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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES
INFORMA: Agora é lei, o
Governador Fernando Pimentel
Autoriza em 4/05/16 a criação
da Comarca de Matipo-MG.
PÁG.

07

Deputado João Magalhães participou ativamente junto com o
Governador de Minas, Fernando Pimentel, para esta grande
conquista para Matipó e região

Neymar

Execução: Médico e o filho
são assassinados em Mutum
Maitê
Silvio

PÁG.
Geraldo
Suzana

09

O médico cardiologista Fernando da Cruz, 57 anos, e o filho dele Fernando Henrique Ribeiro
Cruz, 22 anos. Isabela foi atingida oito vezes nas pernas.
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EDITORIAL

CHARGE

Brasil é exemplo do que "corrupção faz
a um país", dizem EUA

A

secretária de Comércio dos Estados Unidos, Penny Pritzker, afirmou na nesta terça-feira da semana passada que a crise política no
Brasil é um exemplo de "o que a corrupção pode fazer a um país",
e que levará tempo para superar os efeitos "desestabilizadores" gerados
pelo processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.
"O Brasil é um país maravilhoso (...) e estamos vendo as implicações
do que a corrupção pode fazer a um país, e tão rápido, de forma desestabilizadora", disse Pritzker durante a 46ª Conferência das Américas
realizada no Departamento de Estado dos EUA, em Washington.
"É um país enorme, e é extremamente importante para a região.
Nossa esperança é que possam superar isto, mas me parece que vai
levar tempo", acrescentou a titular de Comércio em referência à crise
econômica e ao processo para cassar o mandato de Dilma.
Até agora, o governo de Barack Obama tinha feito poucos comentários sobre a crise política no Brasil, limitando-se a indicar que considera
as instituições do país suficientemente maduras para abordar a crise
atual de forma democrática e de acordo com a Constituição brasileira.
Pritzker falou também sobre a relação com a Argentina sob o novo
governo de Mauricio Macri, e disse que o país "avançou muito rapidamente" para "dar a volta em sua economia".
"Têm o potencial de desempenhar um papel de liderança (no continente), particularmente em um momento no qual muitos de seus vizinhos
têm muitos problemas", opinou Pritzker.
Em relação ao Tratado Transpacífico (TPP), assinado por 12 países
em fevereiro, disse confiar que o Congresso americano possa aprová-lo
"este ano" para que possa entrar em vigor.
"O TPP é uma oportunidade para desbloquear mais crescimento,
estruturas que permitirão continuar crescendo" em todo o continente,
garantiu Pritzker.
"O isolamento não funciona, e menos ainda em um entorno onde
todos estamos conectados", completou.
A funcionária americana comentou ainda que o continente se divide
em duas tendências: uma de "abertura e comércio, refletida nos países
que fazem parte do TPP, na Aliança
do Pacífico e na recente mudança na
Fale com a redação
contato@jm1.com.br Argentina", e outra "mais fechada e protecionista, que se reflete mais nos países
(33)3331-8409
do Mercosul".
Sobre Cuba, um país que visitou duas
vezes nos últimos dois anos, a titular de Comércio dos EUA se mostrou
otimista sobre a eventual suspensão do embargo.
"À medida que haja mais relações, haverá mais pressão para que se
suspenda o embargo, mas o governo cubano tem que atuar também.
Há mudanças e reformas que acredito que vão ter de fazer para que
finalmente o Congresso (dos EUA) acabe com o embargo", concluiu
Pritzker.
Esta é a realidade que ao longo do tempo a história tem mostrado
a decadência dos países que se enveredaram no caminho do socialismo, veja a situação hoje da Rússia, Cuba, Venezuela, Bolívia. Todos
envolvidos em muita corrupção, ainda bem que aqui o povo está se
mobilizando para acabar com a organização criminosa em que tomou
conta do país. Não é fácil para um país colocar na cadeia tanta gente
importante, como empresários e políticos como tem acontecido no
Brasil. Hoje a Comissão Especial do Impeachment no Senado está
votando o parecer do relator Antônio Anastasia. Ontem o presidente da
Câmara foi afastado pelo STF, o ex-presidente Lula foi denunciado e
está sendo investigado, podendo ser preso a qualquer momento, outro
fato a observar é que há muitos deputados, senadores, governadores,
ministros. Todos com problemas na justiça com a Lava Jato.
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LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.
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L

Zés do Brasil

embrando, no Brasil há dois tipos de Zé que
se sobressaem a população. Temos Seo Zé
e o Zé Migué. O Seo Zé é aquele que ama
seu país, e o Zé Migué vive do desvio. Tá sempre
desviando verbas, serviços, responsabilidades e
mais uma dúzia deveres de todo cidadão. Claro,
estes não são os únicos Zés do Brasil. Mas os Zé
Migué viram notícia, dão o que falar, estão mais
a mídia. Desdenham seu público. Correm atrás
dos holofotes, de aparecer, serem vistos, alguns
fazem tanto que a vida imita a arte, gospem no
prato que comeu.
Os números que norteiam a economia brasileira
hoje, se comparados há alguns anos são indigestos. Os resultados de tão maculados a imprenssa,
sofreram um duro golpe está semana. O congresso
não aprovou o pedido do governo de 100 milhões
destinados à propaganda governamental. Parece
justo, soa como ensinar Padre rezar missa. As

empresas brasileiras fecham a três por quatro,
as obras do PAC inacabadas, Petrobras ruiu, desemprego os números são estratosféricos, dentre
tantos negatividades deste governo. Então, fazer
propaganda do quê?
Claro, as coisas podem ter mudado e os senhores do destino deste país arrependeram-se, iram
devolver tudo que nos foi tomado indevidamente.
Petrobrás com saldo líquido, São Francisco enfim
transposto, Pasadena, aparelhos do SUS aptos
a serem usados e mais um mundaréu de coisas
ai que não temos ideia. E os cem conto? Bom,
serão usados para limpar suas caras lavadas com
mentiras absurdas. Ou alguém acredita que alguma dessas besteiras é verdade? Querem apenas
divulgar mais mentiras.
Pois é, mas por incrível que pareça há os defensores destes absurdos. Crer que há milhões de
pessoas que saíram

10 de maio / 2016

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Pedida abertura de inquérito
de Lula e Dilma
O procurador-geral da
República, Rodrigo Janot,
enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um
pedido de abertura de inquérito para investigar a
presidente Dilma Rousseff,
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e o advogadogeral da União, ministro José Eduardo Cardozo, por suposta
obstrução à Justiça, em tentativa de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato.
O pedido, sigiloso, será analisado pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF. O sigilo é motivado pelo
fato de que o pedido tem como base gravações de conversas
telefônicas entre Dilma e Lula, inicialmente divulgadas
pelo juiz federal Sérgio Moro e cujo segredo foi decretado
posteriormente pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo.
Não sei se essa lentidão é benéfica ou não ao Brasil, só
que tem decisões que tem que ser rápida, pois a demora
acarreta prejuízos. Outra decisão importante para qualquer
país é se preservar contra certos males que podem atingir o
povo. Como pôde o Brasil ser ocupado por uma organização
criminosa por tantos anos e só agora é desvendados os crimes.

A corrupção não acaba aqui
O pior de tudo é o Povo
achar que o PT saindo
acabará a corrupção e o país
irá se transformar nos EUA.
Se o PT fosse o problema era
fácil solucionar, nas eleições
votava-se em outro. Os políticos são loucos. Os políticos
honestos são poucos. E o
pior de tudo, o povo é burro demais. Fora corrupção e não
determinado partido político. A luta contra a corrupção tem
que ser alheia a partido político. Hoje o corrupto é o honesto
(PSDB) e amanhã o honesto será o antigo corrupto (PT) e
ficamos ai rodando igual barata tonta sem sair do lugar.

Tour da Tocha vai percorrer as
tradições e belezas de Minas Gerais
Revezamento tem
início em Araguari, no
Triângulo, e termina
em Muriaé, na Zona da
Mata, dez dias depois,
com mais de 2.700
quilômetros.
O Tour da Tocha
inicia sua jornada em
Minas Gerais neste
sábado (7/5), no município de Araguari,
quatro dias após sair
de Brasília (DF), primeira cidade do revezamento, e cruzar
Goiás. Durante dez dias, do Triângulo Mineiro à Zona da
Mata, o comboio olímpico vai percorrer mais 2.700 quilômetros de rodovias em território mineiro até partir em direção
ao litoral brasileiro.
Nas mais de 30 localidades por onde passará o revezamento - Minas Gerais é o segundo estado com mais municípios incluídos no Tour -, dezenas de cidadãos mineiros
vão conduzir a tocha olímpica em mãos pelas ruas. Além
de atletas, são pessoas comuns da sociedade, escolhidas de
acordo com os valores olímpicos (amizade, excelência e
respeito) e paraolímpicos (determinação, coragem, igualdade
e inspiração).
Em oito localidades (Belo Horizonte, Itabira, Uberlândia,
Patos de Minas, Curvelo, Montes Claros, Governador Valadares e Juiz de Fora) a tocha permanecerá ao fim de cada
dia de revezamento e serão realizadas celebrações, que vão
acontecer em locais tradicionais de cada município.

Educação SRE Manhuaçu
1ª Roda de Estudos da Educação Especial da SRE Manhuaçu para os Diretores, especialistas. Professores de apoio
AEE, sala de recursos e intérpretes de Libres. Servidores da
E.E. Dr Eloy Werner participaram ativamente das atividades.
Parabéns!

