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EDITORIAL

A paciência do povo
brasileiro está esgotando

CHARGE

A

o chegar ao poder Temer não fez o que a situação exigia,
continuou no mesmo caminho de sua antecessora, o atual
governo não está economizando, governa com pessoas
suspeitas e não confiáveis. Diante das perspectivas 40,3% dos brasileiros, acredita que o presidente interino Michel Temer (PMDB)
sofrerá impeachment ou será afastado do cargo antes do termino
do mandato. Os meses foram passando e só complicou a situação,
brasileiros espalhados por várias partes do mundo, estão enviando
vídeos e as redes sociais estão cheias de depoimentos chamando
ao povo para repensar a situação do Brasil e fazer coro junto aos
descontentes para resgatar o nosso país das mãos dos comunistas,
antes que seja tarde.
Fale com a redação
A pesquisa, do Instituto Paraná
contato@jm1.com.br Pesquisas, mostra ainda que 53,3%
(33)3331-8409
dos entrevistados acreditam que o peemedebista deve permanecer no cargo
até o final. O levantamento revela também que o governo Temer é
desaprovado por 55,4% da população e que há pouca expectativa de
melhora na economia e no combate à corrupção.
De acordo com a pesquisa, 36,2% dos entrevistados aprovaram o
governo do peemedebista. O índice de satisfação é maior entre os
homens -- são 38,1%. Já 59,1% das mulheres desaprova a gestão
de Temer, contra 51,5% dos homens. As mulheres que aprovam o
governo Temer somam 33,9%.
A maioria dos entrevistados ainda afirma que o presidente interino teve um desempenho dentro da expectativa -- 52,7% disseram
que o início da administração de Temer está indo exatamente como
o esperado. Para 48,8%, a condução do novo governo se iguala à
administração da presidente afastada Dilma Rousseff (PT). A expectativa de que a situação econômica do Brasil deve melhorar é uma
realidade para 33,2% dos entrevistados. Já 44,6% acreditam que
nada vai mudar. Outros 19,3% acreditam que a situação deve piorar
e 2,8% não sabe ou não respondeu.
Corrupção: Questionados sobre a corrupção no país, 74,4% dos
entrevistados dizem acreditar nada mudou com a troca de governo.
Para 11,8%, a corrupção diminuiu desde a entrada de Temer no
Palácio do Planalto e 9,6% acreditam que há mais escândalos de
corrupção no novo governo. Outros 4,2% não souberam ou não
responderam ao questionamento.
A grande maioria dos entrevistados também não concorda com
a nomeação de ministros envolvidos na Operação Lava Jato. Para
84,4%, Michel Temer não deveria ter chamado ministros citados
pela operação para compor o governo.
O Instituto também perguntou se os eleitores acreditam que os
senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, o ex-presidente José Sarney e o presidente afastado da Câmara Eduardo Cunha serão presos,
Eduardo Cunha está preso, para 63,8% dos entrevistados, acreditam
que os demais serão presos, contra 30% de contrários.
Impeachment: Questionados sobre os motivos que levaram ao
afastamento de Dilma da presidência, 66,7% dos eleitores afirmaram
que não consideram o impeachment um golpe contra a democracia.
Para 29,5% dos entrevistados, a saída da presidente do cargo configurou um golpe.
A pesquisa foi realizada com 2.004 eleitores entre os dias 11 e
14 de junho em 24 estados e 162 municípios. O grau de confiança
é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais para mais
ou para menos.
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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
Racismo se combate com ações
Existem coisas que precisam ser combatidas independentemente se
atingirá ou não o resultado desejado ou considerado ideal. De forma
recorrente, cito como exemplos a morte e a corrupção.
Mesmo tendo a morte como único resultado certo, ninguém deixa
de lutar contra ela. Com a corrupção se tem a diferença que ela só é
combatida quando se torna pública. Enquanto não chega à mídia, ela
é abafada, o dinheiro fica com quem comeu, um monte de bravatas
servem de desculpas, e o povo paga a conta.
Com maior intensidade o racismo deve ser combatido, seja ele de
que ordem for, seja de cor, raça, crença. E esse talvez seja o mais
difícil de combater, pois ele se manifesta de um jeito sutil; quase
imperceptível. O resultado, no entanto, é escancaradamente inverso.
Todos veem e sentem, menos os racistas.
Não precisaria de nenhuma estatística para comprovar que a população brasileira tem um percentual alto de negros, o número de mulheres
é maior do que homens e é crescente os homossexuais assumidos.
Pouca gente se atenta para a quantidade de negros numa festa
de formatura. Quando tem, é um, alguns, de cursos mais simples.
É raro um nos concursos para juiz, promotor de justiça e diplomata.
Nas novelas da rede Globo, se teve algum personagem negro protagonista, ninguém lembra, ou se teve foi num papel caricato. O mesmo
acontece com apresentadores de programas de televisão, apresentadores de jornal. Na televisão existem apenas alguns repórteres.
O Supremo Tribunal Federal já existe há mais de cem anos. E talvez
Joaquim Barbosa tenha sido o único negro lá. De onze ministros, duas
mulheres foram o máximo presente numa composição do tribunal.
E essa proporcionalidade se mantém até os níveis mais baixos. E

