma água viva
chamada Turritopsis nutricula,
recentemente renomeada para
Turritopsis dohrnii, que não morre nunca. Quer dizer, se só se
ela for comida por outro animal.
Ela é um celenterado e costuma
viver nas águas mais frias dos
oceanos. “Ela vive na forma de
água viva, denominada também
de medusa, quando adulta. Em
um determinado período, que
depende de individuo para indivíduo, ela volta para a forma

jovem, que é um pólipo ou forma de anêmona - em cativeiro
elas efetuam este ciclo em média 5 vezes ao ano”, explica o
professor de animais silvestres
da faculdade de veterinária da
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Leonardo Bôscoli Lara.
“No caso da água viva, em vez
do DNA programar a morte, ele
programa a volta dela para o
pólipo. É um comando do DNA
para essa espécie”, afirma o
professor.

CAPRICÓRNIO: Há energia suficiente para você se
envolver em tarefas que em outros momentos lhe causavam desânimo e rejeição. Essas tarefas são necessárias
e precisam ser cumpridas, por isso, melhor aproveitar a
ocasião.
AQUÁRIO: Apesar de todas as dificuldades e obstáculos as coisas caminham e se ainda não deu para todas as
pessoas caírem na real e se ajustarem aos acontecimentos,
isso não deve demorar muito mais. Aposte nisso e siga
em frente.
PEIXES: Muita coisa pode ser feita e seria interessante
você se munir de toda a boa vontade do mundo e se dispor
a fazer em pouco tempo o que foi protelado antes. Agora é
um momento que não deve ser considerado normal.

29 de março / 2016

Um imprevisto deixa Henri Castelli fora do
palco na apresentação do espetáculo
Auto da Paixão de Cristo.

Na tarde de quarta-feira (23) , o ator foi mergulhar em um rio na região
de Bom Jardim, em Nobres, a 151 km de Cuiabá, e foi atacado por uma
arraia, num momento em
que flutuava relaxado nas
águas.
A assessoria do Núcleo de Ações Voluntárias
(NAV), responsável pela
organização do evento,
informou que Henri passa bem e, após socorro
de emergência, foi levado
para uma clínica particular. O ator sentiu dores e,
por conta disso, não conseguiu encenar o espetáculo.

Sandy é resgatada em enchente:
'Um susto daqueles'

Sandy passou por
um susto bem grande
durante a noite da última quarta-feira (24). A
cantora e sua mãe, Noely, ficaram ilhadas e
presas no meio de uma
enchente, causada pela
forte chuva que caiu em
Campinas.
Era para a cantora ter ido para o Rio de Janeiro,
mas ela acabou perdendo o voo. Em conversa ao
vivo com Fátima Bernardes, no programa Encontro, ela contou alguns detalhes do que aconteceu.
“A gente levou um susto daqueles, foi um momento de muita tensão. O carro é automático e
blindado, então as portas não abriam, mas conseguimos sair pela janela”, contou ela.
“Era um pedaço pequeno que a gente tinha para
atravessar, e eu estava desesperada para chegar no
aeroporto. Pela altura da água, a gente achou que
dava para passar. Subimos na calçada e quando
descemos, a água subiu muito rápido”, relembrou
ela.
Segundo Sandy, algumas pessoas que estavam
em um restaurante próximo ao local em que elas
ficaram ilhadas, ajudaram.
“As pessoas ajudaram a gente. Tinha um homem
forte e alto, que me carregou no ombro para que eu
conseguisse sair”, disse.

Luciano Szafir se derrete por Sasha:
'Minha princesa'

No clique, o pai coruja
aparece com o rosto colado com a filha mais velha
e os dois estavam curtindo bastante o momento
deles.
Além de Sasha, Luciano também é pai de
David, de dois aos, e Mikael, que está prestes a
completar 1 ano.
“Minha primeira, minha princesa”, escreveu ele na
legenda, babando pela filha.

acesse: www.jm1.com.br

Sabrina Sato e Luan Santana
provocam em ensaio fotográfico
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"Sexta feira da Paixão na
natureza, só a agradecer",
escreveu ela.
Flávia está brilhando atualmente nas telinhas como
a vilã Sandra na novela das
18h, Êta Mundo Bom!, enquanto Otaviano esbanja
carisma e descontração no
Vídeo Show e no Amor &
Sexo.

Traje do Superman foi redesenhado para ator
poder fazer xixi

Na noite da última quarta-feira (23), Sabrina Sato
e Luan Santana fizeram um ensaio para a marca de
roupas Sawary Jeans, de onde os dois são garotos-propaganda.
Sabrina Sato usou três looks para posar com as calças jeans, em que um deixava sua barriga à mostra,
outro que realçava seu corpinho curvilíneo e o que
mais chamou a atenção, que era cheio de transparências e deixava parte dos seios à mostra.
Já Luan Santana também usou três looks mais colados ao corpo, que deixaram em evidência os músculos do cantor, que tem mostrado que está pegando
pesado na academia.

