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Distribuição gratuita

Presidente da OAB Manhuaçu se
reúne com nova juíza de Lajinha

Município de Manhuaçu
deve indenizar paciente
em quase R$ 18 mil
PÁG. 05

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas
divulgamos o que “Dizem por aí”.

Estação de tratamento de esgoto
está abandonada denuncia vereador
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EDITORIAL

O

CHARGE

A Cidade é o reflexo da
Câmara Municipal

crescimento desordenado das cidades, que marcou o processo
de desenvolvimento das sociedades desde os primórdios, trouxe
consigo problemas que comprometem a qualidade de vida nos
centros urbanos. Para tentar corrigir os efeitos negativos deste processo,
foram criadas as chamadas “cidades planejadas”, pensadas a partir de um
modelo estratégico, focado em aspectos que asseguram um funcionamento
harmonioso e sustentável.
A cidade planejada é a cidade construída segundo um plano previamente elaborado, com certa ordenação interna e distribuição racional das
atividades no espaço por setores (Setor Militar, Setor de Indústria, Setor
Hoteleiro etc.) Eis três exemplos de cidades planejadas: Brasília, Palmas
e Belo Horizonte. Cidade espontânea ou natural é a que surgiu, cresceu e
se expandiu sem qualquer plano prévio de urbanização. Caracterizam-se,
por exemplo, por ruas estreitas e tortuosas.
Fale com a redação
A diferença básica entre esses dois tipos de
contato@jm1.com.br cidade é o plano prévio de ubarnização.
A presença de tal plano indica que a
(33)3331-8409
cidade é planejada; em caso da inexistência
do referido plano, temos que a cidade é
natural ou espontânea. Existem muitas cidades no Brasil que cresceram
desordenadamente, em muitos municípios vemos cidades que surgiram
sem planejamento, mas ao longo do tempo apareceu alguém para dar um
basta na desorganização e elaborar leis que resolveram parte do problema,
pelo menos algumas leis foram elaboradas, aprovadas e sancionadas, para
a partir daquele momento não deixar agravar mais o problema, e geralmente quase não há fiscalização, o motivo é sempre pensando no voto,
nem prefeito nem vereadores querem indispor-se com o povo e com isso
vamos encontrar centenas de cidades do interior com estas características:
ruas abertas por populares calçadas feitas fora do padrão e até mesmo
parte de residências que avançam no terreno das ruas, e muitas outras
irregularidades como construções a beira rio.
Manhuaçu cidade polo, que foi construída desordenadamente e contém
vários problemas citados acima, por falta de iniciativa da Câmara de
vereadores os problemas continuam. O Brasil está repleto de cidades
que foram reestruturadas e hoje são modelos para o mundo, Curitiba é
uma delas, passou por uma reestruturação urbana, que envolveu aprimoramentos contínuos em todas as áreas, com destaque ao sistema de
transporte público, que passou a ser referência de desenvolvimento no
Brasil e no mundo.
Rio Casca, uma cidade centenária pertencente à microrregião de
Ponte Nova tem um diferencial das demais cidades da região apesar
de ser uma antiga cidade o seu fundador fez questão de demarcá-la em
um enorme quadrado com ruas retas e largas, é até interessante naquela
época encontrar gente com tamanha visão de futuro, o livro Rio Casca
Apontamentos de Benjamin Vieira Coelho conta que o fundador de Rio
Casca ia pessoalmente a cada lote fiscalizar.
*Furriel Ângelo Vieira de Souza, era um apaixonado por seu arraial
e não consentia que fosse desrespeitado o que ele havia traçado, se
alguém em sua ausência levantasse um esteio fora do alinhamento teria
que arrancá-lo, como fundador do povoado de Bicudos proporcionava
grandes facilidades aos que quisessem nele construir um prédio, doava
lotes para a construção e nenhuma taxa era cobrada, pois possuía muitos
alqueires de terra nos arredores do povoado, o material era cedido pelo
custo da mão de obra e muitas vezes a longo prazo , as madeiras eram
cedidas gratuitamente para os que quisessem construir, só exigia que a
obra projetada fosse realidade, com tantas facilidades oferecidas pelo
fundador do Distrito o mesmo se povoou rapidamente com boas casas e
moradas que até hoje permanecem contribuindo para o embelezamento da
cidade. *Furriel é um posto ou uma função existente nas forças armadas
de vários países. Quando existe como posto, corresponde, normalmente,
a uma graduação da categoria de sargento. Quando existe apenas como
designação de uma função, refere-se, normalmente, a responsabilidades na
área da logística. Nas Forças Armadas brasileiras não existe mais o furriel.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
CPMF, nunca mais

Voltam os argumentos e artimanhas do governo federal para aumentar impostos e recriar a famigerada Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira – CPMF. O apoio ao retorno do imposto
também vem em mensagens na imprensa, em especial de alguns
jornalistas ou de veículos de comunicação simpáticos ao governo. Vem
ressurgindo com mensagens cifradas, como uma que dizia que teria
“caído a ficha” do governo de que teria de aumentar ou criar impostos.
Como a dizer: olha, o governo é bonzinho, mas não tem jeito. Ou, essa
gestão só aumenta ou institui novo imposto por não ter alternativa.
Antes, porém, seria preciso o governo apresentar, de fato, de forma
concreta e convincente a redução dos gastos da máquina pública. Sem
prestar contas antes dos cortes de gastos, a criação de novos impostos, ou o aumento destes é medida incoerente e injusta, além de ser a
mais fácil. Seria importante dizer quantos dos mais de 300 mil cargos
comissionados já foram extintos; quantos aluguéis foram eliminados, de
prédios absolutamente desnecessários; quantas verbas parlamentares
foram cortadas, como as de postagens; quantos prédios de moradias
funcionais e vários outros auxílios deixaram de existir. A não ser pela
tradição de terem mordomia gratuita, nada justifica que parlamentares e
servidores graduados tenham direito a moradia, se outros funcionários
bancam suas próprias despesas, mesmo aqueles com salários bem
mais baixos e sem receber outras verbas complementares.
Precisariam tornar público sobre quantos carros e aviões oficiais
foram retirados do andar de cima, em viagens abusivas, muitas vezes
sem nenhuma urgência que as justificasse. Prosseguindo o raciocínio,
também não se tem notícia sobre o cancelamento de nenhum contrato, dos milhares que existem, com empresas de segurança privada,
mantendo-se uma contradição absurda de se contratar a proteção

de terceiros para aqueles responsáveis pela segurança pública de
todos. Esse recado vale para todos os entes federativos, municípios,
estados, valendo, também, para os órgãos federais. Devido à amplitude
de medidas adotadas para a contenção de despesas, essa relação é
meramente exemplificativa.
Além de não diminuir ou cortar gastos, como se estivesse nadando
em dinheiro, o governo federal doou quase três bilhões ao estado do
Rio de Janeiro e concedeu uma isenção de dezenas de bilhões de reais
aos estados endividados, além da concessão de aumento dos benefícios sociais e para servidores. Conta a favor do governo somente a
diminuição dos ministérios. Mas isso foi apenas uma medida simbólica.
Como a redução financeira é insignificante, foi mantido o sigilo sobre
os valores economizados.
Faz-se necessário um combate urgente pelo cidadão comum a essa
cultura de administrar apenas com retóricas verbais, com o apoio de
jornalistas e de veículos de comunicação, talvez por interesse nas verbas oficiais de publicidade, outra montanha de reais entregue à grande
mídia, de forma um tanto nebulosa. Propor a reforma do sistema de
aposentadorias, de pensões, e da Previdência Social em geral é mais
uma dessas retóricas usadas para os momentos de dificuldade dos
governos. Mesmo que bem-feita, não traria nenhum benefício imediato,
pois os resultados só viriam em longo prazo.
Extinguir cargos, cortar gastos e mordomias é a lição de casa a
ser feita rapidamente, para o Estado caber dentro do seu próprio
orçamento. Ponto. A sociedade jamais deverá permitir a criação, ou o
aumento de impostos, pois a conta das mordomias não deve continuar
sendo paga por quem nunca participou dos banquetes governamentais.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP - Bacharel em direito
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Estação de tratamento de esgoto está
abandonada denuncia vereador
O Vereador Maurício Júnior (PP)
compareceu novamente à ETE e
denuncia estado de
total abandono
O Vereador Maurício Júnior (PP)
esteve na ETE – Estação de Tratamento
de Esgoto de Manhuaçu e lamentou o
estado de abandono em que se encontra a obra: “É realmente
triste e revoltante ver uma obra que custou e custará ainda
milhões de reais de dinheiro do povo neste estado de total
abandono. O mato tomou conta, equipamentos exposto ao
tempo vão se deteriorando, não há qualquer intervenção de
manutenção, de cuidado. O portão está aberto, sem tranca,
qualquer um pode ter acesso. ”
O Vereador esclareceu os argumentos da administração
para paralisação das obras e cobra atitude: “Desde o início do
mandato tenho cobrado a conclusão das obras. O governo do
Nailton Heringer diz que o projeto da administração passada
é inexequível, responsabiliza o governo passado, mas não
apresentou até hoje a solução, quem perde é a sociedade, é
Manhuaçu e o meio ambiente. Se a responsabilidade é da
administração passada, compete a esta, ao Prefeito e a nós
apresentarmos a solução e concluir a obra.”
Sobre danos ao meio ambiente Maurício Júnior defende
que é inaceitável a situação e esclarece seus esforços para
amenizar a situação: “Manhuaçu não trata um litro sequer de
esgoto, todo o esgoto
produzido em nossas
casas e em nossas
empresas é despejado
no rio, a degradação
é imensa. O esgoto
do Hospital Cesar
Leite não é tratado, é
igualmente despejado no rio Manhuaçu,
enquanto Presidente
da Câmara fui procurado pela diretoria do
hospital que requereu ajuda para fazerem uma ETE para tratar
o seu esgoto. Conversei com os vereadores que aceitaram o
repasse de parte das economias feitas pelo Poder Legislativo para o hospital realizar a obra, contudo, o repasse tinha
que acontecer via prefeitura e na hora de concluir o repasse
financeiro barrou. E falou de sua atuação sobre o problema:
“Enquanto Vereador tenho feito minha parte, fiz visitas à
obra, ao Prefeito, ao Diretor do SAAE cobrando solução
do impasse. A Câmara, atendendo à minha reivindicação,
realizou audiência pública para tratar do assunto, discuti com
a sociedade e pedi apoio nas cobranças. Desde o início do
mandato tenho cobrado, o executivo só apresenta desculpas”.

Meio milhão de reais
Nilton do SAAE,
desconfiado da verba de meio milhão
de reais, “Será que a
CÂMARA DE VEREADORES fez alguma
exigência de se investir parte desse dinheiro
na situação dos MORADORES DE RUA
que hoje é nosso maior
problema social, ou será que somente deram o dinheiro para
o prefeito de Manhuaçu, que é um incompetente, usar como
bem lhe agradar?
.Só espero que este dinheiro não tenha sido liberado para o
prefeito para pagar por obras recebidas por alguns vereadores
em pleno período eleitoral como sabemos!
.COMO CIDADÃO DE MANHUAÇU eu gostaria que a

CÂMARA exigisse do prefeito uma planilha detalhada de
como este dinheiro vai ser gasto, e que a câmara mostrasse
ao POVO... Afinal de contas o dinheiro é nosso e dinheiro
não é capim.