nesse ramo de atividade, se existe homossexual fica trancafiado no
armário, porque é uma escolha. Ou é gay assumido e não é ministro
ou é um falso hétero ministro.
Não há atividade destacada em que mulheres e negros estejam
presentes na proporcionalidade existente na sociedade brasileira e
talvez mundial, sem considerar países e culturas em que as mulheres
ainda são consideradas seres inferiores.
Continua como exceção, políticos, escritores, diretores de qualquer
coisa, pilotos de Fórmula 1 e de avião.
Nas listas dos mais ricos do mundo é necessário separar mulheres
de homens. E talvez não se conseguisse alcançar a posição da mulher, e também do negro mais rico do mundo numa relação em que
fossem incluídos os brancos.
Daí surgem às explicações mais simplórias possíveis. Ah, eles
que corram atrás. Esses argumentos passam a impressão de que
mulheres, negros e homossexuais têm a genética diferente, propensa
à inferioridade. Contrapor-se a justificativas dessa natureza se torna
infrutífera devido à máxima de que, para gente que pensa assim,
nenhuma explicação é possível.
Combater o racismo ou qualquer forma de preconceito depende
muito mais de ações concretas do que manifestações verbais, placas
de aviso, leis e outras iniciativas similares. Está na hora de a rede
Globo colocar um protagonista negro na novela das nove, bem como
colocar dois negros, duas mulheres como apresentadores num dos
seus jornais de destaque.
Todas as demais instituições e segmentos sociais devem seguir o
exemplo para evitar a necessidade de quotas raciais para proteger
pessoas em razão de cor, sexo ou sua orientação sexual.
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”.
O voto devolve ao povo
o governo que ele deseja

Jorge do Ibéria, Gena, Alexandre e Cici Magalhães

A democracia é muito importante, temos a possibilidade
de colocar no Paço Municipal pessoas que nos representam,
Manhuaçu está mudando para melhor, até os serviços dos
funcionários públicos passou a render mais. O povo de
Manhuaçu está mais feliz a Cici Magalhães em poucos dias
já demonstrou seu jeito de governar e de como se resolve
problemas com rapidez.
A Cici Magalhães conta com um suporte especial do estado
que tem contribuído para o bom andamento das demandas
municipais para resolver os problemas do município, ao sair
na rua é parada por muitas pessoas que quer cumprimentá-la. Quando o povo se identifica com sua governante tudo
contribui para a melhora do município.
Apareceu o problema da febre amarela e Manhuaçu estava
sendo esquecida, mas de imediato ela pegou o telefone e
começou a cobrar mais vacinas para Manhuaçu e atendendo
seu apelo o governador disponibilizou até aeronave para
trazer com rapidez as vacinas para Manhuaçu. A prefeita tem
trabalhado muito além do expediente, e com isso conseguiu
estabilizar o serviço de vacinação colocando postos extras
para que toda a população possa ser vacinada, sem transtorno
e filas longas.
Administrar um município do tamanho de Manhuaçu não
é fácil, pois no mundo existem mais de 10 países governados
por presidentes, governadores e prefeitos que juntando todos,
cabem dentro do município e ainda sobra espaço.
Segunda a prefeita, foi uma semana de trabalho intenso
de toda a equipe ligado à Secretaria de Saúde sobre a febre
amarela, mas toda a demanda foi bem-sucedida e agradecemos o apoio de todos os envolvidos neste trabalho.