Eleições em Manhuaçu

Cici Magalhães, Nailton Heringer, Maurício Júnior

Renato da Banca, Sérgio Breder, Vinícius Rezende

Continua a especulação em Manhuaçu de quais candidaturas irão concorrer à prefeitura.
O atual prefeito Nailton Heringer do (PDT), é o mais parado
de todos os pré-candidatos, não movimentação de tentativa
de conquistar parceiros, até agora não conversaram com os
outros grupos. Parece contar apenas com o seu partido o
PDT, também ninguém sabe quem será o candidato a vice
na chapa do prefeito.
Todos os grupos políticos de Manhuaçu estão conversando
uns com os outros buscando composições e apoio. O grupo
do Sérgio Breder, do Renato da Banca, o grupo do Maurício
Júnior. Dizem que é praticamente certo a candidatura de
Vinícius Resende, independentemente dos resultados, ele
quer marcar presença com sua candidatura, pensando nas
futuras eleições.
O PMDB de Cici Magalhães virá forte, estão conversando
para fortalecer ainda mais com um vice que venha somar.
Fala-se com o possível afastamento de Pimentel, ganha
bastante força candidata Cici Magalhães, já que o vicegovernador também do PMDB é muito ligada aos Magalhães.
João Magalhães vem ao longo dos anos sendo o deputado
que mais tem ajudado a região, recentemente conseguiu que
Matipó virasse Comarca.

e a realização dessas
obras. Nós estamos
trabalhando com muito
rigor para ver o que
ocorreu”, afirmou
Elisa.
Ela ainda anunciou que foi suspenso o contrato de R$
1.483.726.580,32, objeto de uma Parceria
Público Privada que previa a construção do novo aterro
sanitário da cidade, com uma usina de reciclagem de entulho,
pontos de coleta de lixo e construção de mais galpões onde
os catadores iriam ampliar a coleta seletiva.
“Esse era o projeto da PPP, que estava em fase de licenciamento ambiental. Não havia nenhuma utilização de recurso
público. Está suspenso para que também possamos acompanhar o que tem sido levantado pelos questionamentos”,
explicou a prefeita. No entanto, até que as investigações
tenham fim, os demais contratos firmados com as empresas
investigadas pela Polícia Federal continuam ativos.
Elisa Costa informou que a auditoria será feita por servidores da Prefeitura, a maioria deles de carreira e que já
atuaram em outras sindicâncias e auditorias e, portanto, já
conhecem os trâmites. O prazo para as investigações serem
concluídas é de 30 dias.
Novos servidores: Além disso, a prefeita também
aproveitou a ocasião para apresentar onze novos servidores,
que passam a ocupar os cargos deixados vagos por aqueles
que foram afastados por ordem judicial na primeira fase da
operação "Mar de Lama". Entre os nomes anunciados, estão
servidores que já estavam no governo e foram remanejados
para os novos cargos, além de pessoas que já possuem experiência em gestão pública, mas que até então não estavam
no atual governo.
Sobre a conduta dos servidores afastados, Elisa disse que
não vai se pronunciar até o fim das sindicâncias internas.
“Nós estamos aguardando as investigações. Tendo conhecimento de tudo que estão em andamento - e as investigações
ainda estão em andamento, elas ainda não foram concluídas
- aí eu poderei dizer sobre onde eu conhecia ou não conhecia alguma das ações que foram apresentadas e estão sendo
investigadas”, concluiu.

7ª Jornada Integração SOMITI
e 3º Congresso de Medicina de
Emergência da Abramede/MG –
Regional Zona da Mata.
Em maio, nos dias 13 e 14, receberemos aqui em nossa
instituição a 7ª Jornada Integração SOMITI e o 3º Congresso
de Medicina de Emergência da Abramede/MG – Regional
Muriaé!
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através
do site da SOMITI: www.somiti.org.br
O tema do evento é “Linha de Cuidado do Paciente Crítico
da Urgência/Emergência até a UTI” e visa profissionais da área
médica, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e estudantes destas áreas.

OAB realiza solenidade
de entrega de carteiras

Prefeita de Governador Valadares
suspende contrato de R$ 1,483 bilhão
A Prefeita Elisa Costa concedeu entrevista coletiva na tarde
desta sexta-feira (6) para comentar a respeito das providências tomadas pela Prefeitura de Governador Valadares após
a deflagração da Operação Mar de Lama.
Segundo ela, todos os servidores públicos afastados por
determinação judicial já foram exonerados. Além disso, foram
instauradas sindicâncias internas para apurar a conduta dos
servidores investigados e ainda instauração de auditoria interna nos contratos que estão sendo investigados pela Polícia
Federal. “A auditoria significa conhecer todo o processo, o
início e final das obras, ver a sua execução, o quantitativo

Na noite de terça-feira (3), a diretoria da 54ª Subseção da
OAB/MG entregou carteiras aos novos advogados e estagiários que passaram a integrar o quadro de inscritos da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais.
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"Não tem neste país uma viva alma mais honesta do que eu"
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

REFORMA AGRÁRIA DÁ LOTE
E DINHEIRO PARA DEFUNTO
A Polícia Federal investiga denúncias de irregularidades
na distribuição de lotes do Plano Nacional de Reforma
Agrária e conduta criminosa de membros do Ministério
Público. Documentos da CPI da Funai/Incra apontam, por
exemplo, o recebimento, em 2009, de terreno por um homem que morreu em 2003. O defunto também levou grana do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar.
TEM MAIS COISA
Além do lote recebido seis anos após a morte e do financiamento rural do Pronaf, o falecido também era beneficiário do Bolsa Família.
BEABÁ
A CPI cruzou CPFs de beneficiários com CPFs inativos e
descobriu a falcatrua. A verificação básica e primária foi
ignorada pelo Incra.
SEM CONTROLE
O presidente da CPI, deputado Alceu Moreira (PMDB-RS),
diz que há criança de 2 anos
com lote e pessoas que receberam 18 terrenos.
TETAS DO GOVERNO
Moreira denuncia que há esquema de servidores públicos
e membros do MP com pequenos produtores para fraudar
os benefícios.
DEFESA DE CUNHA JÁ COGITA
RENÚNCIA À PRESIDÊNCIA
Uma das linhas de defesa planejada para Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) é a renúncia da Presidência da Câmara, mas
mantendo o mandato de deputado federal. Segundo essa
tese, o afastamento da presidência esvaziaria a alegação
do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de que
Cunha usa o cargo para prejudicar o processo de cassação no Conselho de Ética e as investigações da Operação
Lava Jato.
A CASA CAIU
O diagnóstico é que a situação de Cunha piorou no Conselho de Ética mas que, exercendo o mandato, talvez consiga se manter na Casa.

ABRAÇO DOS AFOGADOS
Sobre a insistência de Renan Calheiros em ajudar a presidente Dilma, o deputado federal Paulinho da Força (SD-SP) adverte: “Renan não conseguirá ajudá-la. Ou vão morrer abraçados”.
AGENDA DO ADEUS
A presidente Dilma, que anda sem ter o que fazer, achou
relevante sancionar a lei que institui 3 de março como o
“Dia Nacional da Igreja O Brasil Para Cristo”. O projeto foi
aprovado em abril no Senado.
O PARQUE É DO POVO
Já são 10 mil assinaturas na petição online que pretende
mudar para Boa Viagem a denominação do parque Dona
Lindu, feito com dinheiro público, sem consulta aos recifenses, para homenagear a mãe de Lula.
ASSIM É, SE LHE PARECE
O ex-presidente da OAB Marcelo Lavenère mostrou na comissão do impeachment uma curiosa foto aérea dos protestos em Brasília, fazendo parecer “equilíbrio” numérico.
Mas os anti-Dilma eram o triplo.
OPOSIÇÃO ESTIMA 57 VOTOS PELO IMPEACHMENT
A oposição no Senado estima que o impeachment de Dilma
terá 57 votos favoráveis à admissibilidade do processo, na próxima quarta-feira (11). Esse número é bem superior ao mínimo
de 41 votos necessários. Aprovado o relatório, a presidente
será afastada do cargo para preparar defesa dos crimes que
pesam contra ela. No julgamento do mérito, em até 180 dias, a
previsão dos opositores é ainda mais otimista: 60 votos.
OTIMISMO
O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
acha que, na próxima quarta, serão no mínimo 54 votos pró impeachment. Ou “daí
para cima”.
MÍNIMO DE 52
Mais cauteloso, o líder do PSDB no Senado, Cassio Cunha
Lima (PB), prevê um mínimo de 52 votos pelo impeachment já na próxima quarta.
ANDRIGHI DESISTE E LAURITA VAZ PRESIDIRÁ O STJ

A renúncia foi discutida com Eduardo Cunha na Residência Oficial por aliados e advogados. Deputados até o consultaram sobre um sucessor.

A ministra Nancy Andrighi, uma das mais admiradas magistradas do País, desistiu da presidência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em substituição ao ministro Francisco Falcão. Ela enviou carta aos demais 32 ministros comunicando a decisão. Ela deseja se dedicar mais a julgar do que a
administrar. Com isso, será a vez de a competente ministra
Laurita Vaz assumir a presidência do STJ, a partir de junho.

BATE O PÉ

É A PRIMEIRA VEZ

Consultado sobre seu sucessor na presidência da Câmara, Eduardo Cunha se irritou e reiterou que não renunciará
“de jeito nenhum”.

É a primeira vez na história que integrante do STJ desiste
de presidir o tribunal ao chegar sua vez, no habitual critério
de revezamento.

MALANDRAGEM

ASSASSINA À SOLTA

O ministro Jaques Wagner não pode assumir cargo no governo baiano antes de cumprir quarentena. De preferência remunerada, como malandramente planeja Dilma para
compor seu “governo paralelo”.

Tem gente defendendo o direito de Suzane von Richthofen
ao saidão do Dia das Mães, alegando que ela já usufruiu do
saidão de Páscoa. Esquecem que ela não matou o coelhinho da Páscoa; matou a mãe.

BATATA QUENTE

AGORA É DEPRESSÃO

Osmar Serraglio (PMDB-PR), aliado de Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), terá como uma das primeiras tarefas no comando da Comissão de Constituição e Justiça analisar o
recurso do presidente afastado.

O desespero do ex-presidente Lula, com
a abertura de inquérito para investigá-lo
por corrupção, cedeu lugar à depressão.
Ele agora vive murmurando que, cedo ou
tarde, não escapará do juiz Sérgio Moro.

O SUCESSOR

ANSIEDADE
Eliseu Padilha estava no elevador do anexo IV da Câmara,
dias atrás. Apressado, saltou no 3º andar, quando foi alertado: “Calma, ministro. Faltam dois andares!”. “Estou com
muito trabalho,” disse, esbaforido.

PENSANDO BEM...
...com prestígio em alta e fazendo tramitar projeto no Congresso, logo o Ministério Público Federal poderá se habilitar ao Fundo Partidário.

Ignorância e estupidez
O reverendo Martin Luther King Junior, missionário do
bem na Terra, certa feita afirmou:
Nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa.
Reflitamos sobre estas palavras fortes.
A acomodação na própria ignorância, ou mesmo a opção por ela, é terrível mal para o Espírito em evolução.
Querer permanecer na ignorância é afastar-se do caminho da felicidade. Querer permanecer na caverna das
sombras, fazendo alusão aqui à alegoria platônica, é perder a chance de conhecer o sol e toda sua luz benfazeja.
A ignorância não pode ser objetivo de ninguém na Terra. Aparentemente, esta pode trazer algumas vantagens,
conforme afirmam alguns desavisados, mas não, não há
benefício algum em permanecer nela. Da mesma forma, a
estupidez conscienciosa é chaga doentia para o homem e
para a mulher que desejam crescer moralmente.
Errar conscientemente é construir sua própria prisão
moral de dor permanente. Optar pelos caminhos da crueldade, do egoísmo e do orgulho, tendo a consciência de
que são trilhas prejudiciais a todos, é condenar-se à dor
voluntariamente. E quantos de nós, já esclarecidos pelos
tesouros de uma religião, ainda optamos pelo mal voluntariamente!
Cada vez que proferimos palavras grosseiras, cada vez
que espezinhamos a vida alheia gratuitamente, com comentários infelizes, estamos agindo no mal conscientemente. Quantos de nós, ditos cristãos, não somos capazes
de tolerar nem pequenos deslizes?
Quantos de nós, tendo capacidade de praticar o bem,
escolhemos o caminho da acomodação, da indiferença,
mesmo sabendo que os tempos são chegados, que a hora
é agora!
Sim, a estupidez conscienciosa é perigo constante. Perigo de ver a vida passar por nós, e perdermos mais uma
chance, depois de tantas que já recebemos da Misericórdia Divina. Muitos de nós que aqui estamos, somos reincidentes no mal, e recebemos a bênção de nova oportunidade para que, desta vez, aproveitemos a encarnação para
crescer no amor. Temos, nesta vida, a última chance de
nos colocarmos nas sendas do bem, de uma vez por todas,
sem mais delongas, sem mais espera, sem mais razões
para permanecer no comportamento morno dos covardes.
Os sinais dos tempos estão aí.
A grande transformação da Humanidade já se opera dia
após dia, sem cessar. Ou seremos os de alma adormecida,
que deixaremos passar tal oportunidade, ou seremos os
engajados nas mudanças, na nova era de amor e entendimento. Notemos que os grandes da Terra sempre optaram
pelo amor, pela caridade, pelo perdão.
Qual será a sua opção?
***
A Humanidade tem realizado, até ao presente, incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência,
chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob
o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: o
de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade,
a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral.
Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que
os homens necessitam, mas de elevar o sentimento e, para
isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o
egoísmo e o orgulho.
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA INUTILIZA
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS APREENDIDOS