11º BPM – PM apreende
revólver e munições dentro de
automóvel em Sericita.
A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre
38, carregado com 05
munições, durante patrulhamento pelo bairro
Chácara Velha, na tarde
do dia 12 de julho.
A arma de fogo foi encontrada dentro de um
veículo que foi abordado
para uma verificação.
Com o condutor do automóvel nada de ilícito foi encontrado, mas dentro do veículo foram localizados um revólver
calibre 38, carregado com 05 cartuchos; mais 12 munições
também de calibre.38; 02 cartuchos calibre.32; 02 cartuchos
calibre.36; 04 estojos e 500 gramas de esferas de chumbo.
Diante da situação, o autor foi preso e conduzido até delegacia de Manhuaçu, com os materiais apreendidos, onde
foram tomadas as demais medidas. O veículo foi apreendido
e removido para o pátio credenciado.
Assessoria de Comunicação Organizacional do 11º BPM

Câmara de Manhumirim
O povo de Manhumirim, está ansioso
para o dia da eleição municipal, querem
trocar alguns vereadores, que passaram os
quatro anos sem mostrar serviço. Segundo
um munícipe, um dos vereadores que
mais agrada ao povo é o vereador Ivan
Caetano, além do seu trabalho, ele procura
resolver problemas dos munícipes junto as repartições públicas. Faz um excelente trabalho humanizado no transporte de
pacientes para Muriaé, Manhuaçu e Belo Horizonte. Segundo
o que se dizem pela cidade, é que este ano terá uma ampla
renovação, em uma tentativa dos votantes para melhorar a
qualidade dos legisladores. Sem citar nomes um grupo de
pessoas em um bate papo, chegaram à conclusão que a câmara possui apenas uns quatro vereadores bons, o resto não
produziram nada. Fiquem atentos manhumirenses.

Democrata no auge das
decisões novamente
Com o declínio
dos partidos de
esquerda envolvidos em corrupção,
o DEMOCRATA
ressurge com força.
Tendo recebido 285
votos na eleição, o
deputado Rodrigo
Maia (DEM-RJ) vai
presidir a Câmara
dos Deputados até
fevereiro de 2017.
Numa eleição definida em dois turnos,
Rodrigo lembrou
que a Câmara precisa ter um papel de
protagonismo. “Vamos resgatar a política de verdade, com ‘P’
maiúsculo”, disse Maia. “Sei que estou pronto para navegar
nessa tormenta, que passará. A Câmara, o Congresso e o Brasil
são maiores que qualquer crise”, acrescentou.
Rodrigo assegurou que exercerá a presidência de forma
democrática, dando voz a todos os parlamentares. “Vou ser um
de 513, vamos governar juntos”, afirmou. O novo presidente
disse ainda que a recuperação do país passa pela recuperação
da Câmara. “As grandes ideias e as soluções para nosso país
sairão daqui”, argumentou.

A desigualdade do governo Dilma

Marido de atriz petista recebia salário de R$
91.000,00 (Noventa e um
mil reais). Isto é caso para
o Moro apurar e botar na
cadeia!
A estatal EBC [Empresa Brasil de Comunicação
], responsável pela TV Brasil, foi transformada pelo PT em
cabide de empregos para defensores e amigos de Dilma e
Lula da Silva!
.O presidente em exercício Michel Temer já ordenou que
se faça uma ‘devassa’ na farra petista que se instalou no
governo federal.
.Milhões e milhões dos contribuintes foram jogados fora
em programas de amigos da petralhada.
.Um desses casos é o do diretor de teatro Aderbal Freire
Jr, casado com a atriz Marieta Severo.
.Aderbal recebia a bagatela de R$ 91 mil por mês, um valor
cinco vezes maior do que o salário do presidente da própria
EBC.
.Marieta está entre o grupo de artistas que em 2014 assinou
manifesto em apoio à reeleição de Dilma Rousseff e também
uma das que mais protestou sobre a extinção do Ministério
da Cultura.
.“O caminho iniciado por Lula e continuado por Dilma é
o da primavera de todos os brasileiros” disse a atriz.

Em final de mandato prefeito Nailton
quer pagar dívida de mais de 10 milhões
Manhuaçu com tantos problemas
para resolver, mas o prefeito não deu
prioridade, e nem cumpriu as promessas de campanha. Um grande problema
da cidade são obras paradas da ETE,
que o governo Nailton não deu a mínima, e o município continua com sérios
problemas de saneamento básico que o
prefeito não se preocupa. Agora está se
preocupando em pagar uma dívida de mais de 10 milhões,
uma dívida antiga do município com a Energisa. Este assunto
foi tratado em uma reunião no dia 15 de julho na Prefeitura
de Manhuaçu com diretores da empresa Energisa, concessionária do serviço de iluminação em Manhuaçu. Participaram
do encontro os secretários de Fazenda, Cristovam Rocha, de
Planejamento, Luiz Carlos Rhodes, o Procurador Jurídico
Antônio de Carvalho e o subprocurador, D’Ângelo Maurício.
A dívida original do período em que o município deixou
de pagar a Energisa, era em torno de R$ 700 mil. Passados
16 anos, o valor corrigido pelo Tribunal de Justiça, segundo
a empresa, está em torno de R$ 10 milhões.
De qualquer forma a dívida somente poderá ser paga com
aprovação da Câmara Municipal, e tem muita gente de olho
nessa negociação em final de mandato, caberá aos vereadores fiscalizar essa negociação que eles não participaram da
reunião, será que o prefeito convidou?
A proposta apresentada é de uma redução do valor total
em cerca de 40 % com o parcelamento do restante em 120
vezes (dez anos) com juros de meio por cento ao mês. “Nós
reafirmamos a nossa proposta de acordo, atualizamos os valores e a prefeitura agora ficou de avaliar e nos procurar até
a próxima semana com uma contraproposta para a gente dar
continuidade às negociações” – afirmou o gerente comercial
da Energisa, Luciano Lima.

Manhumirim: Divulgada programação
de shows do festival de inverno
A Prefeitura de Manhumirim divulgou a programação da
17ª edição do Festival de Inverno, que acontece de 05 a 07
de agosto, no campo do biotônico. A programação de shows
começa na sexta-feira, 05, com apresentação de Sandra de Sá.
No sábado, haverá shows com Maycon & Fagner e depois
da cantora Rosana - que agora assina Rosanah Fiengo.
No domingo, dia 07, show com DJ Leo Jackson e no encerramento o cantor Naldo Benny. A expectativa da organização
é que o Festival de Inverno marque mais uma vez o nome de
Manhumirim e atraia público de toda a região.
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por
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"O governo ainda está tomado de petistas"

Acusa o deputado Paulinho da Força (SP), do Solidariedade

EM SÓ 6 MESES, PARTIDOS LEVAM R$368,8 MILHÕES

Jandira Feghalli (PCdoB).

Os partidos políticos tomaram R$ 368,78 milhões do contribuinte, entre janeiro e junho deste ano, a pretexto de
“fundo partidário”. O PT de Dilma e Lula foi o partido que
mais embolsou nosso dinheiro em 2016: R$49,03 milhões;
seguido pelo PSDB de Aécio, com R$40,4 milhões e pelo
PMDB do presidente interino Michel Temer, com R$ 39,4
milhões. Ainda assim parlamentares aprovaram, em 2015,
triplicar o fundo.

SEMPRE ISSO

QUASE R$1 BILHÃO

O Planalto entrou em campo para esvaziar a candidatura de Marcelo Castro, o ex-ministro abestado da Saúde,
a presidente da Câmara. “Não entenderam que agora são
governo,” brinca Jarbas Vasconcelos.

A expectativa é que os partidos políticos brasileiros com
representação na Câmara dos Deputados levem R$819
milhões apenas este ano.
DESCULPA É ‘AJUSTE FISCAL’

Ex-ministros de Dilma, os peemedebistas Marcelo Castro
(PI) e Celso Pansera (RJ) lançaram candidaturas como
retaliação a Michel Temer pela demora na distribuição de
cargos e contra a demissão de petistas.
PRECISA APRENDER

PROPORCIONAL

O relator do Orçamento na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), emplacou uma emenda de sua autoria que elevava o
fundo para R$600 milhões

Com apoio do PT, o novo presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ) avisou ao Planalto que não vai “vender a
alma”, mas respeitará a proporcionalidade para relatorias
de projetos e comissões.

TRIPLICOU

NO RIO, NADA

Até 2015, o Fundo Partidário pagava cerca de R$ 300 milhões para os mais de 25 partidos políticos com representação na Câmara.

Em Belém (PA), o Comissariado da Infância e Juventude
resgatou duas crianças, uma de colo e outra de 11 anos,
com a mãe em situação de risco. Ela usava os filhos para
pedir esmola em semáforos. As crianças foram encaminhadas para um abrigo pelo Conselho Tutelar.

COFRINHO GORDO
Além dos milhões do fundo, o PT ainda arranca grana de
trouxas com a “vaquinha” para viagens de Dilma. Já faturou quase R$1 milhão.
PCDOB NEGOCIA ENTERRAR
CPI DA UNE NA CÂMARA
A investigação sobre a União Nacional dos Estudantes está
pronta para começar na Câmara, mas o PCdoB, que controla
a entidade há décadas, tenta de tudo para enterrar a CPI. O
partido chegou até a negociar votar no presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em troca, entre outras coisas, do
sepultamento da CPI. Em julho, Waldir Maranhão (PP-MA)
anulou a criação da comissão, pressionado pelo governador
do Maranhão, seu conterrâneo Flávio Dino, do PCdoB.
NO MURO
Há recurso apresentado contra a decisão de
Waldir Maranhão. Rodrigo Maia não garante
acatá-lo, mas promete: “Vamos analisá-lo”.
BOLSO CHEIO
A UNE, que acusa “golpe” de Temer, mas se calou no Mensalão e no Petrolão, recebeu pelo menos R$ 44 milhões
nos governos do PT
AMEAÇAS
Conforme antecipou esta coluna, a UNE ameaça invasões
e até vandalismo, inclusive no Ministério da Educação,
caso a CPI prospere.
‘GOLPE’ É FALTA DE ARGUMENTO
“Eles não têm argumento jurídico para fazer frente à nossa acusação. Se eles tivessem eles não precisariam ficar
com esse discurso [de golpe]”, explica Janaína Paschoal,
uma dos autoras do pedido de impeachment de Dilma, em
entrevista exclusiva ao site Diário do Poder.
EM FAMÍLIA
Rogério Rosso (PSD-DF) perdeu a eleição na Câmara, e
a irmã dele, Gabriela Rosso, perdeu o cargo na Liderança
do partido do irmão, no Senado, onde ganhava R$ 14 mil
por mês desde março de 2015.
JANDIRA-WADIH
Ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro e atual deputado
federal pelo PT-RJ, Wadih Damous, deve ser o candidato
a vice-prefeito na eleição deste ano chapa da deputada

POLÍTICA DE INTELIGÊNCIA
“O Estado tem o dever de apresentar a sua política de inteligência e não a política de brutalidade”, disse o presidente
da OAB-SE, Henri Clay, sobre a onda de violência que assusta moradores do Sergipe.
PENSANDO BEM...
...com a crise, o PMDB na Presidência e o DEM no comando da
Câmara o clima está cada vez mais parecido com a década de 80.
TEMER ORDENA DEVASSA APÓS O IMPEACHMENT
O presidente Michel Temer ordenou que sua equipe realize
uma revisão de todos os atos que Dilma tomou nas últimas
semanas de governo. A ideia é passar pente fino em tudo que
envolve orçamento, nomeações e contratos. Desde maio, os
assessores mais próximos de Temer avaliam a “ocupação”
do governo por aliados do PT, mas a intenção é apenas fazer
mudanças mais profundas e permanentes após a aprovação
do processo de impeachment no Senado Federal.