As boas histórias de ajuda ao próximo
Hoje vamos contar
uma bela história de
amor ao próximo. Na
cidade de Rio Verde
em Goiás (214 km de
Goiânia) os policiais
militares Denilton e
Aires estavam em patrulhamento de rotina
quando depararam
com um menino e
uma senhora idosa
em meio ao lixo procurando algo.
Quando os policiais se aproximaram para ver o que eles
estavam fazendo o menino mostrou uma mochila toda rasgada encontrada no lixo e com orgulho falava aos policiais:
"Olha agora eu tenho uma mochila pra ir pra escola!". A
avó que estava com o menino disse aos PMs que ele não
tinha material escolar, apenas um apontador e eles estavam
procurando mais materiais escolar no lixo.
Com lágrimas nos olhos os policiais deixaram o local e
foram em vários comerciantes e contaram o que haviam
presenciado. Logo um grande movimento foi realizado para
ajudar o garoto entre PMs e comerciantes que doaram tudo
a criança de apenas 06 anos. Os policiais então voltaram a
casa do menino, uma humilde casa, onde só moram ele e a

avó que o cria desde
bebezinho.
Quando a viatura
parou na porta e os
PMs desceram com
as enormes sacolas
cheia de materiais
de escola a avó ajoelhou e olhou para
céu agradecendo a
Deus e pela vida
daqueles PMs. O
menino então pulou nos braços de um dos PMs e chorava
muito, mas logo a alegria contagiou e ele transformou suas
lágrimas em risos. Os policiais ainda deram uma réplica de
viatura da PM ao guerreirinho. O garoto ganhou tênis, chinelos, cadernos, mochila, lápis, borracha e todo material que
precisava para começar as aulas. O nome dele? É um pequeno
anjo chamado Gabriel e tem 06 anos. Esse fato aconteceu
dia 16 de janeiro, na cidade de Rio Verde em Goiás. Essa
é a verdadeira Polícia Militar que eu sirvo e esse é o nosso
verdadeiro espírito. Parabéns aos PMs!!

A diferença dos administradores
Todo líder precisa
ser um administrador, porque administrador é quem dirigi
trabalhos e garante
ordem e resultados
finais. Líder é aquele
que influencia pessoas, motiva, vai a
frente e toma decisões estratégicas.
Dizem que a grande diferença em uma administração está no modelo que
usa cada executivo, alguns são individualistas (eu resolvo),
outros são populares, gosta do povo e usa a liderança para
influenciar as pessoas, usa a expressão (nós resolvemos). A
imprensa tem a responsabilidades de contar a história do município e as vezes noticia coisas que desagrada os políticos,
na administração passada a imprensa ficou longe do prefeito,
noticiando o necessário, não tendo um contato estreito com a
administração, bem diferente da atual que é agradável com o
povo e com a imprensa. Na administração passada o prefeito
preferiu fazer um governo sem participação dos partidos
políticos e da imprensa de Manhuaçu.
Em seu mandato de 4 anos ele criou sua própria imprensa,
fomos convidados uma única vez, para falar do problema
da falta de água em Manhuaçu, mesmo assim, nós publicávamos as notícias que nos eram enviadas pela Secretaria
de Comunicação, imagino que por ele ter vencido a eleição
sem apoio da imprensa e dos partidos políticos, achou que
poderia ter sucesso governando sozinho.
O fato era visível para todos da imprensa que sabiam que
ele não teria sucesso na sua reeleição, chegamos até publicar
uma nota aqui nesta coluna dizendo que um prefeito pode até
ganhar sem apoio de partidos e da imprensa, mas não governa com tranquilidade, este foi o grande erro do ex-prefeito,
desprezou a grande formadora de opinião que é a imprensa
e de igual modo, desprezou os partidos políticos e por tanto
sofreu uma dura derrota.
Queremos deixar claro aqui que não temos nada contra a
pessoa de Nailton Heringer, pelo que sabemos ele sempre
deu bom testemunho em sua igreja, mas como prefeito
decepcionou muita gente, pela surpresa mostrada entre a
diferença da pessoa e do executivo municipal.