O Governo de Manhuaçu,
por meio da Secretaria de
Saúde e a equipe da Vigilância Sanitária, promoveu hoje
a inutilização de produtos
alimentícios irregulares, que
foram apreendidos nos estabelecimentos comerciais da
cidade.
No total, segundo o agente fiscal
da
Vigilância
Sanitária
de
Manhuaçu,
Afonso Cláudio Dornelas,
foi feita a inutilização de
uma tonelada
de alimentos,
principalmente
produtos de origem animal e de festas,
como doces, barras de chocolates e cereais.
Os produtos, recolhidos
por estarem impróprios para
o consumo humano, principalmente em virtude de data
de validade vencida, foram
encontrados em mercearias,
açougues, supermercados e
casas de produtos de festa. Os
alimentos foram recolhidos
entre dezembro do ano pas-

sado e o último mês de abril.
O Agente Fiscal, Afonso
Dornelas, informou que os
alimentos são inutilizados
com um trator passando por
cima deles e depois enterrados, sem qualquer condição
de serem saqueados. Lembrou
também que toda a ação
de inutilização tem o
acompanhamento
de vários profissionais.
Além
da
tonelada
de
produtos apreendidos pela
Vi g i l â n c i a
Sanitária, foram inutilizados
também alimentos enviados por
uma empresa distribuidora particular, que estavam
com data de validade vencida.
No total foram 3.450 quilos
de produtos, principalmente
biscoitos, inutilizados.
COLABORAÇÃO
DA
POPULAÇÃO: A Equipe
da Vigilância Sanitária segue
uma rotina diária de fiscalização nos estabelecimentos que
comercializam alimentos na
cidade e em todo o município.

O trabalho da equipe da Vigilância Sanitária é
acompanhado por várias pessoas para acompanhar a
inutilização dos alimentos

“Inclusive fiscalização noturna
junto aos comércios que funcionam somente à noite como
cantinas e trailer” – pontuou o
fiscal Afonso Dornelas.
O trabalho de fiscalização
da equipe ocorre de forma
aleatória. A equipe trabalha
também através de denúncias.
“A gente pede a população
para que olhe tudo que for de
alimentos e denunce qualquer

coisa. O mais importante é a
colaboração do povo” - destaca. “Nós temos o telefone
da Vigilância Sanitária, que é
o 3332.3580, pode ligar sem
medo que fica no anonimato,
então pedimos para denunciar
porque sem a colaboração
do povo é difícil” – concluiu
Afonso Dornelas.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

CAPACITAÇÃO NA SAÚDE DEBATE “ÉTICA E ACOLHIMENTO”
O Governo de Manhuaçu,
por meio da Secretaria de Saúde, promoveu esta semana um
encontro de capacitação que
teve como tema “Acolhimento
e Ética”. Direcionado aos profissionais das equipes de ESF –
Estratégia de Saúde da Família
e do NASF – Núcleo de Apoio
à Saúde da Família, encontro
foi realizado na terça-feira, 03,
no Auditório da Câmara de Vereadores.
A coordenadora de Atenção
Primária da Secretaria de Saúde, Adriana Verly, informou
que as capacitações envolvendo os profissionais de saúde são
constantes, sendo realizadas
sempre uma vez por mês e com
abordagens diferentes envolvendo todos os setores.
A capacitação contou com
a participação de vários profissionais, abordando a ética
profissional que indica como
o indivíduo deve se comportar no âmbito da sua profissão, ou seja, valores morais,
sigilo e postura. “No caso do
acolhimento, nós dos ESFs
somos a porta de entrada da
saúde, então o acolhimento
aqui é saber receber, escutar, construir um vínculo,
oferecer uma atenção mais
oportuna e eficaz, resolver,

encaminhar e informar melhor o paciente” – enfatizou
Adriana Verly.
A coordenadora da Atenção
Primária, Adriana Verly destaca que as capacitações visam
trazer informações para os profissionais e melhorar o atendimento à população. “A saúde
da família já diz tudo, é o nosso
objetivo, ter com o paciente um
vínculo mais próximo para poder cuidar melhor. Eu vejo que
nós melhoramos muito, temos
profissionais excelentes, de
ponta” – completou.
RELAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO: A capacitação foi feita por Silvana
Werner Ferreira Fraga, técnica
do núcleo de gestão da Regional de Saúde e referência em
saúde bucal. Para ela é importante levar o profissional
a pensar a sua relação com o
trabalho. “A partir do momento
que o profissional entende exatamente o papel dele, o trabalho
rende mais, esse acolhimento
acontece normalmente e todos
ganham” - pontuou.
A representante da Diretoria
Regional de Saúde, que tem
sede em Manhumirim, falou
também sobre a ideia de que
o SUS é apenas para pobre.
Para ela, todos são usuários
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Dia 30 foi o dia “D”
de vacinação contra
a Influenza

Dia 30 foi o dia“D” de mobilização nacional para vacinação contra a influenza. Em
Manhuaçu foram montados 26
postos na cidade e nos distritos,
que funcionarão durante todo o
dia, entre 08h da manhã e 17h,
para vacinar a população, que
irá até o dia 20 de maio.
Esta será a 18ª Campanha
Nacional de Vacinação contra
a influenza. A iniciativa é do
Governo de Manhuaçu, por
meio da Secretaria de Saúde e a Diretoria de Vigilância
em Saúde e Coordenação da
Atenção Básica. A realização
ocorre em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da
Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações.
PÚBLICO ALVO: Segundo a coordenadora da Vigilância em Saúde, Maria Cristina
Caldeira Duarte, o público
alvo desta campanha são as
pessoas com 60 anos ou mais
e ainda as crianças na faixa
etária de 6 meses a menores
de 5 anos de idade (4 anos, 11
meses e 29 dias), as gestantes,
as puérperas (até 45 dias após
o parto), trabalhadores de saúde; povos indígenas e pessoas
com doenças crônicas como
diabetes, asma, bronquite, por
exemplo, e outras condições
clínicas especiais, como pessoas transplantadas.
Também devem ser vacinados os adolescentes e jovens
de 12 a 21 anos de idade sob
medidas socioeducativas, os
grupos portadores de doenças
crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas especiais, a população privada de
liberdade e os funcionários do
sistema prisional.
O dia “D” de vacinação contra a influenza é apenas o pontapé inicial da campanha, que
terá continuidade até o dia 20

de maio. Em Manhuaçu e nos
Distritos a vacinação durante
as próximas três semanas vai
continuar em todas as unidades
de saúde nos horários normais
de funcionamento. A meta é
vacinar no período 80% da
população alvo, que em Minas
Gerais chega a 3 milhões e 800
mil pessoas.
COMPLICAÇÕES: A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem
viral, e é um problema de
saúde pública no Brasil. Esta
patologia pode levar a complicações graves e ao óbito,
especialmente nos grupos de
alto risco para as complicações
da infecção viral. A cada ano
a gripe pode se apresentar de
forma diferente, assim como a
infecção pode afetar diferentemente as pessoas.
A vacinação é a principal
intervenção preventiva para
este agravo. A campanha anual, realizada desde 1999, entre
os meses de abril e maio, vem
contribuindo ao longo dos anos
para a prevenção da gripe nos
grupos vacinados, além de
apresentar impacto na redução
das internações hospitalares,
gastos com medicamentos para
tratamento de infecções secundárias e mortes evitáveis.
Além da vacinação, outras
recomendações para evitar a
doença são medidas de higiene
como lavar bem as mãos com
água e sabão, com frequência;
utilizar o antebraço ou o lenço
de papel quando for tossir ou
espirrar (evitando assim cobrir
a boca com as mãos); evitar tocar os olhos, boca e nariz após
contato com superfícies; não
compartilhar objetos de uso
pessoal e manter os ambientes
bem ventilados.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

A Coordenadora da Atenção Primária em Manhuaçu, Adriana
Verly e a técnica do Núcleo de Gestão da Regional de Saúde,
Silvana Verner, comandaram a capacitação

do sistema, de uma maneira ou
de outra. “Por exemplo, aquela pessoa que paga o plano de
saúde particular, a padaria onde
compra pão e o açougue onde
compra carne são fiscalizados
pela vigilância sanitária assim
como a água que chega na torneira dela” – lembrou Silvana.
“Ou seja, todos nós usamos o
SUS e de uma maneira ou de
outra os profissionais precisam
estar capacitados para oferecer
esse serviço”.
A capacitação dos profissionais deve ser uma dinâmica

constante, segundo Silvana
Werner, destacando que ninguém sabe de tudo o tempo
todo e a cada dia surgem situações novas. “Um exemplo
é que há oito meses ninguém
ouvia falar de zika, então essas
capacitações são muito importantes para acompanhar esse
processo evolutivo que o mundo está inserido e que a saúde
como um todo precisa se inserir
para cuidar dos seus cidadãos”
– completou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 079/2016
Pregão Presencial Nº 023/2016