Pronto para Servir?

Um jovem queria ser missionário. Então foi procurar o
presidente de uma junta missionária. Estranhou, entretanto,
que o presidente marcasse a entrevista para as 3 horas da
manhã. E era inverno rigoroso. Mesmo assim, foi. Subiu
as escadas, bateu à porta, esperou, nada. Bateu de novo,
nada. Então resolveu sentar e esperar. As horas passavam;
ninguém aparecia, e ele ali, no frio. Por fim, às 8 horas,
chegou o presidente.
Sem pedir desculpas, sem explicar nada, o presidente
começou a fazer perguntas ao jovem candidato:
— Meu filho, você sabe soletrar?
— Sei sim, senhor.
— Então soletre a palavra padeiro.
— Padeiro. P-a-d-e-i-r-o.
— Muito bem — respondeu o presidente — e matemática, sabe alguma coisa?
— Um pouco.
— Quantos são dois mais dois?
— Quatro — respondeu o futuro missionário.
— Muito bem, muito bem. Creio que você está aprovado.
Vou levar o seu caso à junta, que se reúne amanhã.
No dia seguinte, a junta reunida, o presidente apresentou
o caso do jovem, afirmando que o recomendava ao campo
missionário. Ante o espanto de todos, explicou por quê:
Primeiro, testei o amor dele à obra de Deus. Marquei a entrevista para as 3 horas da manhã. Ele deixou uma cama aquecida e
confortável e enfrentou o frio, sem uma palavra de reclamação.
Segundo, testei sua pontualidade. Ele estava lá, exatamente às 3 horas.
Terceiro, chequei sua perseverança, deixando-o esperar-me por cinco horas.
Quarto, pus à prova o seu temperamento. Sequer questionou a minha demora.
Quinto, testei sua humildade. Fiz-lhe perguntas que uma
criança de 5 anos teria respondido sem dificuldade, e ele
não deu mostras de se sentir insultado.
Por tudo isso, creio que ele preenche os requisitos. Será
o missionário de que precisamos.
O Novo Testamento ensina, porém, que amor à obra,
pontualidade, perseverança, temperamento equilibrado e
humildade não são qualidades exigidas apenas de missionários, mas sim de todos os seguidores de Jesus.

PÓS-RECESSO
A expectativa do governo é de que o impeachment seja
aprovado ainda em agosto, poucos dias após o fim do recesso parlamentar.
SEMPRE ELES
Aliados de Temer no Congresso reclamam do travamento
de cargos e nomeações na estrutura federal. Querem a liberação das boquinhas.
RETROATIVO
A equipe de Temer vai rever os decretos de Dilma desde
quando Eduardo Cunha deflagrou o processo de impeachment contra a petista.
ATIVIDADE FIM
Temer quer a Casa Civil encarregada apenas de
governança e gestão. A articulação política fica
com o ministro Geddel Vieira Lima (Governo).
QUEM? EU?
Participou ontem do relançamento da Frente Parlamentar
em Defesa da Polícia Federal a deputada Raquel Muniz
(PSD-MG), aquela que elogiou o marido prefeito durante o
voto a favor do impeachment e ele, horas depois, foi preso
pela... PF. O constrangimento foi generalizado.

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Município de Manhuaçu deve indenizar paciente em quase R$ 18 mil

MANHUAÇU (MG) - O
Município de Manhuaçu
deve indenizar um paciente
em R$ 10 mil e R$ 7.819,81,
por danos morais e materiais,
respectivamente, em função
de uma lesão no nervo ciático
decorrente da aplicação incorreta de uma injeção.
A decisão é da 8ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG),
que reformou parcialmente
sentença da 2ª Vara Cível
de Manhuaçu. Em julho de
2006, o paciente foi até um
pronto-socorro municipal de
Manhuaçu sentindo fortes
dores no peito.

O médico receitou um
analgésico, que foi aplicado
na região dos glúteos por um
enfermeiro plantonista. Contudo, pouco tempo depois, o
paciente foi internado em outro estabelecimento de saúde,
com dor intensa na perna em
que o remédio foi aplicado.
De acordo com os autos, o
sofrimento persistiu mesmo
após a alta médica, o que
impossibilitou que o paciente trabalhasse e levou-o a
solicitar auxílio-doença do
INSS.
Quinze meses depois, ele
foi internado por 23 dias e
operado no hospital porque

não conseguia mexer a perna.
Os exames feitos durante o
tratamento neurocirúrgico
diagnosticaram trauma no
nervo ciático devido à aplicação errônea da injeção. O
paciente ajuizou ação requerendo indenização por danos
morais e materiais.
Em primeira instância, o
juiz Vinícius Ristori condenou o Município de Manhuaçu a pagar ao paciente R$ 30
mil, por danos morais, porque as provas demonstraram
que o sofrimento causado
originou-se de um erro do
pronto-socorro municipal. O
magistrado ainda determinou

que o município pagasse ao
paciente R$ 7.819,81, por
danos materiais, com base
nos gastos com tratamento
médico. O Município de Manhuaçu recorreu da sentença,
alegando que o acidente foi
causado por um terceiro e
que um infortúnio não pode
ser considerado dano moral.
Desta forma, requereu a improcedência dos pedidos do
paciente e, em último caso, a
anulação dos danos materiais
e a diminuição da indenização por danos morais.
De acordo com o relator
do recurso, desembargador
Carlos Roberto de Faria, “a

da eficiência e da justiça
dos recursos no processo
penal, celeridade nas ações
de improbidade administrativa, responsabilização dos
partidos políticos e criminalização do caixa 2, e prisão
preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado
por corrupção.
Fonte: ultimosegundo.
ig.com.br

Manhuaçu/MG. Novamente Manhuaçu é destaque no cenário nacional e desta vez em
algo que muito nos orgulha.
O casal Ronaldo e Fabiana,
moradores de Manhuaçu,
recebeu neste último mês de
junho, da gigante Google,
uma placa com o botão Play
de Prata, símbolo do logotipo
do Youtube. A premiação
foi por terem ultrapassado a
marca de 100.000 (cem mil)
inscritos em seu canal de
vídeos no YouTube.
O canal YouTube.com/
LegTransito alcançou esta
marca em janeiro de 2016
e atualmente já conta com
mais de 160 mil inscritos, 30
milhões de visualizações e
já são considerados um dos
maiores canais educativos,
do Brasil.
O canal disponibiliza conteúdos relacionados à legislação
de trânsito e instruções para
quem está aprendendo a dirigir e tirando a sua habilitação.
Ronaldo Cardoso, idea-

ocorrência de problemas, as
internações, as frequentes
dores, a cirurgia, os exames
e o fato de ter o autor se
afastado temporariamente
de seu trabalho e percebido
auxílio-doença do INSS por
cerca de dois anos já fazem
que seja presumível a dor
de um homem que tem que
mudar o curso natural de sua
vida em decorrência de um
problema de saúde”.
Todavia o magistrado reformou a sentença, por considerar que o dano moral
não deve ser confundido
com o físico, e reduziu a
indenização para R$ 10 mil.

Quanto aos danos materiais,
o paciente comprovou os
gastos com remédios, fisioterapia e médicos, portanto
o desembargador manteve o
valor de R$ 7.819,81 arbitrado pelo juiz.
Os desembargadores Teresa Cristina da Cunha Peixoto,
Paulo Balbino e Ângela Rodrigues votaram de acordo
com o relator, ficando vencido o voto do desembargador
Gilson Soares Lemes, que
optou por manter a indenização estabelecida em primeira
instância.
Assessoria de Imprensa
do TJMG

lizador e fundador do canal
disse, em entrevista ao Portal
Caparaó: “Em princípio o
trabalho era feito somente
por mim. Agora, minha esposa (Fabiana) assumiu esta
atividade comigo. Recebemos
milhares de recados todos os
dias de pessoas de todas as
partes do Brasil e do mundo
nos agradecendo por este
trabalho voluntário e gratuito.
Sabemos que o canal ajuda
muitas pessoas e isso é muito
gratificante para nós”.
A Google tem três níveis de
premiação: O Play de Prata,
conquistado pelo casal ao
atingir os 100 mil inscritos, o
Play de Ouro quando atingir
a marca de 1 milhão e o Play
de Diamante ao alcançar os
10 milhões. No Brasil, apenas
um canal chegou a premiação máxima, o Canal Porta
dos Fundos, protagonizado

pelo ator e humorista Fábio
Porchat.
Com muito otimismo e
conscientes de todo o caminho que ainda precisa ser
percorrido, Ronaldo e Fabiana
afirmam ter a intenção de logo
alcançarem a marca de 1 milhão e receber a premiação de
ouro, o que seria um feito inédito para um canal educativo.
“Sabemos que a audiência
maior vai para os canais de
comédia e entretenimento.
Mas, apesar de nenhum canal
educativo ter conseguido a
façanha da premiação de ouro,
nós temos confiança em nosso
trabalho e acreditamos que em
breve vamos bater esta marca
histórica”.
Se depender da nossa torcida, logo estaremos noticiando
mais esta conquista para nossa
cidade.
Carlos Henrique Cruz

Renzo Braz integra
Casal manhuaçuense
Comissão Anticorrupção é premiado pelo Google

O

Deputado Federal
Renzo Braz é membro
da Comissão Especial
da Câmara dos Deputados,
que irá analisar dez medidas
contra corrupção, sugeridas
pelo Ministério Público Federal e apoiadas por uma
Ação Popular com mais de 2
milhões de assinaturas.
A Comissão foi instalada
no dia 13/07. O presidente
eleito foi o Deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA)
e o relator foi o Deputado
Onyx Lorenzoni (DEM-RS).
A primeira sessão foi marcada para o dia 02/08 e será
destinada para a apresentação do roteiro de trabalho
do grupo.
De início, os parlamentares
pediram o comparecimento
do juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava
Jato na Justiça Federal em
Curitiba; dos promotores do
Ministério Público de São
Paulo que chegaram a pedir
a prisão preventiva do ex-