sexta-feira, 20/01, na Praça
Cordovil Pinto Coelho, no
Centro de Manhuaçu.
Foi bem melhor que imaginávamos repetiu o sucesso
do ano passado, quando
foi criado pela Secretaria
de Cultura de Manhuaçu,
segundo a nova secretária
de Cultura Gena o evento
vai manter a fórmula consagrada e agregar novidades.
“Queremos manter o que
foi bem-sucedido e trazer novidades, fazer a feira crescer,
conforme a orientação da Prefeita Cici Magalhães. Reunimos
com os participantes, apresentamos algumas propostas e acredito que são ideias para completar a diversidade de sabores
e quitutes da Feira Gastronômica”, detalha a Secretária de
Cultura, Gena Clara.
A sexta-feira foi bastante concorrida, o público lotou a praça
e encontraram ao longo
da praça uma novidade,
foram colocadas mesas
para dar mais conforto
ao público que aprovou
juntamente com os participantes, teve um palco
diferenciado, que fez a
noite mais agradável”.
Completa.
O bom gosto e a criatividade dos participantes em diversos
pratos da culinária árabe, oriental e brasileira, chopp e hambúrguer artesanal, diversas bebidas, doces e salgados a disposição
do público que saborearam a boa gastronomia e garantiu o
sucesso do evento. Além da gastronomia, a Feira trouxe outra novidade a apresentação da cantora Débora Salgado com
repertório de música popular brasileira. “É um evento para as
famílias, queremos convidá-las, inclusive as famílias de nossas
cidades vizinhas para prestigiarem a Feira Gastronômica de
Manhuaçu, realizadas nas 2ª sexta-feira de cada mês a partir
de 19 horas, desde que não caia em um feriado, não perca as
próximas edições que serão divulgadas nos jornais e nas redes
sociais”. Pontua a Secretária de Cultura Gena.

Michel Temer sanciona lei que prevê
83.061 vagas para 2017!
Concurso TRT GO 2017 é autorizado para nível médio e superior. Está mais próximo do que nunca a abertura de concurso
do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Concurso
TRT GO 2017). Acontece que por meio da Resolução Administrativa 175/2016, publicada no dia 13 de janeiro, o órgão
autorizou a abertura de concurso. Confira todos os detalhes
na imagem abaixo. A despesa para realização do concurso
do Tribunal/GO ocorrerá por conta da dotação orçamentária
do programa Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho,
suplementado por crédito adicional do orçamento de 2017,
conforme informou a Secretaria de Orçamento e Finanças
do órgão. Com o concurso TRT de Goiás 2017 autorizado,
a tendência é que em breve seja criada uma comissão para
tratar detalhes (supervisão, coordenação e direção), visando
a abertura do edital.