Correspondente da Globo com óculos
azul em notícia séria

Ilze Scamparini foi criticada por usar um acessório
inusitado para falar sobre a
tragédia na Bélgica
Aparecer para milhões
de telespectadores, deve
exigir cuidado de quem
tem o compromisso de informar. A jornalista Ilze
Scamparini,
correspondente da Globo em Roma,
chamou atenção hoje pela
manhã terça-feira no “Bom
dia Brasil” ao comentar os
atentados de Bruxelas. A jornalista apareceu com um óculos de armação azul e lentes arredondadas e acabou sendo
alvo de vários comentários jocosos na web.
"A repórter Ilze Scamparini saiu de uma festa de casamento e esqueceu de tirar o adereço", escreveu uma pessoa
no Twitter. "Ilze Scamparini, minha filha, coloca um óculos decente pra dar uma notícia séria como essa", criticou
outro internauta.
No entanto, algumas pessoas curtiram o acessório. "Ilze
Musa Scamparini entrando ao vivo no Bom Dia Brasil diretamente da varanda de sua casa, com seus óculos loucos
azuis", disse um internauta.
No final do ano passado, Ilze Scamparini também causou polêmica na cobertura dos atentados de Paris. A jornalista reclamou ao vivo no "Jornal Nacional" do cansaço
durante o trabalho.

Flávia Alessandra curte cachoeira
com Otaviano Costa

Flávia Alessandra e Otaviano Costa aproveitaram o feriado nesta sexta-feira (25) para curtir uma cachoeira a
dois em clima de romance.
A atriz compartilhou uma foto ao lado do maridão, onde
a dupla posou nas pedras que cercam as águas e mostrou o
clima gostoso no local.

Henry Cavill está no trabalho de divulgação do
novo filme de super-heróis Batman Vs Superman: A
Origem da Justiça, onde dá vida ao herói de capa vermelha.
Em uma entrevista ao programa Late Night with
Seth Meyers, o ator estava com um ótimo humor e
comentou sobre a escolha do figurino para interpretar
o personagem. Ainda nesse assunto, o galã comentou
que o traje - muito justo por sinal - foi redesenhado
para que ele pudesse fazer xixi.
“Eu falei com o figurinista: ‘O primeiro traje era
ótimo e eu amei. Mas, apenas criativamente falando,
eu gostaria de conseguir fazer xixi dessa vez, quando
eu quisesse'”, contou.
Ele também comentou que em O Homem de Aço
demorava cerca de 20 minutos para conseguir tirar a
roupa e usar o banheiro.
Batman vs Supeman: A Origem da Justiça estreia na
próxima segunda-feira (28) em todo o Brasil e conta
ainda com Ben Affleck e Mel Gadot no elenco, no papel de Batman e Mulher-Maravilha, respectivamente.

Gigi Hadid e Karlie Kloss fazem
selfie e fãs vão à loucura

A grife Victoria's Secret
é conhecida por reunir as
modelos mais lindas do
mundo para convocar para
o time de angels, como são
chamadas.
Dois nomes com maior
reconhecimento entre elas é
Karlie Kloss, a melhor amiga de Taylor Swift, e Gigi
Hadid, namorada de Zayn
Malik. A dupla posou para
uma selfie nos bastidores de
um ensaio nesta sexta-feira (25) e 'quebrou a internet' ao
alcançar 100 mil curtidas em poucos minutos.
"Dias de ensaio com esse bebê", escreveu Karlie.
Gigi teve sua estreia como angel em 2015, ao desfilar ao
lado de Kendall Jenner, irmã de Kim Kardashian.
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Manhumirim comemora 92 anos

Com o tema ‘Aedes Aegypty: uma questão de
responsabilidade social’, foi realizado especial
desfile cívico em comemoração aos 92 anos de
emancipação político-administrativa de Manhumirim, na última quarta-feira, 16. Mais uma vez,
o centro da cidade foi tomado pela presença do
público, além dos estudantes da rede municipal,
escolas particulares e os cidadãos representantes
das diversas instituições sociais da cidade. Este
momento feliz e de confraternização contou também com a presença da Prefeita Darci Braga; vereadores, membros do Secretariado Municipal e
Expedicionário Renê Rabelo, entre outras autoridades.
A Banda de Música Irmã Cecília, a Entrada Oficial (com a participação da Guarda mirim) e Hasteamento das Bandeiras – executado pela Prefeita
Darci Braga, Vereador Rodrigo Soares, e o Expedicionário, Senhor Renê Rabelo - marcaram a
abertura da solenidade, logo pela manhã.
O desfile deste ano teve como tema a Saúde, evidenciando a preocupação nacional com a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de
doenças perigosas como a dengue, chikungunya
e o zika vírus. Com muito entusiasmo e criatividade, os estudantes, professores e representantes
das instituições sociais fizeram bonito, apresentando a importância da prevenção. A Secretaria
M. de Cultura também chamou a atenção do público com a exposição de galeria com imagens
mostrando diferentes locais e épocas da cidade.
O público aplaudiu cada apresentação, e, à noite, foi celebrada Santa Missa em Ação de Graças
ao aniversário do município, na Igreja Matriz do
Senhor Bom Jesus.
(Ass. de Comunicação – Prefeitura de Manhumirim)