-presidente
Luiz Inácio
Lula da Silva - Cássio
Roberto
Conserino e
José Carlos
Blat -, o que
foi negado
pela Justiça; dos ex-ministros
do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Joaquim
Barbosa
e Carlos
Ayres Britto e; de procuradores que cuidam da Lava
Jato no MPF em Curitiba,
entre outros convidados.
Entre as dez medidas do
MPF para combater a corrupção no País estão a criminalização do enriquecimento
ilícito de agentes públicos,
aumento das penas e crime
hediondo para corrupção
de altos valores, aumento

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº. 002/2016
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alterações fica autorizada a Contratação de pessoa física para prestação de serviços de arbitragem no Campeonato Municipal e regional de futebol, do Município de
Santana do Manhuaçu-MG, por INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, uma vez cumpridos os requisitos do Art.
25, CAPUT, da citada lei, estando suficientemente justificada para a realização de campeonato de futebol, no
município de Santana do Manhuaçu, a ser realizado no
ano de 2016. Com os seguintes árbitros e mesário: Sr.
Edson José Moreira com valor global de R$ 1.024,00
(Um mil e vinte quatro reais), Sr. José Giovane de Barros com valor global de R$ 1.024,00 (Um mil e vinte
quatro reais), Sr. José Geraldo de Oliveira com valor
global de R$ 1.024,00 (Um mil e vinte quatro reais), Sr.
Luiz Flávio Balbino da Costa com valor global de R$
1.024,00 (Um mil e vinte quatro reais), Sr. Jerry Prazeres de Sales com valor global de R$ 1.024,00 (Um mil
e vinte quatro reais), Sr. André Luiz Siqueira com valor
global de R$ 1.024,00 (Um mil e vinte quatro reais),
Sr. Ricardo Sathler Portugal com valor global de R$
1.024,00 (Um mil e vinte quatro reais) e o Sr. Carlos Alberto da Silva Ferreira com o valor global de R$1.260,00
(Um mil duzentos e sessenta reais). Neste sentido abre
prazo para impugnação dos árbitros para preço e prazo.
Informações com o setor de licitação da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu. Egidio de Assis Neto.
Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu, 07 de
Julho de 2016.

Decreto Municipal nº 454/2016.
“EXONERA EMPREGADO A PEDIDO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema–MG, Willfried Saar, usando das atribuições que lhe confere o artigo
44, inciso II da Lei Orgânica Municipal, concomitantemente
com a Lei nº374 de 11 de outubro de 1990, combinado com
a Lei 377 de 02 de novembro de 1990, Lei 489 de 10 de
junho de 1998 e Lei 610/2005 de 30 de Setembro de 2005.
Decreta:
Art. 1º Fica exonerado do cargo de Auxiliar de Biblioteca, a pedido, o empregado Paula Regina Silva Ladeira
da Cunha, inscrita no CPF sob nº 012.694.056-83.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam–se as disposições em contrário.
Publica-se no quadro de avisos, certifique-se a publicação.
Conceição de Ipanema, 30 de Junho de 2016.
Willfried Saar
Prefeito Municipal
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Editais abertos privilegiam a diversidade cultural em Minas Gerais

Repleto de novidades, programas como o Fundo Estadual de Cultura e a Lei Estadual de
Incentivo à Cultura estão entre os primeiros a encerrar as inscrições. Confira o calendário

P

ontos de Cultura e
Comunidades Tradicionais, festas típicas
indígenas ou grupos tribais,
residências artísticas direcionadas à difusão e aprimoramento da música e a criação
de bibliotecas públicas, descentralização da produção
cultural e artística e o caráter
democrático dos programas
voltados ao incentivo à cultura mineira compõem o
cenário de incentivo à cultura
no Estado, com amplo investimento do Governo de Minas
Gerais.
São cinco os editais de
peso, abertos pela Secretaria
de Estado de Cultura, e com
adesão ainda em andamento
e inscrições que se encerram
entre os meses de julho e
novembro de 2016: Fundo
Estadual de Cultura; Lei de
Incentivo à Cultura; Premiação das Festas Tradicionais
Indígenas ou Grupos Tribais;
Música Minas – Residências
Artísticas; e Criação de Bibliotecas Públicas.
O secretário de Estado de
Cultura, Angelo Oswaldo,
afirma que “os editais são os
instrumentos de maior eficiência para a democratização
do acesso aos recursos públicos destinados ao fomento da
atividade cultural”.
Esta gestão, continua o secretário, “considera o Fundo
Estadual de Cultura (SEC),

A

por exemplo, como uma
prioridade na estratégia de
levantamento de recursos financeiros para o incremento
da cultura”.
Os editais pretendem capilarizar investimentos para
artistas e entidades culturais
espalhadas por todos os 17
territórios de desenvolvimento do estado, uma marca do Governo Fernando
Pimentel, além de garantir
a equidade nos estímulos da
SEC ao contemplar projetos
que encontram maior dificuldade de inserção no mercado.
Artistas, músicos, entusiastas da literatura, escritores, atores, indígenas, cineastas, quilombolas e toda
cadeia artística e cultural
podem se inscrever nos diversos programas em andamento para impulsionarem
suas carreiras e contribuírem
com a circulação de arte e
cultura em Minas Gerais –
esfera que merece sempre ser
conhecida e valorizada pelos
cidadãos mineiros.
Fundo Estadual de Cultura
Atendendo a uma das demandas mais requisitadas do
setor cultural, o Fundo Estadual de Cultura (FEC) bate
recorde de investimentos em
projetos, totalizando o valor
de R$ 11,5 milhões.
O edital de 2016 foi sub-

dividido em três frentes. A
primeira destina-se a contemplar as Organizações da
Sociedade Civil, no valor
total de R$ 6,6 milhões. Tal
edital será dividido em duas
categorias:
1) Projetos que promovam
as culturas populares e tradicionais no valor unitário de
até R$ 25 mil, totalizando
R$ 2,5 milhões e envolvendo
cerca de 100 propostas.
2) Projetos de médio porte
realizados pelas organizações da sociedade civil, com
valor unitário de até R$
100 mil, somando R$ 4,1
milhões.
O segundo edital é destinado aos Pontos e Pontões
de Cultura, que são grupos,
coletivos e entidades de natureza ou finalidade cultural
que desenvolvem atividades
em suas comunidades. A
iniciativa visa atender cerca
de 60 Pontos de Cultura,
com valor unitário de até R$
40 mil, totalizando R$ 2,4
milhões.
Por último, o edital voltado para instituições de
Direito Público Municipal
irá contemplar as mais diversas atividades artístico-culturais em projetos de até
R$ 100 mil. Cada prefeitura
poderá apresentar somente
uma proposta, e o valor
total deste edital é de R$
2,5 milhões. Estima-se que

serão contempladas entre 25
e 50 instituições de Direito
Público Municipal.
As inscrições acontecem
até 20 de julho de 2016.
Acesse os documentos e as
informações completas dos
editais clicando aqui.
Lei Estadual de Incentivo
à Cultura
Após solicitações de aprimoramentos no edital da
Lei Estadual de Incentivo
à Cultura enviadas por representantes do segmento

artístico, o programa teve
melhorias implementadas
no mês de junho. A principal
mudança refere-se à Declaração de Incentivo (DI),
que não mais será exigida
no ato de inscrição dos projetos, como estava previsto
anteriormente. Agora, a DI
precisa ser apresentada entre
25 de agosto e 3 de outubro.
A lei faz a interlocução
entre o empreendedor e o
incentivador, aproximando
produtores, artistas, investidores e público e contribuindo para dinamizar e consoli-

dar o mercado cultural em
Minas Gerais. Os projetos
contemplados podem envolver eventos, festivais,
seminários, oficinas, bolsas
de estudo dos diversos segmentos culturais.
Acesse o formulário de
inscrição de pessoa física e
pessoa jurídica e confira os
requisitos para inscrição no
Edital do programa, que fica
aberto até o dia 25 de julho.
O fluxo de incentivo a projetos culturais, neste ano, foi
retomado com o valor total
de R$ 15 milhões.

Premiação das Festas Tradicionais Indígenas ou Grupos Tribais

edição 2016 do Edital de Premiação das Festas Tradicionais Indígenas ou Grupos Tribais, lançada no último
dia 28 de junho, estão com inscrições abertas até 8 de
agosto. Serão R$ 195 mil distribuídos em 13 prêmios para
inciativas que preservem as festas tradicionais das comunidades indígenas ou grupos tribais.
Em 2015, 12 comunidades foram contempladas com R$
180 mil em recursos. As tribos aldeadas em Minas Gerais
beneficiadas são de Carmésia, Martinho Campos, Bertópolis,
São João das Missões, Caldas, Ladainha, Açucena e Araçuaí.
Os interessados em se inscrever podem acessar o edital na
íntegra, clicando aqui.
Música Minas - Residências Artísticas
O projeto de residências artísticas “Territórios de Invenção
– Residências Musicais” irá percorrer seis cidades mineiras
durante cinco meses – entre julho e novembro.

Via chamada pública, a Fundação de Educação Artística
foi escolhida para conduzir os trabalhos. As inscrições
para Diamantina e Pouso Alegre se encerraram em 24/6
e os cursos nessas cidades começaram na segunda-feira
(11/7).
Ao menos um artista irá ficar duas semanas em cada uma
das cidades envolvidas, aprimorando a formação musical,
aperfeiçoamento de técnicas e experimentação. O diálogo
com a Secretaria de Educação será constante e, para isso,
os Conservatórios de Música do Estado serão envolvidos.
As inscrições para a residência de Uberlândia acontecem
de 18 de julho a 3 de agosto, Ouro Preto (de 8 a 19 de agosto) e Belo Horizonte (de 3 a 14 de outubro). As inscrições
e outras informações podem ser acessadas no site www.
residenciasmusicais.com.br.
As residências são gratuitas. Na maioria dos casos, é
necessário possuir conhecimento musical prévio para se
candidatar às vagas.

Edital de Criação de Bibliotecas Públicas
A iniciativa irá distribuir o equivalente a R$ 50 mil em
acervos e mobiliário. As inscrições ficam abertas até 12 de
setembro de 2016. Os projetos vencedores irão receber um
acervo de, no mínimo, mil itens, entre livros em impressão
comum e raille, periódicos, CD’s, DVD’s e audiolivros.
Estantes e carrinhos de transporte também serão entregues
aos contemplados.
Outras informações são encontradas no site www.bibliotecapublica.mg.gov.br.
No edital 2015 foram criadas 10 novas bibliotecas
públicas municipais nas seguintes localidades mineiras:
Açucena (Rio Doce), Araçuaí (Jequitinhonha), Brumadinho
(Central), Paula Cândido (Zona da Mata), Perdizes (Alto
Paranaíba), Poços de Caldas (Sul), Poté (Vale do Mucuri),
Senhora dos Remédios (Central), Tiros (Alto Paranaíba) e
Uberaba (Triângulo).