O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 079/2016, na modalidade Pregão nº
023/2016, 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 futura aquisição de equipamento/material permanente novos
de fabrica com a finalidade de viabilizar a estruturação da Rede de
Atenção Básica de Saúde no Município de Santana do Manhuaçu
– MG de acordo com as especificações constantes na Proposta nº
13613.210000/1140-01 e o que Dispõe a Portaria do Ministério da
Saúde Nº 3.134 de 17 de dezembro de 2013. Abertura da Sessão
Oficial do Pregão dia 23 de Maio de 2016 às 08h30min. Local:
Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000 Santana do
Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das
13h00min às 17h00min horas. O edital e seus anexos encontramse disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 06
de Maio de 2016. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira.
Publique-se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 080/2016
Pregão Presencial Nº 024/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 080/2016, na modalidade
Pregão nº 024/2016, 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 serviços de locação de palco para festividades de pequeno
porte promovidas pela Administração no município de Santana
do Manhuaçu/MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 25
de Maio de 2016 às 13h30min. Local: Rua Major Custódio, 96,
Centro, CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações
pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min horas.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima. Santana do Manhuaçu/MG, 06 de Maio de 2016. Joseane
Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 081/2016
Pregão Presencial Nº 025/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 081/2016, na modalidade Pregão
nº 025/2016, 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 aquisição de Conjunto Escolar Infantil (mesa e
cadeira) para a Secretaria de Educação do município de Santana
do Manhuaçu/MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 30
de Maio de 2016 às 08h30min. Local: Rua Major Custódio, 96,
Centro, CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações
pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min horas.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima. Santana do Manhuaçu/MG, 06 de Maio de 2016. Joseane
Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 082/2016
Pregão Presencial Nº 026/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 082/2016, na modalidade Pregão
nº 026/2016, 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 aquisição de Computador, impressora e acessórios
para a Secretaria de Assistência Social para o Setor do Programa
Bolsa Família da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu/
MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 31 de Maio de
2016 às 08h30min. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone
0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min horas. O edital e
seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 06 de Maio de 2016. Joseane Caroline
de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 083/2016
Pregão Presencial Nº 027/2016
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 083/2016, na modalidade Pregão nº
027/2016, 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 em confecção de materiais gráficos
para todas as Secretarias do Município de Santana do Manhuaçu/
MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 06 de Junho de
2016 às 08h30min. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone
0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min horas. O edital e
seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 06 de Maio de 2016. Joseane Caroline
de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO PREFEITO) Decreto Municipal nº 426, de
25/4/2016 - DESIGNA SECRETÁRIO ESCOLAR na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA
e dá outras providências. WILFRIED SAAR, PREFEITO
MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, etc., considerando a dificuldade de funcionamento da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA; considerando pedido expresso do Secretário da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA; considerado o disposto no art. 37-A da Lei Municipal nº 688, de 23
de abril de 2010 e suas posteriores alterações, incluído pelo
art. 14 da Lei Municipal nº 749/2013 e outras, decreta: Art. 1º
Fica designado para exercer as funções de Secretário Escolar
na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E
CULTURA do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
(MG) o servidor CLÉBER RODRIGUES DE ALMEIDA, professor de Língua Estrangeira Moderna, Inglês, ocupante do
cargo de cargo efetivo de carreira, Professor Nível 3 (três),
Classe B, a partir desta data, com gratificação de vinte de
por cento sobre o vencimento básico do cargo original na
carreira. Parágrafo único. A gratificação deverá incidir sobre
o vencimento básico do cargo de professor nível 2 grau A,
que é o vencimento básico inicial na carreira de professor
para os anos finais do Ensino Fundamental. Art. 2º O professor designado por este decreto, a critério do secretário,
poderá exercer as funções de Escriturário da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA para
a Comissão de Avaliação de Desempenho conforme Lei
Municipal nº 688, de 23 de abril de 2010 e suas posteriores
alterações e Decreto 117/2010, bem como, se for o caso, as
funções de assessoramento das atividades das funções da
Comissão de Estágio Probatório. Art. 3º Cabe ao Secretário
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E
CULTURA complementar o presente decreto para cumpra
os seus objetivos. Parágrafo único. Cópia deste decreto ou
OS deve ser enviada ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS para a devida movimentação na pasta do servidor designado. Art. 4º Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação. Art. 5º Revogam-se as disposições em
contrário. GP (Gabinete do Prefeito), em 25/4/2016 Willfried
Saar, Prefeito Municipal, CINTHYA DE CARVALHO SAAR
Secretaria Municipal de Administração e Finanças), José
Aristides Gamito da Silva, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE
DO PREFEITO) - Decreto Municipal nº 427, de 25/4/2016 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 as recentes decisões do STF sobre contratação
temporária; 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 os termos do Edital 1/2015 e o resultado do
concurso devidamente homologado; considerando que a candidata nomeada para o cargo não de P1A não compareceu
e nem justificou a ausência; considerando a existência de
vaga em função de professor em licença gestão por estabilidade constitucional, 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, cargos/empregos públicos estes na SEMEC (Secretaria Municipal de Educação,
Desporto, Lazer e Cultura) conforme a seguir: Inciso único.
Para o cargo/emprego público de professor nível 1, Classe A,
conforme plano de carreira da Lei Municipal nº 688, de 23 de
abril de 2010 e suas posteriores alterações, início de carreira:
Sandra Aparecida Pereira e Lavínia Freitas de Souza. Art. 2º
Ficam mantidas as instruções contidas no Decreto nº 407/15
sobre a posse, inclusive orientações complementares. Art. 3º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art.
4º Revogam-se as disposições em contrário. GP (Gabinete
do Prefeito), em 25/4/2016. Willfried Saar, Prefeito Municipal,
SEMEC (Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer
e Cultura).

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG) - DESPACHO DO PREFEITO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA INTERESSE
PARTICULAR – base: Lei 779/15 - Requerente: Keyliane
de Paula Silva - Requerido - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
DE IPANEMA (MG) - DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS - Decisão: à vista do disposto na Lei e orientação
da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA e Consultoria, defiro, como requerido,
licença para interesses particulares de 5/5/2016 a 31/12/2016,
ficando a avaliação especial de desempenho suspensa
neste período, ficando ainda, ciente que a Requerente deve
comprovar o pagamento do INSS equivalente ao que seria
descontado em seu contracheque, mensalmente, todo quinto
dia útil, no DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
impreterivelmente. O DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS deve notificar a Requerente que não assume
qualquer responsabilidade sobre prejuízos ao seu direito
de aposentadoria no futuro se ela não cumprir com estes
recolhimentos ao INSS. Cumpra-se. Publique-se. O Prefeito
Municipal, em 6/5/2015. Willfried Saar, Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO PREFEITO) - Decreto Municipal nº 430, de
6/5/2016 - Regulamenta a Lei Municipal nº 779, de 10 de
maio de 2015 e dá outras providências. WILFRIED SAAR,
PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
decreta: Art. 1º Cabe ao Prefeito Municipal, ouvido os Secretários Municipais, definir a oportunidade e conveniência de
deferir os pedidos de licença previstos na Lei Municipal nº 779,
de 10 de maio de 2015. Art. 2º Os Secretários Municipais e
o diretor do DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
devem manter os Requerentes cientes da necessidades
dos devidos recolhimentos ao INSS de seu interesse neste
período. Art. 3º Entende-se por recolhimentos previdenciários
de seu interesse aquele desconto em folha que é quitado pelo
servidor público, como segurado principal do INSS, devendo
o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG) arcar
com as contribuições do empregador. Art. 4º O MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG) não pode ser responsabilizado por eventuais inadimplências dos Requerentes
junto ao INSS no período em que estiverem em gozo de
licença para interesse particular. 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
6/5/2016. Willfried Saar, Prefeito Municipal, CINTHYA DE
CARVALHO SAAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - GP (GABINETE DO PREFEITO) Decreto Municipal nº 428, de 5/5/2016
- 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 as recentes decisões do STF sobre contratação temporária; 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 os termos do Edital 1/2015 e o resultado do concurso devidamente homologado; considerando
as diversas necessidades na SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, 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, cargos/
empregos públicos estes na SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS conforme a seguir: Inciso
único. Para o cargo/emprego público de Oficial Pedreiro: Atos
Henrique Schmidt Kaizer, Gilberto Sebastião Alves Amâncio
Freitas e Thiago Emerick de Assis. Art. 2º Ficam mantidas
as instruções contidas no Decreto nº 407/15 sobre a posse,
inclusive orientações complementares. Art. 3º Este decreto
entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º Revogam-se
as disposições em contrário. GP (Gabinete do Prefeito), em
5/5/2016. Willfried Saar, Prefeito Municipal, SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES INFORMA:
Agora é lei, o Governador Fernando Pimentel Autoriza
em 4/05/16 a criação da Comarca de Matipo-MG.

O Diário Oficial do Estado
“Minas Gerais”, publicou
nesta quarta feira, 04/05,
a sanção do Governador
Fernando Pimentel à Lei
Complementar 139/16 criando a Comarca de Matipó.
A criação foi uma proposta
de substitutivo ao projeto
original, apresentada pelo

Deputado Estadual João
Magalhães.
Com a publicação, fica
definitivamente criada a tão
sonhada Comarca de Matipó.
É uma Longa história que
começou a ser escrita em
1948, dez anos após a criação
do município. A última vez
que se tentou a criação da

Deputado João Magalhães participou ativamente junto com o
Governador de Minas, Fernando Pimentel, para esta grande
conquista para Matipó e região

Comarca, foi no ano de 2007,
por iniciativa do Rotary Club
com apoio de toda sociedade.
Fazem parte da Comarca
de Matipó os municípios de
Santa Margarida e Caputira.
Merecedor de nossas homenagens, está o Deputado
João Magalhães, que atento
às aspirações de seus conterrâneos, priorizou e realizou
uma de suas maiores obras

em benefício do berço natal.
“O Governador Fernando Pimentel compreende a
importância dessa nova comarca e sancionou o projeto
de lei com a modificação
que apresentamos. Matipó
já responde hoje por 40%
da demanda judicial da Comarca de Abre Campo, o
que justifica a divisão da
mesma”, ressaltou.

GOVERNO DE MANHUAÇU SEGUE
COM POSSE AOS CONCURSADOS

Prefeito, secretária e diretora do RH posam ao lado dos empossados e seus acompanhantes

O Governo de Manhuaçu
prossegue com a posse aos classificados no Concurso Público
2014-15. Nesta quinta-feira, 05,
mais nove nomeações foram oficializadas pelo prefeito Nailton
Heringer, que deu as boas vindas
aos novos servidores. Os cargos
são de técnico em informática,
cuidador social, monitor, servente escolar e professor P2.
Na ocasião, o prefeito e a
secretária de Educação, Gelvânia Câmara, deixaram aos
novos servidores públicos suas
palavras de incentivo, além de
algumas orientações. Cerca de
sete mil candidatos concorreram
às 473 vagas nos diversos cargos
e áreas do concurso. A convo-

cação dos servidores aprovados
está acontecendo conforme
demanda de cada setor, e dentro
de um plano de estruturação, de
modo que o funcionamento do
serviço não fique prejudicado.
Cerca de 300 posses já foram
dadas até o momento, garantindo assim, estabilidade e carreira
aos servidores, qualificação do
funcionalismo público e ainda
evitando apadrinhamentos políticos e contratos.
A regularização do funcionalismo público tem sido uma
constante preocupação do Governo de Manhuaçu. Desde o
início da gestão, ainda em 2013,
o prefeito Nailton Heringer tem,
inclusive, dado posse a servi-