Câmara entrega cheque de R$ 1.710
para a prefetura de Manhuaçu

Feira Gastronômica de
Manhuaçu
(Cici Magalhães ao lado da Secretária de Cultura, prestigia a Feira de
Gastronomia – foto).
Se você gosta de boa música, gastronomia de qualidade gente bonita e
um ambiente agradável. São alguns
dos ingredientes da Feira Gastronômica de Manhuaçu realizada na

O presidente da Câmara Jorge do Ibéria, acompanhado dos vereadores, entregou o cheque total de R$1.710.000,00 a Prefeita
de Manhuaçu Cici Magalhães. O dinheiro é resultado da economia dá gestão dele no Legislativo Municipal no último ano.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"O que que é prender bem? Prender só ricos e inimigos?”.
O juiz Ademar Vasconcelos, ex-titular da vara de execuções penais do DF, ironiza

TAMBÉM NO SENADO,
PT TROCA APOIO POR BOQUINHAS
O PT tenta minimizar a perda de milhares de boquinhas no
governo federal e nas prefeituras, após a derrota humilhante
nas urnas em 2016. A ideia é fechar acordos que lhes garantam cargos, para acomodar seus principais assessores
e conter a debandada. Na Câmara, o PT apoiará Rodrigo
Maia em troca de boquinhas, e não vai atrapalhar a eleição
de Eunício Oliveira (PMDB-CE) para presidente do Senado,
na expectativa de ganhar cargos na Mesa e nas comissões.
CEM TETAS, A META

mília, em 2017, tampouco com diárias pagas a funcionários
públicos, e nem cartões corporativos, que já pagaram até
tapioca para ministro.
TOUCHÉ
“Vai ser uma luta de esgrima, não de luta livre, MMA”, afirma o senador José Medeiros (PSD-MT), sobre sua candidatura a presidente do Senado. Ele disputará com o favoritaço Eunício Oliveira (PMDB-CE).
ASSIM COM O HOMEM

A meta do PT, definida com Lula, é de 100 cargos no Congresso para acomodar petistas, perdidos como cachorros
em dia de mudança.

Buscando a indicação do partido para disputar a vice-presidência da Câmara, o deputado José Priante (PMDB-PA)
manda fotos suas com Michel Temer para a bancada, via
WhatsApp.

QUEM COM FERRO FERE

PENDURADO NA BROCHA

Assim como pediu a Rodrigo Maia a 1ª secretaria da Câmara, em troca de apoio, o PT exige o mesmo cargo no
Senado Federal.

“Tenho dúvida se o PT irá com o André”, afirma o primeiro-secretário da Câmara, Beto Mansur (PRB), sobre o candidato do PDT à presidência da Câmara, André Figueiredo.
O PT já vazou.

CARAS BOQUINHAS
Na 1ª secretaria, o PT controlaria no Senado um orçamento de R$ 4,2 bilhões e vinte cargos que pagam até R$ 22
mil por mês, cada.
CHAVE DO COFRE
O PT quer a chave do cofre: o orçamento da 1ª secretaria da Câmara soma R$ 5,9 bilhões e os cargos são de R$ 17 mil por mês.
PT GASTOU R$ 786 MILHÕES
PARA PIORAR A PESCA
O ministro Blairo Maggi (Agricultura) encontrou cenário de
terra arrasada na área de pesca, após a passagem de Kátia Abreu pelo Ministério da Agricultura, no governo Dilma.
Com sua extinção, o Ministério da Pesca, que ocupou um
prédio de 17 andares em Brasília, foi reduzido a três salas
entupidas de papéis, documentos importantes de milhares
de pescadores, que precisavam ser despachados.
CARA INUTILIDADE
Criado pelo ex-presidente Lula, o Ministério da Pesca custou R$ 786,74 milhões em seis anos. Nunca deixou de ser
monumento à inutilidade.
NEM FEZ FALTA
Em visita a Itajaí (SC), Blairo Maggi ouviu de um pescador:
“O ministério foi a pior coisa para a pesca, só aumentou a
burocracia”.
SANGUESSUGAS
O Ministério da Pesca foi criado para gerar 900 cargos comissionados para petistas. Antes do impeachment de Dilma, os cargos caíram a 44.
INSÔNIA
Réu em cinco processos que podem somar condenações
de quase 150 anos de prisão, o ex-presidente Lula continua com dificuldades para dormir, comer e cuidar da saúde. Os amigos andam reocupados.
PRIMEIRO MINISTRO
Nome forte para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes (Justiça) foi o primeiro
ministro definido por Michel Temer. Ele tem prestígio junto
ao presidente.
PRESOS COM REGALIAS
No presídio potiguar de Alcaçuz, onde 26 foram decapitados durante conflito entre quadrilhas, os presos não ficam
trancados nas celas. Circulam livremente. Mandam no pedaço. Deu no que deu.
SEM DETALHES
O governo ainda não divulgou seus gastos com Bolsa Fa-