19 de julho / 2016

acesse: www.jm1.com.br

7

Presidente da OAB Manhuaçu se
reúne com nova juíza de Lajinha

O

presidente da 54ª Subseção da OAB/
MG, Alex Barbosa de Matos, se reuniu na última quinta-feira (7), com a
nova juíza da comarca de Lajinha, Aline Damasceno Pereira de Sena. Ele esteve acompanhado do conselheiro subseccional, Paulo
de Almeida Amaral e dos integrantes do
Conselho do Jovem Advogado da Subseção:
Richard Pereira Guimarães (presidente), Carolina Pinel Alves Costa (secretária) e Maria
Hilda Cerqueira de Miranda (conselheira).
A reunião contou com a participação de
inúmeros advogados militantes na comarca
e foi pautada por assuntos institucionais e
afetos ao exercício da advocacia.

De acordo com o presidente da 54ª
Subseção da OAB/MG, Alex Barbosa de
Matos, “a visita à nova juíza teve o objetivo de discutir assuntos institucionais e de
interesse da advocacia, considerando que a
comarca se encontrava desprovida de juiz
há meses. Por isso, entendemos que o diálogo franco, transparente e respeitoso deve
nortear toda e qualquer relação estabelecida,
principalmente, entre a advocacia e o Poder
Judiciário. Embora inexista hierarquia, nem
subordinação entre advogados, magistrados
e promotores de justiça, é fundamental que
estabeleçamos uma relação de harmonia entre
advogados e magistrados para o bom anda-

mento da Justiça, pois precisamos de sinergia
para enfrentarmos questões que desafiam a
atenção e dedicação de todos os operadores
do direito”, ressaltou.
Durante a reunião, Alex Barbosa de Matos
deu as boas-vindas à magistrada e agradeceu
a oportunidade do encontro logo na primeira
semana de trabalho da juíza na comarca. “É
através do diálogo e da conciliação que construiremos uma justiça mais justa e rápida. A
magistrada Aline Damasceno Pereira de Sena
demonstrou grande senso de humanização e
pleno conhecimento das condições de funcionamento do judiciário na comarca. Que
Deus permita que ela desenvolva suas ativi-

dades de forma serena e que seja feliz nesse
novo desafio profissional. No mais, reforço
que continuo à disposição da advocacia e da
sociedade lajiense”, comentou.
O conselheiro subseccional Paulo de
Almeida Amaral demonstrou entusiasmo
com a chegada da nova juíza em Lajinha.
“Estamos contentes em receber a nova juíza. Ela vem com um desafio muito grande,
que é justamente gerenciar uma comarca
com um acervo processual de mais de 7
mil processos. Daremos à ela total apoio”,
pontuou.
Assessoria de Comunicação / OAB
Manhuaçu
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PARA PUBLICAÇÃO

a 06/12/2016. Gabinete do Prefeito, 06/04/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004, Lei Municipal nº 769, de 30.06.2014. Termo
aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Beatriz da Silva Pinheiro; valor: R$ 4.019,53 (Quatro mil
e dezenove reais e cinquenta e três centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502103120046204833903600;
vigência: 23/04/2016 a 23/07/2016. Gabinete do Prefeito,
23/04/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004. Lei Municipal nº 777/15. Contratante: Prefeitura: contratado: Elieth de Arantes; valor: R$ 1.026,07
(Hum mil e vinte e seis reais e sete centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502103120046204833903600;
vigência: 10/03/2016 a 10/12/2016. Gabinete do Prefeito,
10/03/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004, Lei Municipal nº 769, de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Jenaina dos Santos e Silva; valor: R$ 1.026,08 (Hum mil e vinte e
seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária:
020502103120046204833903600; vigência: 23/04/2016
a 23/07/2016. Gabinete do Prefeito, 22/04/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004, Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo
aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Héliton Bassoto Vieira; valor: R$ 967,53 (Novecentos e
sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020601175120047205531901100;
vigência: 01/06/2016 a 01/11/2016. Gabinete do Prefeito,
22/04/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004, Lei Municipal nº 769, de 30.06.2014. Termo
aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Maria Luiza Peixoto; valor: R$ 4.019,53 (Quatro mil e
dezenove reais e cinquenta e três centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502103120046204833903600;
vigência: 23/04/2016 a 23/07/2016. Gabinete do Prefeito,
23/04/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004, Lei Municipal nº 769, de 30.06.2014. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Maria
da Penha Oliveira; valor: R$ 1.026,08 (Hum mil e vinte e
seis reais e oito centavos) mensais; dotação orçamentária:
020502103120046204833903600; vigência: 23/04/2016
a 23/07/2016. Gabinete do Prefeito, 23/04/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 –
PATC Nº 304/2004, Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015.
Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura:
contratado: Marcelina Maria de Lima Abreu; valor: R$
1.952,61 (Hum mil e novecentos e cinquenta e dois reais e
sessenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária:
020502103120046204833903600; vigência: 22/04/2016
a 22/09/2016. Gabinete do Prefeito, 23/04/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004, Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Michelle
Caetano de Almeida; valor: R$ 2.772,26 (Dois mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502103120046204833903600;
vigência: 18/06/2016 a 18/11/2016. Gabinete do Prefeito,
18/06/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004, Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo
aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado: Ricarda Angélica Faria; valor: R$ 1.026,07 (Hum mil e vinte e
seis reais e sete centavos) mensais; dotação orçamentária:
020502103120046204833903600; vigência: 01/03/2016
a 01/08/2016. Gabinete do Prefeito, 01/03/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004, Lei Municipal nº 777, de 09.02.2015. Termo
aditivo de contrato. Contratante: Prefeitura: contratado:
Rosângela Nelma Peixoto Portes; valor: R$ 2.023,89 (Dois
mil e vinte e três reais e oitenta e nove centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502103120046204833903600;
vigência: 01/03/2016 a 01/08/2016. Gabinete do Prefeito,
01/03/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
DO EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004. Lei Municipal nº 792 de 29.02.2016. Contratante:
Prefeitura: contratado: Carlos do Rosário Rezende; valor:
R$ 1.489,33 (Hum mil quatrocentos e oitenta e nove reais
e trinta e três centavos) mensais; dotação orçamentária:
020601267820004206031901100; vigência: 06/04/2016

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004. Lei Municipal nº 777/15. Contratante: Prefeitura: contratado: Jefferson Bragança de Araújo; valor: R$
1.952,61 (Hum mil e novecentos e cinquenta e dois reais e
sessenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária:
020502103120046204833903600; vigência: 20/04/2016
a 20/12/2016. Gabinete do Prefeito, 20/04/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004. Lei Municipal nº 792 de 29.02.2016. Contratante:
Prefeitura: contratado: Ládio Sanches Jardim; valor: R$
1.489,33 (Hum mil e quatrocentos e oitenta e nove reais
e trinta e três centavos) mensais; dotação orçamentária:
020601267820004206031901100; vigência: 06/04/2016
a 06/12/2016. Gabinete do Prefeito, 06/04/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 –
PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº 749 de 11.09.2013.
Contratante: Prefeitura: contratado: Lúcia Helena
Rodrigues Valim Braum; valor: R$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais) mensais; dotação orçamentária:
020402123610033204131901100; vigência: 07/04/2016
a 07/12/2016. Gabinete do Prefeito, 07/04/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 –
PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº 792 de 29.02.2016.
Contratante: Prefeitura: contratado: Manuel Antônio
de Lacerda; valor: R$ 1.026,07 (Hum mil e vinte e seis
reais e sete centavos) mensais; dotação orçamentária:
020502103120046204833903600; vigência: 06/04/2016
a 06/12/2016. Gabinete do Prefeito, 06/04/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 –
PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº 792 de 29.02.2016.
Contratante: Prefeitura: contratado: Maria José Santos
de Oliveira; valor: R$ 817,02 (Oitocentos e dezessete
reais e dois centavos) mensais; dotação orçamentária:
020402123610033204031901100; vigência: 01/05/2016
a 01/12/2016. Gabinete do Prefeito, 01/05/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 –
PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº 792 de 29.02.2016.
Contratante: Prefeitura: contratado: Tainara de Sá
Pereira; valor: R$ 817,02 (Oitocentos e dezessete
reais e dois centavos) mensais; dotação orçamentária:
020402123610033204031901100; vigência: 01/04/2016
a 01/12/2016. Gabinete do Prefeito, 01/04/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004. Lei Municipal nº 792 de 29.02.2016. Contratante:
Prefeitura: contratado: Vanderlúcio Soles Valente; valor:
R$ 1.489,33 (Hum mil e quatrocentos e oitenta e nove reais
e trinta e três centavos) mensais; dotação orçamentária:
020601267820004206031601100; vigência: 06/04/2016
a 06/12/2016. Gabinete do Prefeito, 06/04/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004. Lei Municipal nº 792/2016. Contratante: Prefeitura: contratado: Maria da Penha Rosa Pereira; valor:
R$ 2.042,55 (Dois mil e quarenta e dois reais e cinquenta
e cinco centavos) mensais; dotação orçamentária: 020
402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 06/06/2016
a 06/12/2016. Gabinete do Prefeito, 06/06/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004. Lei Municipal nº 797/2016. Contratante: Prefeitura: contratado: Ana Lúcia do Nascimento Braun; valor:
R$ 1.633,90 (Hum mil e seiscentos e trinta e três reais e
noventa centavos) mensais; dotação orçamentária: 020
402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 06/06/2016
a 06/12/2016. Gabinete do Prefeito, 06/06/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo

seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004. Lei Municipal nº 610/2005. Contratante: Prefeitura: contratado: Patrícia Eulália Santos de Oliveira; valor:
R$ 1.438,34(Hum mil e Quatrocentos e trinta e oito reais e
trinta e quatro centavos) mensais; dotação orçamentária:
020402.12.361.0033.2040.31901100; vigência: 06/06/2016
a 06/12/2016. Gabinete do Prefeito, 06/06/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004. Lei Municipal nº 797/2016. Contratante: Prefeitura: contratado: Izabel Maria Gamito Almeida; valor:
R$ 1.089,36(Hum mil e Oitenta e nove reais e trinta e seis
centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361
.0033.2040.31901100; vigência: 07/06/2016 a 07/12/2016.
Gabinete do Prefeito, 07/06/2016. Wilfried Saar, Prefeito
Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004. Lei Municipal nº 610/2005. Contratante: Prefeitura: contratado: Marcus Ferreira Brandão; valor: R$
817,02 (Oitocentos e dezessete reais e dois centavos)
mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.204
0.31901100; vigência: 06/06/2016 a 06/08/2016. Gabinete
do Prefeito, 06/06/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004. Lei Municipal nº 792/2016. Contratante:
Prefeitura: contratado: Lucas Pereira Dutra e Silva; valor:
R$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.0033.2040.31901100;
vigência: 06/06/2016 a 06/12/2016. Gabinete do Prefeito,
06/06/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004. Lei Municipal nº 797/2016. Contratante: Prefeitura: contratado: Maria Helena Heringer de Oliveira Cunha;
valor: R$ 1.026,07 (Hum mil e vinte e seis reais e sete centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361.003
3.2040.31901100; vigência: 06/06/2016 a 06/12/2016. Gabinete do Prefeito, 06/06/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004
– PATC Nº 304/2004. Lei Municipal nº 792/2016.
Contratante: Prefeitura: contratado: Ediane Vidal Rocha Sathler; valor: R$ 1.026,07 (Hum mil e vinte e seis
reais e sete centavos) mensais; dotação orçamentária:
020502103120046204833903600; vigência: 14/06/2016
a 14/12/2016. Gabinete do Prefeito, 14/06/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004. Lei Municipal nº 792/2016. Contratante: Prefeitura: contratado: Vânia Maria Saar; valor: R$ 1.026,07
(Hum mil e vinte e seis reais e sete centavos) mensais;
dotação orçamentária: 020502103120046204833903600;
vigência: 11/06/2016 a 11/12/2016. Gabinete do Prefeito,
11/06/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004. Lei Municipal nº 611/2005. Contratante: Prefeitura: contratado: Carlos Alberto de Oliveira; valor: R$
1.952,61 (Hum mil e novecentos e cinquenta e dois reais e
sessenta e um centavos) mensais; dotação orçamentária:
020601.267820050206131901100; vigência: 05/07/2016
a 05/10/2016. Gabinete do Prefeito, 05/07/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004. Lei Municipal nº 792/2016. Contratante: Prefeitura: contratado: José Rodrigues da Silva; valor: R$ 880,00
(Oitocentos e oitenta reais) mensais; dotação orçamentária:
020601.267820050206131901100; vigência: 05/07/2016
a 05/10/2016. Gabinete do Prefeito, 05/07/2016. Wilfried
Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC
Nº 304/2004. Lei Municipal nº 792/2016. Contratante: Prefeitura: contratado: Kildder Adriano Dutra Lopes; valor:
R$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais) mensais; dotação orçamentária: 020601.267820050206131901100;
vigência: 05/07/2016 a 05/10/2016. Gabinete do Prefeito,
05/07/2016. Wilfried Saar, Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema – Processo
seletivo simplificado referente ao TAC 253/2004 – PATC Nº
304/2004. Lei Municipal nº 610/2005. Contratante: Prefeitura: contratado: Zélia da Costa Sales; valor: R$ 1.438,34.
(Hum mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro
centavos) mensais; dotação orçamentária: 020402.12.361
.0033.2040.31901100; vigência: 06/07/2016 a 06/10/2016.
Gabinete do Prefeito, 06/07/2016. Wilfried Saar, Prefeito
Municipal.
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Rapaz salva adolescente e morre afogado
IPANEMA (MG) - Leandro
Prado Crispim, 27 anos, morreu
afogado ao salvar um garoto
de 13 anos no rio Manhuaçu,
na manhã de sábado, 16/07. O
fato foi no trecho da chamada
Ponte de Pedra, na divisa entre
Ipanema e Caratinga.

Segundo as testemunhas,
Leandro estava trabalhando na
Ponte de Pedra cortando eucaliptos. Os pais do adolescente
estavam afastados do menino, que brincava debaixo da
ponte, quando começou a se
afogar.Leandro pulou e salvou

o menor, em seguida, acabou se
afogando e morreu.
O corpo de Leandro foi retirado das águas por populares.
Bombeiros, Polícia Militar e a
perícia da Polícia Civil foram
ao local.
Com Claudio Vianei

LAJINHA: Dizem que desta
vez, os ladrões de gado se deram
mal. A Polícia
Civil da Delegacia de Lajinha,
conseguiu apurar os casos de
furto de gado em uma propriedade rural. A polícia teve três
semanas de trabalho com o levantamentos, a partir do registro
da ocorrência do furto.
De acordo com a Polícia
Civil, os autores já cientes da
inexistência de moradores na
propriedade, foram para o local por volta das 20:00 horas, em
um veículo Palio, de cor cinza,

com uma carretinha acoplada
para transportar a carne.
Ainda no interior do pasto, os
investigados mataram e esquartejaram um boi de aproximadamente 14 arrobas, deixando no
local apenas o couro, cabeça e
barrigada.
Segundo a PC, existem ainda
dois furtos realizados com as
mesmas características que estão sendo investigados.
Os mesmos autores são suspeitos. Os homens foram identificados e conduzidos até a
delegacia de Polícia Civil. Eles

relataram detalhadamente como
os fatos se deram.
A ação foi coordenada pelo
Delegado Dr. Henrique Rabello e o investigador Walisson
Louback.

IPATINGA (MG) - Um rapaz
de Manhuaçu foi encontrado
morto em Ipatinga, no Vale do
Aço, na madrugada de quarta-feira (13/07). Ele estava na rua
Sabará e era conhecido na região
como “Mãozinha”.
Segundo informações da
Polícia Militar, uma guarnição

estava passando na rua e na
altura no número 110, avistaram
o homem caído ao chão. De
acordo com o relato, ele estava
sem calção e deitado num trecho
da via. Os policiais foram tentar
acordá-lo e perceberam que já
estava morto.
A perícia da Polícia Civil

também foi acionada e não
constatou sinais de violência.
O corpo foi encaminhado para
o IML de Ipatinga.
Familiares foram acionados
em Manhuaçu e comunicados
do fato. O rapaz estava passando por tratamento psicológico
naquela região.

MANHUAÇU (MG) - Cinco
homens armados renderam um
agricultor de 48 anos e os familiares dele e levaram cerca de 18
mil reais em dinheiro. O roubo
foi numa propriedade rural do
Córrego da Laje, em Palmeiras do
Manhuaçu, por volta de 8 horas da
manhã desta quinta-feira, 14/07.
Os bandidos chegaram armados com revólveres e com capuz
cobrindo os rostos. Apenas um
estava sem touca.
Os assaltantes chegaram à propriedade e saíram em uma Fiat/
Strada, cor vermelha, placa OLS-

4669. O veículo foi roubado em
Piedade de Caratinga.
Depois de render os moradores,
bandidos ameaçavam atirar no
agricultor. Ele foi levado até um
quarto onde havia 18 mil reais que
seriam utilizados no pagamento de
trabalhadores rurais da colheita
de café.
Policiais realizaram rastreamento na região de Dom Corrêa, São
Pedro do Avaí, Vermelho Novo
e São Sebastião do Sacramento,
onde o carro foi avistado.
Foram apurados os nomes de
cinco suspeitos. Os levantamentos

continuam sendo realizados.
Em Palmeiras do Manhuaçu,
moradores ficaram assustados com
a ação dos bandidos.
Carlos Henrique Cruz

Ladrões de gado em Lajinha
foram parar na cadeia

Rapaz é encontrado morto em
Ipatinga era de Manhuaçu

Cinco homens armados roubam
18 mil em Palmeiras
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ENTRETENIMENTO
CAÇA-PALAVRAS

Um homem está sentado lendo jornal em casa quando sua mulher chega
e dá-lhe uma panelada na cabeça. Ele
reclama: “Pô bem,que que isso?” Ela
responde:”Encontrei esse papelzinho
dentro de sua calça.Está escrito MARILOU-1234567. “Ele fala: “Há, isso foi
na corrida de cavalos. O nome do cavalo é Marilou e esse número embaixo é
o tanto de dinheiro que eu apostei nele.
A mulher lhe pede desculpas e sai da
sala. Passou uma semana ele novamente
deitado no sofá, sua mulher chega e mete
o telefone na sua cabeça Ele diz:”Pô
bem, que que isso?” Ela diz:”Sua égua
Marilou está no telefone”.

TOURO – DE 21/4 A 20/5: Com o Sol ainda em Câncer, você está mais consciente
de seu papel e importância na família. Questões familiares e do trabalho sugerem maior
equilíbrio na dedicação de ambas e se conseguir fazer isso, terá sucesso nos dois lados,
sobretudo a partir do dia 22 de julho.
RELACIONAMENTOS: é preciso paciência para lidar com as argumentações ou
não da pessoa amada. É possível discordâncias financeiras ou materiais que podem
comprometer a relação. Agitação e mudanças podem acontecer e não se esqueça que
sua força, em parte, está na base familiar.
GÊMEOS – DE 21/5 A 20/6: Período muito interessante para deixar fluir as questões
materiais e a própria necessidade de encontrar alternativas no mundo do trabalho ou
de qualquer ação que tenha em mente. Com Vênus e Mercúrio dando a impulsão que
precisa, a objetividade e a segurança deixam tudo claro para superar as dificuldades.
RELACIONAMENTOS: as cobranças e a vontade de controlar a relação pode se
manifestar de diversas formas, e isso atingirá a relação amorosa, necessitando de
habilidade política para lidar com o sentimento de posse, inclusive com amigos. Isso
serve às solteiras também.
CÂNCER – DE 21/6 A 22/7: É preciso aproveitar bastante o pico de energia e de poder
para transformar o que é necessário para deixar a “máquina azeitada” para conseguir
seus anseios pessoais, inclusive a aparência pessoal. Sua objetividade e condução
de planos poderá render bons frutos a partir de agora e definirão novos caminhos.
RELACIONAMENTOS: é bom saber que com o Sol em Câncer, você pode chamar
mais atenção e atrair pessoas de toda sorte. Ao mesmo tempo, o sentimento de posse
e possíveis cenas de ciúme não estão escapos. Por isso é necessário sabedoria para
agir sem ter de remediar depois.

Lindão

LEÃO – DE 23/7 A 22/8: O momento pede cautela porque talvez encontre pela frente
a velha dicotomia entre o lado prático e o lado espiritual da vida. Nesse processo as
responsabilidades e as pressões são normais e vai precisar rever situações importantes.
Saiba que depois desse processo vem a bonança com uma visão mais leve da vida,
isto é, se quiser se transformar.
RELACIONAMENTOS: seu carisma e brilho natural chama atenção. Você se dedica mais em sua individualidade e deseja investir mais na aparência para aumentar
também a autoestima e a autoconfiança. Isso chama atenção das pessoas. O ciúme
pode comprometer a relação.

sete erros

VIRGEM – DE 23/8 A 22/9: Aproveite sua intuição para acertar os ponteiros e rumos
necessários de sua vida. Nesse processo por independência e definições de objetivos,
talvez possa afetar a relação amorosa, porém conquistará novos amigos. A felicidade
depende de você, de seus pensamentos e de suas ações. Nesse meio, a maturidade
e a experiência contam muito.
RELACIONAMENTOS: há uma alegria e estímulo para investir em amizades e a
conhecer novas pessoas em viagens e até pelas redes sociais. Ouvir mais e entender
que outras pessoas precisam ser ajudadas já é um bom começo para prosseguir na
felicidade. Não precisa nem chamar para participar, porque hoje você faz questão.
LIBRA – DE 23/9 A 22/10: É possível aumentar seu poder individual com uma ânsia de
conquistar novos terrenos e se destacar na profissão, isso dará até maior independência
na medida em que conseguir superar as dificuldades naturais. Aproveite para se dedicar
um pouco mais à saúde, a boa alimentação e aos tratamentos de pele.
RELACIONAMENTOS: no assunto amoroso há destaque pelo seu poder de chamar
atenção, seja pela sua aparência, seja pelo seu jeito característico de ser. Isso já é suficiente para se deparar com propostas e convites. Detalhe: seu sentimento no quesito
relacionamento amoroso está mais para a praticidade do que para fantasia.