Prefeito congratula os nomeados pela conquista do
funcionalismo público

dores aprovados em concursos
anteriores que não haviam sido
convocados. "Temos a alegria
em saber que estamos agindo
conforme a legalidade e ainda
trazendo renovo, qualificação
para o serviço público, enfim,
valorização dos nossos servidores" - alegrou-se Heringer.
"São novas mentalidades, novas pessoas que vêm agregar,
sempre visando um melhor serviço aos cidadãos" - faz coro o
secretário de Administração, João
Batista Hott, que também deixou
suas palavras aos novos servidores públicos. "Queremos dar boas
vindas a eles, queremos que eles
se sintam acolhidos e que aqui
cresçam, aprimorem, tragam no-

vos conhecimentos e possam ter
alegria de servir" - externa Hott.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu
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MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (MG) - Lei nº
793/2016 - “Autoriza o Prefeito Municipal e os representantes da
Fazenda Pública Municipal a celebrarem acordo em processos
administrativos e transacionar em processos judiciais em que o
Município de Conceição de Ipanema for interessado, autor, réu ou
tiver interesse jurídico na qualidade de assistente ou oponente, e
dá outras providências.” A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito
Municipal de Conceição de Ipanema - MG, sanciono e promulgo
a seguinte Lei: Art. 1º Ficam, o Prefeito Municipal, bem como
os representantes da Fazenda Pública Municipal, autorizados
a promoverem acordos judiciais e extrajudiciais em processos
administrativos e judiciais em que o Município de Conceição de
Ipanema for interessado, autor, réu ou tiver interesse jurídico na
qualidade de assistente ou oponente nos casos em que o objeto do
processo versar sobre direitos disponíveis e de cunho meramente
patrimonial, cujo valor da causa não exceda o valor de alçada dos
Juizados especiais da Fazenda Pública, criados pela Lei federal
nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Parágrafo único. Os
débitos inscritos em dívida ativa poderão ser objeto de acordo
no âmbito administrativo ou de transação em execução fiscal,
nos termos e condições que a lei fixar, ainda que superiores ao
limite indicado no caput deste artigo, ou ainda que em discussão
em processos judiciais. Art. 2º Não serão objeto de acordos em
processos administrativos e judiciais: I - as ações de mandado de
segurança e por atos de improbidade administrativa; II - os que
envolvam pretensões que tenham como objeto bens imóveis do
Município, salvo se as condições se mostrarem mais benéficas
para o patrimônio público ou tiverem autorização específica em lei;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a públicos ou sanções disciplinares aplicadas
a eles; §1º Nas fases administrativa e judicial dos processos de
desapropriação e de divisão e demarcação poderão ser celebrados
acordos e transações, desde que respeitados o interesse público
primário, os princípios da economicidade, da justa indenização,
da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de solução
rápida dos conflitos. §2º Nas ações populares somente se admitirá
transação nas hipóteses em que seja possível à Administração
Pública Direta reconhecer de plano o vício do ato que causou
lesão ao patrimônio público, histórico, paisagístico, ambiental e
urbanístico, limitada a transação a anulação do referido ato que
gerou o dano. §3º Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de
eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido
no caput do artigo 1º, desta Lei. §4º Os acordos firmados em
sede de processos administrativos que envolvam pagamento
em dinheiro dependerão de prévia dotação orçamentária e serão
precedidos de avaliações, laudos e/ou vistorias realizadas pelos
órgãos competentes ou comissões especiais da Administração
Municipal. §5º Na impossibilidade de elaboração de laudos administrativos que determinem a expressão monetária da pretensão
do processo administrativo, poderão servir como elementos para
embasar a proposta financeira do acordo: I - orçamentos prévios
apresentados pelo interessado, ratificados e homologados pela
Administração, por seus órgãos técnicos competentes de compras,
licitações e patrimônio, considerando-se sempre a proposta mais
vantajosa para o erário para servir de parâmetro para o acordo
financeiro; II - orçamentos elaborados pela própria administração,
com base nos preços praticados no mercado, considerando-se
sempre a proposta mais vantajosa para o erário para servir de
parâmetro para o acordo financeiro. Art. 3º Salvo as hipóteses
expressamente vedadas em lei, os representantes da Fazenda
Pública Municipal poderão desistir da ação quando haja evidente e
clara vantagem para o erário, observados os princípios da oportunidade e da conveniência administrativa e ainda os da moralidade,
economicidade, razoabilidade, e proporcionalidade. Art. 4º Tendo
em vista as dificuldades financeiras pelas quais passa o país e considerando a redução drástica de receitas, fica, excepcionalmente,
o Prefeito autorizado a firmar acordos em processos judiciais
cujo limites, em conjunto ou separadamente, superem os limites
fixados no art. 1º desta Lei, inclusive aqueles em que a Fazenda
Pública for a parte perdedora e que pressuponha parcelamentos
viabilizadores do pagamento, bem como naqueles em que como
parte vencedora exista objetiva perspectiva de entrada de receita
no curto prazo, justificadamente, para fazer frente a compromissos
inadiáveis e necessários à continuidade da prestação de serviços
públicos e investimentos de interesse público. Art. 5º As despesas
decorrentes da execução desta Lei ocorrerão a conta de recursos
contemplados nas dotações orçamentárias próprias ou através
de abertura de créditos adicionais, ficando desde já autorizado o
Poder Executivo a abri-los no orçamento da Procuradoria Geral
do Município ou do Gabinete do Prefeito, valendo-se para tanto
da anulação parcial ou total de dotações e/ou do excesso de
arrecadação. Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário,
esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Conceição de
Ipanema, 18/04/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal
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Carreta do MedSesc oferecerá consultas
e exames gratuitos em Manhumirim

A partir de segunda-feira,
09, a unidade móvel de saúde
do Sesc Minas Gerais estará
em Manhumirim, realizando
gratuitamente exames de
vista e de ultrassonografia.
A vinda do MedSesc à cidade foi possível a partir de
parceria entre a Prefeitura e o
Serviço Social do Comércio.
Em Manhumirim, deverão
ser oferecidas 480 consultas
oftalmológicas à população,
além de 160 exames de ultrassonografia e palestras
educativas nas escolas. A carreta MedSesc ficará estacionada em frente à Prefeitura,
onde também se encontra a

policlínica municipal.
Os pacientes que receberão
os exames do MedSesc são
previamente selecionados
e encaminhados pela Secretaria M. de Saúde, com
objetivo de tornar mais ágil a
assistência de quem já espera
por consulta na rede pública.
A carreta MedSesc deverá
permanecer na cidade até o
dia 17 de Junho.
A unidade móvel de saúde
dos olhos está em funcionamento, no Estado, desde
2006. A estrutura é equipada
com consultório médico e
sala de apoio para a equipe
de profissionais. Durante as

consultas oftalmológicas, estão previstos procedimentos
como Tonometria Computadorizada (para diagnóstico
do glaucoma), exame de
Auto Refração Computadori-

zada (para aferição do grau),
exame de Refração (para
confirmação de grau), exame
de fundo de olho (avaliação
da retina) e Biomicroscopia (para identificação da

SENAC MÓVEL OFERECE CURSOS
GRATUITOS EM MANHUAÇU

Uma parceria entre o Governo de Manhuaçu, por meio da
secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, e o Senac,
traz ao município o projeto SenacMóvel, que oferece cursos
profissionalizantes diversos e gratuitos. As inscrições começaram hoje, 05, e em Manhuaçu, seis cursos serão oferecidos,
conforme explica o secretário Macilon Breder.
"A secretaria visa a melhoria da qualidade de vida das
pessoas, então tivemos essa iniciativa de trazer a carreta do
SenacMóvel para oferecer esses cursos" - justifica Breder, que
prossegue. "E temos certeza que vai ser um sucesso porque
são cursos que qualquer pessoa tem capacidade de fazer, e
é algo que futuramente vai gerar renda para que ela possa
incrementar o orçamento da família" - afirma. Os cursos são
os que seguem: - Técnicas Básicas de Garçon/Garçonete;
- Preparo de Saladas Especiais;- Preparo de Salgados e Do-

ces de Festas;- Técnico em Barman; - Técnico em Culinária
Mineira;- Preparo de Pães, Roscas e Biscoitos
Todas as pessoas inscritas no CadÚnico e nos programas
sociais podem participar dos cursos. As inscrições começaram nesta quinta-feira, 05, e seguem até o dia 13. Elas podem
ser feitas na sede do CRAS, que funciona no segundo andar
do Centro Cultural (ao lado da Igreja Matriz). Importante
dizer que as vagas são limitadas, serão apenas 16 alunos por
curso. "Queremos ainda ressaltar que esses cursos emitem
certificado do Senac que é reconhecido em todo Brasil. Então
as pessoas estarão aptas para exercerem" - garante Macilon
Breder. Os cursos têm início já no próximo dia 16 e seguem
até o próximo dia 02 de junho. Outras informações podem
ser obtidas por meio dos contatos 3332-3770/3800.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

catarata e outros processos
inflamatórios).
O MedSesc disponibiliza
ainda exames de ultrassonografia da mama, abdômen,
vias urinárias, ginecológico,
pélvico, prostático e obstétrico. As vagas são para
pacientes que já tenham a
solicitação médica para a
ultrassonografia na rede pública. No caso do ultrassom
mamário, é importante que
a pessoa apresente o exame
mais recente no dia da realização do procedimento.
Quanto às ações de educação em saúde em escolas
e instituições sociais, serão
ministradas palestras para
todas as idades e atividades

lúdicas, com o objetivo de
informar e ajudar os participantes na adoção de hábitos
e estilos de vidas saudáveis,
direcionados à prevenção de
futuras patologias.
As Unidades Móveis do
Sesc promovem mais acessibilidade aos serviços de
saúde a toda população mineira. Os consultórios são
adaptados em caminhões e
carretas com uma estrutura
moderna e preparada para
levar assistência médica e
oftalmológica às pessoas
atendidas.
(Ass. de Comunicação –
Prefeitura de
Manhumirim/ fotos:
Assessoria SESC)

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA - EDITAL DE
CONVOCAÇÃO. O Prefeito Municipal. Faço saber aos
interessados em geral que a Prefeitura estará fazendo a
seleção de funcionário para atividade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei Municipal nº
792 de 29/02/2016: na SEMEC de 01 Professor de Língua
Portuguesa. Lembrando que será feito através do Decreto
de nº 329 de 03/06/2014 e da Lei 749/2013, ou seja, será
seguida a Lista do Concurso Público realizado em 2015, Edital
nº 01/15. Vencimento básico, carga horária, escolaridade e
funções conforme lei. Local de comparecimento: Dpto. de
Recursos Humanos, na Prefeitura Municipal às 08:30 horas
do dia 12/05/2016. GP (Gabinete do Prefeito, 06/05/2016.
Willfried Saar, Prefeito Municipal.
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Execução: Médico e o filho são assassinados em Mutum
MUTUM - O médico
cardiologista Fernando da
Cruz, 57 anos, e o filho dele
Fernando Henrique Ribeiro
Cruz, 22 anos, foram executados com vários tiros na
propriedade da família, na
comunidade Santa Rita, zona
rural de Mutum. O crime foi
por volta de 12:30 de sábado,
07/05.
Segundo a Polícia Militar, Fernando, o filho,
a namorada dele Isabela
Souza Monteiro Rodrigues,
22 anos, e um funcionário
foram abordados no carro
por dois homens numa motocicleta.
A PM informou que testemunhas contaram que a vítima Fernando da Cruz Dias
parou seu veículo Toyota
Hilux deixando-o na estrada
próximo a sua residência,
estando em seu interior as
vítimas Fernando Henrique

Ribeiro Cruz e Isabela Souza
Monteiro Rodrigues (namorados), que conversavam
com o vaqueiro, quando
ouviram vários estampidos
de arma de fogo.
Segundo a ocorrência, a
vítima Fernando da Cruz
Dias, vendo que seu filho e
a namorada estavam sendo
vitimadas por disparos de
arma de fogo, de posse de um
revólver chegou até a janela
onde efetuou disparos contra
dois indivíduos que estavam
em uma motocicleta.
Após ter efetuado disparos,
o médico Fernando da Cruz
correu em direção as pastagens no fundo da residência
tentando fugir, porém foi
alcançado a aproximadamente 250 metros da casa
onde estava. Foi executado
por vários disparos de arma
de fogo na região da cabeça,
vindo a falecer no local.