CHANCE ZERO
Agripino Maia (DEM-RN) descarta a candidatura de Ronaldo Caiado (DEM-GO) para presidente do Senado. “O DEM
não cogita candidatura própria”, diz ele, que já foi derrotado
em situação semelhante.
PENSANDO BEM...
...ao contrário de todas as expectativas, a posse de Donald
Trump foi o acontecimento menos chocante da semana.
DEMORA FAVORECE INVESTIGADOS,
DIZ MARCO AURÉLIO
A eventual demora na escolha do novo relator da Lava Jato
somente interessaria aos acusados e investigados, por
essa razão o ministro Marco Aurélio confia que a ministra
Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal,
deve promover a redistribuição aleatória da relatoria, por
meio de sorteio em computador, a qualquer dos ministros
da 2ª Turma, da qual fazia parte o falecido ministro Teori
Zavascki.
PARALISIA IMPENSÁVEL
O experiente Marco Aurélio lembra que a sequência é básica, no processo penal, por isso paralisar a Lava Jato é
“impensável”.
PODERÁ DEMORAR
O escolhido por Temer será sabatinado e depois passará
pelo crivo do plenário do Senado para ser nomeado e empossado.
O PAÍS NÃO AGUENTA
Marco Aurélio diz que o País não entenderá uma demora
de 9 meses para definição do novo ministro do STF, como
no caso de Luiz Fachin.
ENTENDIMENTO INFORMAL
Ex-presidente do STF, Sidney Sanches sugere que os presidentes da República, STF e Senado se entendam para
agilizar o novo ministro.
SE MORO FOR PARA O STF,
HARDT ASSUME SUA VAGA
No caso do presidente Michel Temer vir a indicar Sérgio Moro
para a vaga do ministro Teori Zavascki, no Supremo Tribunal
Federal (STF), o titular na Vara Federal de Curitiba passará a
ser a juíza Gabriela Hardt, até que o Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região abra inscrições para os interessados
em assumir a vaga em definitivo. Todos devem ser juízes federais titulares e pertencerem ao TRF da 4ª Região.
SOMOS TODOS MORO
A juíza federal substituta Gabriela Hardt tem atuação muito
elogiada entre colegas, e tão rigorosa quanto Sérgio Moro.