Felicidade
Um homem barbado está numa praia de
uma ilha deserta acenando com as duas mãos
para um navio que passa ali perto.
- Quem é ele? – pergunta um dos passageiros ao capitão.
- Não sei, mas toda vez que passamos por
esta ilha ele fica feliz assim.

ESCORPIÃO – DE 23/10 A 21/11: O mês começou com energia para dar e vender,
inclusive com a energia do corpo para combater possíveis males da saúde. E tem mais,
suas ideias e seus sonhos podem encontrar motivos suficientes e, claro, disposição
para começar a colocar em prática ações consistentes para conquistar o que deseja.
RELACIONAMENTOS: pode ser que aconteça de a relação a dois esteja mais fria
e, quem sabe, distante um do outro. Vai ter reclamação e por isso o bom senso pede
cautela com as palavras e sabedoria para entender o coração do outro. Por que não
mudar para ser feliz, não é?
SAGITÁRIO – DE 22/11 A 21/11: O momento é de intensidade na profissão e inevitavelmente de autoconfiança e destaque. É possível mudanças drásticas em setores de
sua vida com a necessidade de se estabelecer novas regras na condução de planos.
O momento é de colocar os pés no chão, pois só se ilude quem não pensa no agora
de forma contextualizada.
RELACIONAMENTOS: alguns pequenos dramas ou crise na vida conjugal não
estão escapos. Você conta com um poder pessoal e carismático que poderá mexer
com novos corações, porém lembre-se que a escolha é sua e deverá ponderar o que
é melhor para você mesma.

Quanto custa?
O garoto chega para o pai e pergunta: Paiê,
quanto custa para casar? O pai responde:
Não sei, filho, ainda não terminei de pagar!

CAPRICÓRNIO – DE 22/12 A 20/1: É importante ter em mente que o trabalho em
equipe pode ter um retorno mais efetivo do que somente o individual. No fundo ambos
têm sua importância nos momentos certos, porém o que importa agora é conquistar os
outros, sejam sócios, parceiros, fornecedores entre outros.
RELACIONAMENTOS: as emoções estão no ar e por isso é bom controlar as palavras
tanto nas relações amorosas como na família. Se confundir amor com dividendos pode
ter crise à vista. Mas neste fim de semana há aspectos importantes e que poderão fazer
a diferença: a química do casal e a memória da pele.

O número 5
- Mas eu sou um cara com muita coincidência. Nasci no dia 5 de maio ás 5 da manhã. No meu aniversário de 55 anos, fui na
loteria e apostei no número 55.555 e ganhei
5 milhões. Aí peguei a bolada toda e apostei
num cavalo número 5 no quinto páreo.
- Legal. E quanto você ganhou?
- Nada.
- Nada?
- O maldito chegou em quinto.

Astrológica por Claudia Vannini
ÁRIES – DE 21/3 A 20/4: Questões emocionais e, quem sabe,
pensamentos atrelados ao passado podem forçar a comportamentos positivos ou negativos. O foco quem dará é você e para tal terá
de ponderar atitudes e entender os limites, pois tudo há um preço
que será inevitavelmente cobrado dependendo da ação tomada.
RELACIONAMENTOS: no lado mental das arianas, há um verdadeiro turbilhão
emocional e nostálgico que se for conduzido de forma equilibrada, terá na relação
amorosa mais proximidade e alegrias de estar juntos. Para quem estiver só, continua
o clima para encontrar alguém.

Marilou

Um jovem procurou um padre para se
confessar:
- Padre, eu pequei.
- Qual foi o seu pecado, meu filho?
- Eu cometi o pecado da vaidade. Olho o
espelho diversas vezes por dia e fico admirando, pensando no quanto sou bonito.
O padre se vira e olha para o jovem:
- Isso não é pecado, meu filho. É apenas
um engano.

HORÓSCOPO

CURIOSIDADES
A mais antiga cidade brasileira:
A cidade mais antiga do Brasil é São
Vicente, no litoral paulista. Foi fundada por Martim Afonso de Souza em
1532, quando Portugal começou efetivamente a colonizar o Brasil porque
aqui precisava implantar a produção
de açúcar.
As primeiras armas humanas: A
primeira arma utilizada pelo homem
foi o arco e flecha ainda na Idade
da Pedra Lascada. O primitivo arse-

nal era composto por arcos de dois
metros com tripas ou tendões de
animais amarrados para lançar as
flechas.
A árvore de Natal: A tradição da
árvore de Natal surgiu na Alemanha,
no século XVI. As famílias germânicas enfeitavam suas árvores com
papel colorido, frutas e doces. Somente no século XIX, com a vinda
dos imigrantes à América, é que o
costume espalhou-se pelo mundo.

AQUÁRIO – DE 21/1 A 19/2: Se o desafio for colocar em ordem as rotinas, ainda há
tempo para isso. No fundo há necessidade de se dar o direito a determinados direitos,
tais como: qualidade de vida, fluidez de rotinas, manter o controle da saúde e se dar
um tempo para relaxar o físico e a mente.
RELACIONAMENTOS: sua ideia é fazer a diferença buscando maior entrosamento
com os colegas de trabalho e aumentando a aproximação com familiares. A relação
amorosa tem tudo para seguir em gente com bons momentos de alegria e de felicidade
até o final de julho.
PEIXES – DE 20/2 A 20/3: Bons estímulos e ideias criativas podem fazer a diferença
para se destacar no trabalho. É possível dependência de um ou outro colega ou funcionário, mas o importante é valorizar o coletivo para atrair novas ações, sobretudo com
Marte dando aquela mão para fazer e acontecer.
RELACIONAMENTOS: os encontros e o prazer de estar entre amigos servirão para
sair um pouco da rotina e buscar aproximar amizades e conhecer novas pessoas.
Para quem estiver solteira o período promete bons momentos e definições, mesmo
que sejam para servir de autoconhecimento. No relacionamento mais sério, é período
para aprender a ceder.
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Após aborto, Pitty confessa que ficou com
medo de gravidez
Grávida de uma menina, Pitty confessou que não ficou segura com a gravidez. A cantora tem um encurtamento do
colo do útero e precisa manter repouso
durante a gestação. Em 2006, ela chegou
a sofrer um aborto espontâneo.
"Nunca sabia qual era a hora certa.
Porque talvez não exista a hora certa.
Talvez sempre vá rolar algum medo",
avaliou ela, que está no sétimo mês da
gestação, à revista "Trip".
A roqueira ainda contou que foi difícil
aceitar que tinha restrições neste período de sua vida - que a obrigaram, inclusive, a deixar um projeto musical -, mas que já se sente diferente: "O lado mãe só bateu mesmo quando senti a barriga mexer
e vi que ela tinha crescido".
Conhecida por defender o direito das mulheres, a esposa de Daniel Weksler, baterista da banda NX Zero, tem recebido exatamente
delas o apoio que precisa. E não é por falta de opinião do time masculino.
"Os homens são solidários, mas o que rola entre mulheres nessa
fase é muito singular", contou.
E destacou: "É preciso respeitar as mulheres que não querem ter
filhos. A gente se realiza de diversas formas, a maternidade é só uma
delas".

Irmão de Luciano Huck assume ser
homossexual e namora ator
O irmão do apresentador Luciano Huck,
da Globo, Fernando Grostein Andrade assumiu ser gay em uma publicação nas redes
sociais.
Pouca gente sabe, mas o irmão de Huck,
de 35 anos, falou sobre sua sexualidade e revelou que está namorando um ator, segundo
informações do jornal 'O Dia'.
Cineasta, fotógrafo e diretor de publicidade, Fernando chegou a filmar Caetano Veloso nu no documentário “Coração Vagabundo”, em 2009, e dirigiu o filme “Quebrando
Tabu” em 2011.

Cacau Colucci sobre câncer: 'A hora
que li maligno, meu chão sumiu'
Cacau Calucci abriu o coração ao apresentador Thiago Rocha, do matinal Tá Sabendo? e falou dos difíceis momentos que
passou quando descobriu que estava com
câncer na tireoide. A bela soube da doença
durante um check-up de rotina realizado
em março deste ano. "Eu estava dirigindo
e abri o resultado do exame parada no farol. A hora que li maligno, eu parei e meu
chão sumiu. Começaram a buzinar atrás
de mim, porque eu realmente parei. Foi
aquele momento em que parecia que tudo
tinha parado na minha vida", recordou ela emocionada, que complementou dizendo que o único sintoma que tinha era a voz rouca.
Quando questionada pelo apresentador se teve medo de morrer
após ser diagnosticada, Cacau disparou: "A hora que o médico confirmou que eu estava com câncer, são tantas incertezas, tantas coisas.
Eu só não queria morrer. Passou tanta coisa na minha cabeça. Só
pensei na minha família".
Ainda sobre o assunto, Cacau disse que preferiu não contar para a
família que mora em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para
poupá-los de todo sofrimento. "Um dia antes da cirurgia liguei para
a minha mãe e disse que eu não queria que ela soubesse, mas que estava indo ao hospital tirar um 'nódulozinho' da tireoide. Eu dei uma
inventada boa e avisei ao médico que se minha mãe ligasse para ele
não era para falar a minha real situação" relembrou a loira, que dividiu seu drama apenas com a secretária, Vera, que trabalha em sua
casa nos Jardins, em São Paulo. Cacau contou a gravidade do caso
para mãe só depois de uma semana de ter sido operada.
Sempre muito vaidosa, a empresária e repórter do programa Sensacional, da RedeTV!, disparou que quando descobriu a doença ficou receosa de perder seus trabalhos profissionais pelas mudanças
que poderiam acontecer com sua aparência devido ao tratamento.
"Meu medo era das pessoas terem algum tipo de preconceito para
me contratar por ser uma pessoa doente, com câncer. Achando que
eu ficaria magrela ou sem cabelo. Fiquei com medo de perder meu
emprego aqui na RedeTV!, porque tinha uma chance pequena, mas
tinha, de ficar mais rouca ou perder a voz durante um tempo", declarou ela, que trabalha também com presenças vips em festas.

acesse: www.jm1.com.br

Sem herança de ex, Flávia Alessandra
coloca casa à venda
A novela criada em torno da herança de Marcos
Paulo está longe de acabar. Foi só Flávia Alessandra colocar a mansão onde mora à venda para que
rumores a respeito de sua situação financeira começassem a ganhar forças.
De acordo com o jornal "Agora S. Paulo", a residência da esposa de Otaviano Costa custa cerca de
R$ 15 milhões e está localizada em um condomínio
de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Boatos indicam que a artista decidiu colocar o
imóvel no mercado porque, sem o dinheiro deixado
pelo diretor para a filha, Giulia Costa, ela não conseguiria quitar o
valor ainda em aberto da mansão.
Em tempo: Marcos Paulo morreu em novembro de 2012, aos 61
anos de idade. Na época, o veterano estava casado com Antonia Fontenelle. Contudo, as filhas do diretor iniciaram uma batalha judicial
para bloquear os bens do artista para sua esposa. Flávia entrou na briga para defender a herança que a filha, ainda menor de idade, tem
direito.