Fernando Henrique foi
atingido por diversos disparos pelo corpo, que causou
seu óbito no local. Isabela
foi atingida oito vezes nas
pernas, sendo socorrida ao
PAM (pronto atendimento)
de Mutum e depois encaminhada para o Hospital
César Leite, na cidade de
Manhuaçu.
O vaqueiro contou que
passou uma motocicleta sentido povoado de Santa Rita,
tendo freado bruscamente e
os ocupantes desta motocicleta sacado armas de fogo e
efetuado disparos em direção
ao veículo, que nesse momento saiu correndo e gritou
para o Dr. Feranndo “corre,
que eles vão te matar”. O
vaqueiro fugiu em direção
ao pasto pelos fundos da residência, informando que viu
quando Dr. Fernando corria
logo atrás e foi alcançado

O médico cardiologista Fernando da Cruz, 57 anos, e o filho dele Fernando Henrique Ribeiro
Cruz, 22 anos. Isabela foi atingida oito vezes nas pernas.

pelos autores.
A família tem propriedade
em Mutum, mas residiam
em Governador Valadares,
onde Fernando da Cruz é
médico cardiologista e muito
conhecido.

Equipes da Polícia Militar
de Mutum e cidades vizinhas foram acionadas para
apurar a motivação e autoria
do crime. Até o momento,
ninguém foi preso.
O perito Hélio, da Polícia

Civil de Manhuaçu, liberou
os corpos para a necropsia
em Manhuaçu e recolheu o
veículo, com diversas perfurações de tiros, para ser
periciado.
Carlos Henrique Cruz

Homens invadem casa e matam jovem de 21 anos Mãe tranca criança

em casa e vai presa

Um jovem de 21 anos foi assassinado
na tarde de quarta-feira (4/5) no Bairro
Tiradentes, em Governador Valadares,
no Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia
Militar (PM), a vítima Jônatas Caetano
Rosa Paulista estava dentro de casa, na
Rua Elza Guimarães, quando quatro
homens entraram e atiraram várias vezes.
A perícia esteve no local e constatou
que o jovem foi atingido na cabeça por
quatro projetis disparados por arma de
fogo. Após o crime, os autores fugiram.
A PM faz buscas, mas até o momento
ninguém foi preso. A motivação do crime
é desconhecida.

Casal é morto a pauladas em Carangola

CARANGOLA (MG) - A
Polícia Militar registrou, na
tarde desta quinta-feira (5),
um duplo homicídio na cidade de Carangola. Um casal foi
morto a pauladas.
Por volta das 16h, durante
operação "Desmanche", a PM
recebeu denúncia anônima de
que havia um cidadão morto
em um sítio, na zona rural do
município.
No local, os policiais depararam com os corpos de Amazino Fagundes, de 66 anos, e
Márcia Aparecida Bitencout,

de 40 anos. Os corpos foram
encontrados caídos ao chão
da varanda da residência, já
sem os sinais vitais. Ambos
os corpos apresentavam sangramento na altura da cabeça.
Testemunhas relataram que
as vítimas viviam em união
estável há cerca de um ano
e não tinham desavença com
ninguém. Outra testemunha,
que presta serviços na PCH
Cachoeira do Boi, disse que
foi até a casa das vítimas pegar as chaves e abrir o portão
de acesso ao seu trabalho,

sendo que deparou com os
dois já mortos.
Foi constatado pelos policiais que não houve luta
corporal no local do crime e
no interior da casa tudo estava
em ordem, assim como aparentemente nada foi levado
das vítimas.
A Perícia Técnica foi acionada e também compareceu
ao local. Após os trabalhos
de praxe, foi constatado que
as vítimas receberam vários
golpes com um pedaço de
madeira na altura do crânio

e que o crime provavelmente
teria sido cometido por mais
de uma pessoa.
Foi recolhido, próximo
ao corpo do homem, um
aparelho celular. Também
foi encontrado no local um
pedaço de madeira, que apresentava manchas de sangue e
que provavelmente utilizado
no crime. Familiares não
souberam apontar suspeito e
o crime será investigado pela
Polícia Civil.
Com informações da
Polícia Militar

Espera Feliz/MG.
Uma mulher, de 34 anos,
foi presa na noite da última
sexta-feira, 29/04, acusada
de abandono de incapaz,
em Espera Feliz. Ela saiu e
deixou o filho de quatro anos
trancado em casa.
Segundo os registros policiais, o Conselho Tutelar
recebeu várias denúncias de
que a mãe havia deixado a
criança trancada em casa,
e que ela estava em gritos.
Tal fato já teria acontecido
outras vezes, inclusive com
a mãe tendo assinado termo
de advertência do Conselho
Tutelar.
No local, os policiais en-

contraram a criança chorando, sozinha, trancada dentro
da residência. Enquanto os
militares conversavam com
o menino, a mãe chegou
no local. Ela alegou que
havia saído há cerca de uma
hora e meia, para buscar um
pagamento de seu trabalho
durante a semana. Segundo
ela, a criança foi deixada
sob cuidados do irmão mais
velho, que é maior de idade,
mas sofre de problemas psicológicos, e que ele havia
saído e deixado o garoto sozinho. A criança foi retirada
da casa e levada a um abrigo
de menores. A mãe foi presa
em flagrante.

PEQUIÁ (ES) - Faleceu
na tarde deste sábado, 07/05,
no distrito de Pequiá, em
Iúna (ES), Mário Sergio
Ribeiro Assunção.
Segundo informações, Mário Sérgio estava trocando
uma lâmpada de um poste
quando passou mal e caiu de
uma altura de cerca de seis

metros. Ele teria quebrado
o pescoço na queda. Ainda
foi socorrido e levado para
o hospital, mas não resistiu.
O sepultamento de Mário
Sérgio Ribeiro Assunção
aconteceu na tarde de domingo (8).
Informações do Portal Cidade Agora / Valdir Vieira

Homem morre ao cair de poste
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ENTRETENIMENTO
LABIRINTO
A mulher desempregada estava consultando os
classificados e decide ligar para um anúncio de faxineira. No final da conversa, a senhora que a atendeu
lhe pergunta: - E quanto a senhora espera ganhar por
dia? - Ah, por menos de sessenta Reais por dia eu nem
saio de casa! - a mulher responde, categórica. - Mas
isso é um absurdo! Eu sou professora e não ganho
tudo isso! - E por que a senhora acha que eu parei
de dar aula?

TOURO – DE 21/4 A 20/5: Não há muito do que se queixar, a não ser aquelas
pendências de ordem material que já estão literalmente na rotina. Continue focando
nos objetivos que os resultados aparecerão, inclusive influenciando outras pessoas. As
finanças, família e a própria profissão ganham bastante com seu entusiasmo.
RELACIONAMENTOS: seu magnetismo e poder de sedução ganham aquela força
de Vênus com o Sol. Aspectos românticos tendem a facilitar a vida dos casais e apontar
caminhos interessantes com novas ideias de outras áreas da vida cotidiana. Para quem
estiver solteira, bom período conhecer novas pessoas.

Militar

GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Algumas dificuldades a partir de questionamentos
podem fazer com que você canse e pense em “chutar o pau da barraca”. Calma, a
situação vai começar a melhorar à medida que chega o final do mês. Preste atenção
nas oportunidades de emprego depois do dia 9 de maio.
RELACIONAMENTOS: alguns problemas podem surgir não somente no campo do
amor, mas com amigos ou familiares. É bom deixar a comunicação livre de ruídos para
que as ideias sejam assimiladas, ou seja, cuidado com fofocas. Nem todos, porém,
serão satisfeitos. Por isso pense um pouco mais em você mesma.

O major esta passeando com um amigo pelas ruas
da cidade pequena, sede de seu regimento. Cada vez
que um recruta faz continência, ele diz: - O mesmo
pra você. Depois de muitas vezes, o amigo lhe pergunta: - Por que você diz sempre isso? - Já fui recruta
e sei o que eles desejam mentalmente quando batem
em continência!

CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: Novas responsabilidades podem alterar o rumo de
planos e mexer com o cotidiano. Os amigos ou colegas de trabalho podem influenciar
decisões e, quem sabe, oferecer até boas sugestões. O momento é decisivo para
conseguir transformar sua realidade e isso depende de você.
RELACIONAMENTOS: o período está interessante para aumentar a cumplicidade
do casal com bons programas e reuniões saudáveis com amigos. Facilidades nos
contatos com possíveis novas amizades ou vizinhos. O principal é deixar a vida fluir
com a boa e velha sabedoria.

Lenhador

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: A partir de segunda-feira, preste atenção nas oportunidades
ou ideias que pode ter para conduzir sua carreira profissional. Há um sentimento de
praticidade no ar que poderá ajudar a decidir e a encontrar um caminho para atender
seus interesses. Ao mesmo tempo seu faro está forte para as questões financeiras.
RELACIONAMENTOS: o magnetismo das leoninas é incrível e chama atenção até
de muita gente ao seu lado. Procure neste período controlar as cenas de ciúme para
não comprometer o bem-estar da relação. Use a experiência e a serenidade para se
expressar. Pense antes de falar.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Mesmo com o regente de Virgem retrógrado, o período
poderá ser bastante enriquecedor àqueles que estão estudando curso superior ou
fazendo uma pós-graduação. As questões espirituais ganham força e a fé pode ser um
grande diferencial para conseguir equilibrar a mente e a matéria.
RELACIONAMENTOS: há certo comedimento quando o assunto é amor ou paixão.
A insegurança, diga-se, natural em qualquer relação iniciante ou prestes a acontecer
mexe com o emocional. Nada te impede, entretanto, de sonhar ou de querer não um
príncipe, mas um verdadeiro companheiro para todas as horas.

O melhor ladrão
Nelson e Eusébio entraram em uma loja de chocolates. Como os funcionários estavam todos ocupados olhando ao redor, Eusébio roubou 3 barras
de chocolate. Logo quando saíram da loja, Eusébio
disse a Nelson:
- Eu sou o melhor ladrão, roubei 3 chocolates e
ninguém me viu. Você não conseguiria fazer isso.
Nelson respondeu:- Você quer me vereu fazer
algo melhor? Vamos voltar na loja e eu vou lhe ensinar como roubar.
Então eles foram até o balcão e Nelson disse ao
lojista:
- Senhor, você quer ver um pouco de mágica?
O lojista respondeu:- Sim, claro.
Nelson disse:
- Me dê um chocolate. O lojista deu um, e ele
comeu. Nelson pediu o segundo e também o comeu. Ele pediu o terceiro e também o comeu. O
lojista perguntou:
- Mas onde está a mágica?
Nelson respondeu:
- Veja no bolso do meu amigo e você vai encontrar todas as três barras de chocolate.

LIBRA – DE 23/9 A 22/10: As exigências no campo do trabalho e na área familiar
podem concorrer a partir de agora. O bom senso diz que o importante é procurar
equilibrar esses dois lados para não afetar os interesses nem de um e nem de outro. O
sentimento de praticidade poderá trazer novas oportunidade e ideias.
RELACIONAMENTOS: com o regente de Áries, Marte, em movimento retrógrado, é
possível algumas dificuldades no campo amoroso, inclusive, quanto a sua expressão.
Não é o caso de se isolar e deixar de participar, por exemplo, da vida social, mas de
entender que há limites em tudo na vida. Procure agir ou decidir de forma serena.
ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: A partir da segunda-feira, dia 9, há maior disposição e clareza para conduzir questões de ordem material. Projetos ou ações que
estava com dificuldade de colocar em prática podem ser desenvolvidos, mas procure
se planejar antes de decidir. Algumas competições podem influenciar nesse processo.
RELACIONAMENTOS: há um clima elevado para o romance e para se manifestar,
abrir o coração, para quem ama. E olha que isso não é usual para boa parte dos escorpianos. Para quem estiver solteira, as oportunidades estão no ar, mas é preciso saber
escolher, até mesmo porque o leque é diversificado.
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/12: É preciso tato e diplomacia para lidar com funcionários, colegas de trabalho ou pessoas que fazem parte de sua rotina. A intensidade
das tarefas cotidianas pode ocupar um grande espaço no contexto do trabalho, por
isso não perca para si, ou seja, faça um planejamento eficiente para contornar rotinas
que dependem de você.
RELACIONAMENTOS: as oportunidades podem aparecer, mas na mesma agilidade
que aparecem podem desaparecer se não souber lidar com a aspereza do discurso ou
com o sentimento de posse. Se conseguir manter a mente liberta e despreocupada,
poderá deixar tudo lindo para grandes momentos.
CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: Sua expressividade ganha bastante com o Sol
em Touro. O sentimento prático e de segurança pode enriquecer seu cotidiano se estiver
disposta a não levar tudo tão a sério, isto é, divirta-se um pouco mais, vá ao teatro, a
um concerto, a uma exposição, a uma festa.
RELACIONAMENTOS: seu encanto e poder de atração estão fortes. As oportunidades de conhecer novas pessoas ou de se relacionar com alguém interessante têm
tudo para acontecer, mas sem forçar a barra, entende? Deixe fluir com naturalidade.
Para quem estiver num sério relacionamento, a criatividade pode ser tudo de bom.

Mulher venenosa
A mulher chega à farmácia e fala:
- Eu quero o veneno mais forte que você tem aí!
- Mas minha senhora, eu não posso te vender
veneno!
- Não quero saber... Eu quero o veneno e pronto!
- Mas pra que você quer o veneno?
- Pra quê? Meu marido sai com todas as mulheres do bairro... É um safado, sem vergonha...
- Mesmo assim, senhora! Não posso te vender!
A mulher abre a bolsa e tira uma foto do seu marido abraçadinho com a mulher do farmacêutico.
- Olha só... Os dois agarradinhos! Você não vai
me vender mesmo?
- Ah! Por que a senhora não disse que tinha a
receita?

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: O olhar para a profissão e para
atividades diversas do dia-a-dia estão mais críticas, até mesmo
porque podem surgir mudanças inesperadas com a influência de
planetas em movimento retrógrado. É possível, inclusive, com
criatividade, conseguir solucionar problemas financeiros com
ajuda ou não de terceiros.
RELACIONAMENTOS: o sentimento amoroso está no campo da praticidade. Não
é que para o amor melhorar seja necessário um presente ou objeto. É o sentimento
de desejar respostas efetivas e práticas. Cuidado com o ciúme e com o sentimento de
posse que podem gerar discussões inócuas.

Professora

O sujeito se apresenta para um emprego de lenhador numa empresa desmatadora da Amazônia,
se gabando de ser o melhor lenhador do mundo. O
entrevistador olha para a sua figura meio franzina e
pergunta desconfiado: - Onde o senhor já trabalhou
como lenhador? - No Sahara! - Mas o Sahara é um
deserto! - Agora é!
Reclamação
Muito nervoso, o cliente grita: - Garçom, essa sopa
está com gosto de inseticida! O garçom responde, inconformado: - Cliente nunca fica satisfeito! Quando
tem mosca, reclama. Quando a gente toma uma providência, reclama também!

HORÓSCOPO

CURIOSIDADES
TINTA - Novidade da tecnologia: a tinta
eletrônica, que permitirá a reutilização do
papel inúmeras vezes. Simplificando, a tinta
é feita de partículas de metal que se eletrizam e adquirem cor quando soltos por uma
caneta especial. Para apagar um trecho,
basta alterar a eletrização, assim a cor desaparece e a tinta torna-se transparente.
REMÉDIOS - Foi só a partir da metade do
século 19, com as pesquisa do fisiologista
francês François Magendie, que a farmacologia, a ciência dos remédios, se desenvolveu. Até então, os médicos costumavam
receitar coisas estranhas como urina de

égua grávida, pó de asa de morcego dissolvido em extrato de mandrágora colhida na
lua cheia e por aí afora. Havia doentes que
conseguiam sobreviver.
INVESTIGAÇÃO - O valor da ciência
na investigação de crimes foi demonstrado
pelo médico inglês Bernard Spilsbury. Em
1910, provou que o cadáver mutilado de
uma mulher, envenenada com arsênico, era
o de Belle Crippen. O marido alegava que
ela o abandonara e fugira com um amante.
A identificação foi possível graças à cicatriz
em um pequeno retalho de pele da barriga.
Belle fora operada alguns anos antes.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: No trabalho será necessário prestar atenção em toda
e qualquer ação e oportunidade, pois com Plutão retrógrado, fica fácil cometer deslizes
ou se confundir. Procure usar o que você tem de melhor: o sentimento de praticidade,
daquilo que realmente pode dar certo.
RELACIONAMENTOS: você tem noção dos limites importantes das amizades e é
bom cuidar das boas, zelar com carinho, mesmo que necessariamente não comunguem
do mesmo ponto de vista. No amor, o melhor é manter a alegria para deixar tudo fluindo
naturalmente. Procure se divertir.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Com o Sol em Touro, melhore ou gere maior cumplicidade
com os irmãos e até, quem sabe, vizinhos. Evite, no entanto, se meter em fofocas para
driblar problemas. Procure manter guardados e organizados documentos, inclusive no
ambiente de trabalho.
RELACIONAMENTOS: há tudo para deixar a vida amorosa mais feliz neste período.
De repente, uma pequena viagem para conhecer um novo ambiente pode dar aquele
“up” na relação mais duradoura. É possível, depois do dia 9 de maio, que algumas
paixões se transformem em amor e amores se transformem em união casamenteira.
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Mau exemplo! Diretor da
DIS esculacha Neymar
Roberto Morales, diretor da DIS, disparou
farpas contra Neymar. A DIS é um fundo de
investimento privado em futebol que participou da polêmica transferência do jogador
brasileiro do Santos para o Barcelona. Em
entrevista ao Marca, Morales afirmou que
Ney é um mau exemplo e disse que ele enganou a todos na empresa.
"Neymar não pode ser exemplo de nossos filhos nem um ícone
quando está sendo investigado por estelionato, evasão de impostos
e corrupção. Nós nos queixamos dele porque nos sentimos traídos.
Investimos muito dinheiro nele e nos traiu", declarou o empresário.
Morales também contou detalhes das negociações que levaram
Neymar ao clube catalão em 2013. Segundo ele, na época, viajou a
Barcelona para falar com o então presidente Sandro Rosell, mas só
conseguiu se reunir com Josep Maria Bartomeu, que hoje é quem
dirige o clube.
"Supunha-se que o balanço anual do Barcelona registrou o compromisso de compra por 40 milhões, sendo 10 milhões antecipados,
e a imprensa anunciava que correspondia à contração de Neymar,
sem que nós, que tínhamos os direitos, soubéssemos de nada", revelou.
"Depois de ver as pessoas entrando e saindo do escritório (de Rosell) durante meia hora, falaram que ele não estava e que voltaria
no dia seguinte, mas quem acabou me atendendo foi Josep Maria
Bartomeu", disse Morales. "Não acreditávamos que Neymar fosse
mentir para nós, mas certamente Wagner Ribeiro e o pai dele nos
surpreenderam ao tentarem recomprar os direitos adquiridos em
2011", finalizou.

Marido de Preta Gil
tentou conseguir bicicleta de
graça, mas não deu certo
Rodrigo Godoy, o marido de Preta Gil que
virou produtor dela (...), ficou dando mil indiretas, outro dia, que queria uma bicicleta.
Ele ficou falando insistentemente sobre
o assunto publicamente, numa rede social,
para ver se conseguia algo de graça.
Mas não rolou, tadinho.
Ele pensa que é igual Preta que faz permuta de tudo e ganha as
coisas, como aconteceu no casamento dos dois.
Marido de filha de famoso (no caso Gilberto Gil) não tem de ficar
pedindo as coisas de graça, né? Que feio....

Susana Vieira chama ex de ingrato
O bicho está pegando entre Susanita Vieira e o mágico Sandro
Pedroso.
O moço falou no programa do Gugu que a polêmica atriz terminou com ele do nada, depois de seis anos de relacionamento, o
acusou de interesseiro e o colocou para fora de casa.
Indignada, Susana deu as seguintes declarações ao site Ego, ligado à Globo: "Como eu me sinto? O que eu acho? Eu estou chocada!
Ou melhor, chocada, magoada, triste e decepcionada. Essas são as
palavras que me definem no momento. Realmente não entendo o
que leva uma pessoa se sujeitar a isso! Dar uma entrevista onde todas as declarações a respeito do término de uma relação, que sempre
foi de muito respeito e cumplicidade, com mentiras é inadmissível".
"Nada do que foi dito é verdade e ele sabe disso! É realmente lamentável ver que você não reconhece mais a pessoa que você amou
e se relacionou um dia. Que mesmo após o término da relação, passou o réveillon comigo e com a minha família em Angra dos Reis.
Pessoa esta, que nunca deixou de frequentar a minha casa, que sempre esteve presente nas festas e almoços de família, inclusive nos
churrascos durante a última copa do mundo. E que sempre teve o
meu apoio moral, emocional e até financeiro mesmo após a separação. Apoio este que foi estendido a ele e à família dele".
"Quanto ao término, ele sabe bem quais foram os motivos. Motivos estes que me sinto constrangida em expor publicamente até
em respeito à minha família, que, assim como eu, está indignada ,
magoada e decepcionada com tamanha crueldade e ingratidão"

Cauã alfineta Grazi
Cauã Reymond é danado. Em uma entrevista, nesta semana, ele foi questionado qual a
melhor viagem de sua vida.
E respondeu: "África do Sul, agora. Acabei
de voltar, foi incrível. Especial, com a namorada".
Quem sabe o que rola nos bastidores contou que isso foi uma bela
alfinetada em Grazi Massafera.