TV Globo ameaçou Paula
Fernandes, diz jornalista
Paula Fernandes estava perto de ser uma das juradas do X-Factor Brasil. As negociações entre a
cantora de a Band estavam bem adiantadas, até a
artista receber uma recadinho da TV Globo e negar
em cima da hora, conforme informou a jornalista
Fabíola Reipert, do portal R7. De acordo com Reipert, a Globo disse
para Paula que a boicotaria de todos os programas caso ela assinasse
contrato com a Bandeirantes. A jornalista completou dizendo que
um dos motivos de Fernandes ter negado a Band após a ameaça
global é que ela está lançando seu novo DVD, e esse boicote seria
prejudicial para a divulgação. Além do mais, segundo Fabíola, Paula
tem fixação pela emissora carioca.
Já a Band não gostou nem um pouco do desfecho das conversas.

Wanessa Camargo
aconselha Zezé Di
Camargo a não brigar
na web: 'Não se controla'
Cantora conta que tenta convencer o
pai a não rebater críticas nas redes sociais: 'Ele se aborrece com gente que nem
conhece'
Wanessa está prestes a lançar um novo
trabalho e se diz realizada profissional e
pessoalmente. Mãe de dois filhos - José Marcus, de 5 anos, e José
Francisco, de 2 -, ela negou crise em seu casamento de 9 anos com
Marcus Buaiz, e garantiu que não se incomoda com críticas nas redes sociais. Avessa a brigas envolvendo os pais e a namorada de
Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ela afirma que aconselha o
sertanejo a não rebater seguidores na web, como aconteceu recentemente, quando ele chamou de "lixo" os fãs de sua ex, Zilu.
"Não brigo na Internet. Já falei pro meu pai parar de brigar nas
redes sociais, mas ele não aguenta. Ele diz que não consegue controlar", conta ela, em conversa com o Purepeople, durante evento de
lançamento do escritório da Workshow, empresa que cuidará de sua
carreira, nesta segunda-feira (11). "Eu falo que ele é muito real para
o mundo virtual. Ele se aborrece com gente que nem conhece. Mas
ele não se controla", completa Wanessa, que aproveitou a passagem
por Goiânia para visitar os avós paternos, Francisco e Helena.
Além de rebater seguidores que criticam sua atual namorada,
Zezé se envolveu em mais uma polêmica recentemente, dessa vez
com o nome de outro famoso. O cantor alfinetou Wesley Safadão ao
ser contestado por um fã por viajar em voo comercial. "Um artista
tem que ou ter um jatinho como o Wesley Safadão ou ir de primeira classe", escreveu um seguidor de Zezé, que rebateu: "Quando o
Wesley Safadão começou fazer a sucesso, eu já estava fazendo há 23
anos. Artista quando começa fazer sucesso é assim: só anda de jatinho, Ferrari, barco de luxo, etc. Conhece aquela palavra: emergente?
Também já passei por essa fase", disparou. Após o episódio, o irmão
de Zezé, Luciano se desculpou com o dono do hit "Camarote".

Wesley Safadão e Thyane se formam em
curso de casamento
Wesley Safadão e Thyane Dantas provaram que estão mais do
que capacitados para o matrimônio. Os pombinhos comemoraram a
formação no curso “Casados para Sempre”, da Marriage Ministries
Intenational, na última terça-feira (12). O cantor, inclusive, publicou
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em seu perfil no Snapchat um vídeo em que
aparece contando como foi a experiência.
“Ontem foi inesquecível, dia de formatura do curso. Digo para todos os casais que é
maravilhoso. Se você não vive um momento muito legal no relacionamento, se o relacionamento está destruído, se você acha
que o relacionamento está bom, acha que
não precisa melhorar, se acha que o relacionamento está maravilhoso, precisa, sim,
[do curso]. E se está destruído, vai melhorar”, afirmou. A noiva também compartilhou um momento do curso em sua rede social e escreveu: "Vitória só se alcança pela
fé. A minha fé me deu forças para enxergar além! Eu vou descansar,
pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra
vem de Deus, a última resposta vem de Deus", escreveu. Durante 14
dias, o casal de um projeto que trabalha junto com a igreja local para
curar e fortalecer a união a dois.
O humorista Tirullipa e Simone (da dupla com Simaria), que serão padrinhos do casamento de Safadão e Thyane, fizeram parte do
grupo de formandos. A dupla se casará no dia 1º de agosto, às 17h.
Para cerimônia e a festa o casal reservou o Terminal Marítimo de
Fortaleza, no Porto de Mucuripe, um dos espaços mais badalados
para festas e eventos da cidade.

Luiza Brunet, que não queria dinheiro,
agora pede R$ 100 milhões ao ex que
acusa de agressão?
Luiza Brunet, havia dito que não queria dinheiro de Lírio Parisotto, a quem está acusando de agressão.
A ex-modelo falou, por meio
de seu advogado, que quer apenas justiça, como outras mulheres vítimas de violência.
Mas agora o advogado do ex
dela deu entrevista à Folha dizendo exatamente o contrário.
Afirmou que Luiza Brunet
pediu R$ 100 milhões pela
união estável que teve com
Lírio (de cinco anos, cheio de
rompimentos e reconciliações).
O advogado dela negou que sua cliente tenha pedido esse valor.

Bruna Marquezine não
deixa saudade na Bahia
Bruna Marquezine é daquelas que só sorri diantes das câmeras. E
o povo da Bahia teve a certeza disso nesta semana.
Quem acompanhou a atriz contou que ela foi um poço de antipatia
com muita gente, deixando as pessoas decepcionadas.
Nos bastidores da gravação do programa Superbonita, do canal a
cabo GNT, do qual ela participou, não falava direito com as pessoas,
não olhava na cara de ninguém, só ficava no celular o tempo todo.
Ninguém gostou da ex-namorada de Neymar.
Mas, quando ligavam as câmeras, ela abria o sorrisão, claro...
Quando Bruninha foi embora, muitos ficaram aliviados...

Mariana Ximenes deixa hospital no Rio
depois de cirurgia
A atriz Mariana Ximenes deixou o Hospital Vitória, na Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, na noite desta quinta (14), depois de fazer
uma cirurgia na mão esquerda. O pequeno acidente aconteceu durante a gravação da novela "Haja Coração", segundo informações
do O Globo. Em menos de um mês, Mariana já se machucou duas
vezes durante as gravações. Da outra vez, ela recebeu um soco no
olho do seu colega de cena, João Baldasserini. O soco não foi proposital, mas deixou a atriz de olho inchado. Mariana Ximenes interpreta Tancinha na novela das sete da Rede Globo.

Denílson passa do ponto e deixa Nicole
constrangida
A modelo, que é toda descolada e nunca foi de se fazer de santa
nem de fazer tipo (pois não é hipócrita), ficou visivelmente constrangida com as piadinhas picantes do ex-jogador, que é casado com
Luciele Camargo, irmã de Zezé e Luciano. Foi tudo em tom de brincadeira, claro, mas ele passou um pouco do ponto. Logo que Nicole
entrou no carro, Denílson deu uma olhada caprichada na bunda dela
e falou: "Nossa, papai". Já dentro do veículo, ela deixou escapar que
estava com medo e o rapaz soltou: "É pra ficar com medo mesmo,
por que você tá ligada que vai dar maior merda nós dois juntos, né?".
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Juiz de Goiás solicita suspensão de multas por
falta de farol baixo até adequação de vias

O

juiz Mateus Milhomem de Sousa, do
Juizado Criminal de
Anápolis, encaminhou ofício
para quatro órgãos solicitando a suspensão de multas
relacionadas a lei do farol
baixo até que as rodovias
estejam sinalizadas com
palas indicativas. A nova
lei obriga os motoristas a
usarem farol baixo durante
o dia em rodovias federais,
estaduais e túneis.
O magistrado encaminhou
o documento ao procurador-

-geral da República, Rodrigo
Janot Monteiro de Barros, ao
procurador da república Rafael Paula Parreira Costa (de
Anápolis), ao procurador-geral de Justiça do Estado
de Goiás, Lauro Machado
Nogueira, e ao coordenador
das promotorias na comarca
de Anápolis, Luiz Fernando
Ferreira de Abreu.
O objetivo dessa suspensão temporária é de que
nesse período haja intensificação de trabalho educativo
e reforço na sinalização das

estradas de jurisdição estadual, bem como a instalação
de novas placas em alguns
pontos da rodovia.
Em suas alegações, Mateus
Milhomem expõe a problemática envolvendo o tema
e embora considere a nova
lei louvável, uma vez que
tem o objetivo de reduzir a
quantidade de acidente nas
rodovias, ele explica que é
preciso que haja uma mudança da atitude estatal perante
os cidadãos. “Antes de exigir
e aplicar a multa deve sempre

Minha querida Estefânia:
Parabéns pelo seu aniversário do dia 18 de julho de
Pedro Justo Ribeiro: No dia 24 de julho você
2016. O amor não é viver
felizes para sempre, isso é completa mais um aniversário. Quero aproveium conto de fadas. O amor tar esta data para desejar toda sorte do mundo
para você, que Deus continue abençoando
é saber como enfrentar a
a nossa vida. Parabéns e muitas felicidades.
vida juntos. Te amo Pedro
Maria de Lourdes
Júnior

o Estado ser o primeiro a dar
o exemplo, exaurindo suas
responsabilidades, até que
esta forma de agir torne-se
a própria cultura do Estado
brasileiro”, frisa.
O juiz citou como exemplo o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem
do Estado de Pernambuco
(DER-PE), que deixou de
emitir multas para os motoristas que trafegam com
farol baixo desligado durante o dia pelos próximos
40 dias.

Juiz quer seguir exemplo de Pernambuco, onde multas por farol
baixo foram suspensas por 40 dias

Nossa mãe Nenzinha:
Parabéns pelo seu
aniversário do dia
24/7/2016, que seus
dias sejam sempre
iluminados.
Que Deus Pai todo
poderoso lhe abençoe,
lhe proteja e continue
enchendo o seu coração de paz e alegrias,
que teus sonhos se
realizem.Estamos deixando aqui registrado
todo nosso amor que
sentimos pela senhora.
Seus filhos: Miguel,
Aparecida, Sílvia, Neida
e Marcos.

Professora Lia junto com aluninhos do Pré 4

Pesquisas eleitorais para
controle interno e registradas
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Escola Municipal Iolanda Lopes Mol Alves.