Está certo que Cauã pisou na bola e ficou com Isis Valverde enquanto era casado com Grazi. Mas ele fez de tudo para que a ex-BBB
o perdoasse, tentou voltar, mas ela não deu bola. Isso deixou o rapaz
bem frustrado e agora ele quer provar para Grazi o que ela perdeu.

Ximbinha briga com fãs em aeroporto
Está circulando na internet um vídeo (publicado ontem, dia 5)
em que Ximbica (agora com X) se irrita com fãs de Joelma em um
aeroporto. Os fãs da cantora provocaram o guitarrista dizendo que
ela está fazendo mais sucesso que ele na carreira solo.
Essa é a versão oficial da assessoria de Ximbinha: "O vídeo que
está circulando é antigo, tem mais de dois anos, já foi divulgado em
várias mídias e está sendo explorado mais uma vez por pessoas inescrupulosas para tirar o foco do fato verdadeiro: a banda XCalypso é
hoje a segunda mais tocadas nas rádios do Brasil no estilo regional,
segundo a empresa Connectmix, principal responsável pelas estatísticas do setor. Este fato em nenhum momento abala ou muda a agenda da banda, que se apresentará para seu público neste sábdo, 7, em
Bragança no nordeste paraense. E reafirma o carinho com seus fãs"

Silvio Santos garante em gravação que será
candidato a presidente do Brasil
O apresentador Silvio Santos decidiu comentar
com as “colegas de trabalho”, como ele sempre
gosta de mencionar a sua plateia, que será candidato a presidente do Brasil.
De acordo com as informações do jornalista
José Armando Vannucci, tudo não passa de uma
brincadeira que eles fez durante a última gravação
do seu programa, na quarta-feira passada (27), nos
estúdios do SBT.
Ainda sobre a brincadeira, Silvio afirmou ter
força para ajudar o Brasil. A brincadeira na verdade foi uma forma
de criticar o atual momento do país.

Cleo Pires é proibida de falar de vida pessoal,
mas toca no assunto quando é conveniente
Que Cleo Pires é dissimulada, muita gente já sabe. Mas às vezes, passa do limite.
Dia desses, a filha de Fábio Jr. esteve em um
lançamento de linha de joias e sua assessoria
proibiu que perguntassem da vida pessoal da
moça (por que será, né...?).
Na semana seguinte, Cleozinha aparece
em uma revista falando do fim de seu namoro
com o ator Rômulo Neto e falando até da tatuagem que os dois têm em comum.
"Terminamos numa boa. Nós dois nos admiramos e nos amamos.
Vou amá-lo para sempre. Foi incrível quando estávamos juntos, mas
é bom ser solteira também. Estou criando e curtindo novas memórias, novas construções", disse ela para a revista.
Se não topasse falar de vida pessoa, a entrevista não teria destaque. Por isso a assessoria abriu exceção e deixou Cleo falar, entendeu? Toda regra tem sua exceção, né???
O blog sabe com quem Cleo Pires está ficando. Aguardem cenas
dos próximos capítulos.

Maitê Proença pede a cabeça de dublê
Maitê Proença está indignada com a dublê dela
em Liberdade, Liberdade. Juliana Tavares Scalco
(foto) entregou que o bumbum que aparece na novela, nas cenas de nudez, não é o de Maitê, e sim
o dela... Juliana contou publicamente que faz as
cenas em que a atriz aparece de costas. "O rosto é
dela, mas o bumbum é meu", afirmou a dublê. Isso
foi o suficiente para a egocêntrica Maitê Proença
ficar revoltada com a moça, pois queria que as pessoas achassem
que era ela que estava ficando pelada o tempo todo na novela, mas
uma dublê foi contratada para ajudar. A global pediu a cabeça de
Juliana. Disse para a direção da novela que Ju não tem ética e que
não deveria sair falando no Facebook que é sua dublê. E exigiu que
não chamem mais a moça para nenhum trabalho. Isso significa que
Maitê queria enganar o público, né? A atriz está tão nervosa que já
deu até entrevista dizendo que a dublê deveria ter sido mais discreta
e não tem de ficar revelando o que acontece nos bastidores. A moça
realmente foi exibida e usou Maitê para aparecer, mas o ego da outra
é do tamanho do mundo...

Global ganha dentes e processa dentista
Uma atriz da Globo mudou os dentes e colocou as famosas lentes
de contato (que virou moda entre as celebridades).
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A dentista dela, que deu tudo de graça em troca de publicidade,
lançou um livro e colocou o antes e depois da tal atriz. A fofa ficou
nervosa e processou a profissional. Ganhar as coisas esse povo quer,
né? Mas na hora de pagar o jabá, ficam com frescura.
Essa atriz já está quase sem expressão de tanto exagerar no botox
e no preenchimento facial. Agora com dentes de Mentex, ficou mais
artificial ainda...

Bomba! Direção da TV Record decide
suspender Geraldo Luís do “Domingo Show”
Depois da crítica, ao vivo,
do apresentador Geraldo Luís
contra a direção da Record,
após a direção cortar uma parte da principal reportagem do
programa “Domingo Show”
do último domingo (17),os
comandantes do canal tiveram
uma atitude drástica.
De acordo com o site “Notícias da TV”, Geraldo Luís foi suspenso pela direção da Record e
isso se deve pelo fato do apresentador ter falado durante o programa que, entre outras coisas: “Tem gente aqui que não briga, cospe
no prato que come”, declarou ao vivo. A reportagem em questão
é sobre o cantor popular José Mário Teixeira do Nascimento, o
Zezo, que já foi um catador de lixo e, que hoje, é milionário, tem
mais de 50 imóveis alugados e anda com um Porsche Cayenne.
Ainda por cima, cortaram o programa ao meio para a transmissão
da votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Geraldo Luís foi substituído pelo apresentador Luiz Bacci na
apresentação do “Domingo Show”. A decisão da emissora saiu na
noite de terça-feira e pegou todos de surpresa.
A ainda dizem que censura não existe.

Eduardo Sterblitch assina com a Globo para
papel em série com Monica Iozzi e Tony Ramos
O humorista Eduardo Sterblitch assinou
contrato com a Globo para entrar na série
que terá Monica Iozzi e Tony Ramos como
protagonistas.
De acordo com as informações do jornalista Flávio Ricco, do “UOL”, após a conversa que Eduardo e Monica Albuquerque
tiveram no Estúdios Globo (Projac) e a sua
participação no “Programa do Jô” na última semana, a Globo praticamente abriu as suas portas para o humorista.
Tudo indica que ele estará em “Advogada do Diabo“, série que
a Globo prepara para o segundo semestre. O projeto em questão é
uma dose de suspense com humor.

Amauy Jr. está com um
olho menor que o outro
Amaury Jr. é conhecido no meio
artístico por gostar de plásticas e procedimentos estéticos.
Mas algo não deu certo...
O plastificado (porém simpático)
apresentador está com um olho menor que o outro.

“SuperMax” é a nova aposta da Globo
para o segundo semestre; saiba tudo
A Globo vai trazer, entre setembro e dezembro deste ano “SuperMax“, a sua nova cartada para,
além de trazer bons números, tanto
na audiência quanto no faturamento, pretende trazer o máximo de
prêmios que for possível para casa.
De acordo com as informações do
jornalista Flávio Ricco, do “UOL”, a série de ficção, com uma dose
de suspense, terror e reality show terá um episódio por semana, sempre as terças-feiras. O elenco conta com nomes fortes do casting da
Globo: Mariana Ximenes, Cléo Pires, Fabiana Gugli, Erom Cordeiro,
Maria Clara Spinelli, Bruno Belarmino, Vania de Brito, Ademir Emboava, Rui Ricardo Diaz, Ravel Andrade, Harildo Deda e Bruno Belermino. A série se passa dentro de um presídio de segurança máxima
e reunirá doze pessoas de diferentes perfis e a única coisa em comum
entre elas são os problemas que possuem com a Justiça. A atração
ainda terá a participação especial de Pedro Bial, como o apresentador
do reality que terá como prêmio 2 milhões de reais.
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O Partido Militar Brasileiro – PMBr – surge assim como uma
inovadora alternativa a todos aqueles que não mais acreditam
nos partidos e nos políticos do Brasil

Lideranças do PMBr de Minas Gerais, seminário
realizado dia 7 de maio de 2016

rezados familiares, amigos e simpatizantes dos
militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do
Brasil, é com grande satisfação e enorme esperança na
construção de um país mais justo, livre e solidário que
apresento o Partido Militar Brasileiro-PMBr e os conclamo a fazerem parte desta missão de cidadania.
O Brasil e os brasileiros não suportam mais os desmandos da classe política nacional. Todos os dias a imprensa
noticia desvios de conduta e atos de corrupção praticados
por aqueles que deveriam representar a vontade soberana
do povo brasileiro, mas que, infelizmente, só representam
os seus próprios interesses e os dos grupos econômicos
que os financiam, enquanto milhares de pessoas vivem
numa realidade de absoluta exclusão social.

Daí é que emerge o nosso dever-cidadão de propiciar
ao povo brasileiro uma opção de resgate da ética, da
moral e, em especial, da honestidade na política nacional,
valores tão cultuados pelos militares, dando-lhes assim a
oportunidade de elegerem pessoas compromissadas com
a realização de um Brasil soberano e comprometido com
a realização da cidadania e da dignidade humana de todos
os brasileiros e brasileiras.
O Partido Militar Brasileiro – PMBr – surge assim
como uma inovadora alternativa a todos aqueles que
não mais acreditam nos partidos e nos políticos do
Brasil, uma opção para moralizar o nosso amado País
e promover uma profunda modificação da política e da
realidade brasileira.
Por fim, agradeço ao idealizador desde partido, meu

P

Presidente Paulo Lourenço e a Dra Danielle
Presidente do PMBr Mulher

marido Capitão José Augusto Rosa, da Policia Militar
de São Paulo, o apoio de todos militares da ativa e da
reserva, familiares, amigos e civis que confiam em nossos
ideais, pois sem vocês não seria possível a criação do
Partido Militar Brasileiro.
Brasília, 29 de janeiro de 2011.
ANDRÉA FRANÇA COELHO ROSA
Presidente Nacional do PMBr
Mais detalhes do Seminário na próxima
edição do JM
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