jsfonseca@pibrj.org.br

A ponte que quase caiu

Nas montanhas da Escócia, há uma velha ponte, construída
por um tal General Wade. Era uma estrutura sólida e maciça,
erguendo-se sobre um penhasco impressionante.
Essa ponte funcionou por décadas e décadas, até que há alguns anos foi declarada insegura e, posteriormente, fechada ao
tráfego. Sabe por quê?
Um dia, o vento soprou e trouxe para debaixo da ponte
algumas sementes de bétula ("birch", em inglês), que é uma
frondosa árvore comum na Europa. As sementes germinaram, e
nasceu uma plantinha, tão frágil que qualquer criancinha poderia
tê-la arrancado sem o menor esforço. Mas ninguém arrancou,
e a plantinha foi crescendo. Os transeuntes lá em cima não se
davam conta da presença daquela plantinha lá embaixo. E a
plantinha virou uma árvore pequena, depois grande, poderosa e,
por fim, gigantesca. E agora, com fundas e fortes raízes, abalava
e comprometia a estrutura da grande ponte.
Algo semelhante acontece com as nossas almas. Para nos
enfraquecer, o nosso inimigo usa a tática de semear dúvidas diminutas, plantar rancores miúdos, estimular microrressentimentos,
inocular invejas aparentemente inofensivas, incentivar olhares
indecentes, contemporizar com a maledicência, desenvolver
manias minúsculas, porém, medíocres…
Em vez de tsunamis dramáticos, ele apela para estratégias
silenciosas, em que a água vai minando a estrutura da casa sem
que o morador o perceba. A ponte vai sendo enfraquecida em
doses homeopáticas. Até que um dia, a casa cai. Um dia, a bela
e útil ponte tem de ser interditada.
Se desejamos viver num ambiente psicologicamente saudável
e espiritualmente puro, precisamos adotar uma política espiritual
de tolerância zero para com o pecado.
"Um pouco de fermento leveda toda a massa" (Gl 5.9).
A acomodação do pecado nas cavidades do coração pode dar-se de modo gradual, quase imperceptível, sem sustos nem sobressaltos, mas os resultados são previsivelmente devastadores.

Qual você escolhe:
vítima ou bandido
A Câmara analisa a Proposta de Emenda à Constituição 304/13,
da deputada federal Antônia Luciléia Cruz Ramos Câmara, mais
conhecida por Antônia Lúcia (PSC-AC), que acaba com o auxílio-reclusão e cria um benefício mensal no valor de um salário mínimo
para amparar vítimas de crimes e suas famílias.
De acordo com o texto, o novo benefício será pago à pessoa vítima
de crime pelo período em que ela ficar afastada da atividade que
garanta seu sustento. Em caso de morte, o benefício será convertido
em pensão ao cônjuge ou companheiro e a dependentes da vítima,
conforme regulamentação posterior.
É mais justo amparar a família da vítima do que a família do criminoso. Hoje não há previsão de amparo para vítimas do criminoso
e suas famílias, afirma. Além disso, segundo ela, o fato do criminoso saber que sua família não ficará ao total desamparo se ele for
recolhido à prisão, pode facilitar na decisão em cometer um crime.
Por outro lado, quando o crime implica sequelas à vítima, impedindo que ela desempenhe a atividade que garante seu sustento, ela
enfrenta hoje um total desamparo, argumenta a deputada.
Em vigor atualmente, o auxílio-reclusão é um benefício devido
aos dependentes de trabalhadores que contribuem para a Previdência
Social. É pago enquanto o segurado estiver preso sob regime fechado
ou semiaberto e não receba qualquer remuneração. Enquanto isso
a família da vítima e/ou a própria vítima nada recebe de auxílio!
Um absurdo!
Conforme a Deputada autora do projeto da PEC 304/13, o objetivo
é destinar os recursos que hoje são usados para o pagamento do
auxílio-reclusão (à família do criminoso), para a vítima do crime,
quando sobreviver, ou para a família, no caso de morte.
Esta é a oportunidade para iniciarmos um movimento para acabar
com inversão de valores que há em nossa sociedade, onde a vítima
e/ou a sua família, ficam desamparadas, quanto o criminoso fica
amparado pelos ‘direitos humanos’ que as vítimas dos crimes sequer sabem o que são esses tão propalados direitos humanos! Pois
são na verdade o direito dos humanos presos por terem praticado
crimes, quando deveriam ser os direitos dos humanos de bem, que
respeitam as regras da sociedade em que vivem, que não cometem
crimes e, muitas das vezes, são as vítimas dos crimes! (Para apoiar
esse projeto, clique aqui)
Como funciona o auxílio-reclusão dos encarcerados atualmente
O auxílio-reclusão é um benefício dado aos dependentes de
trabalhadores que contribuem para a Previdência Social. É pago
enquanto o segurado estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. O cálculo desse benefício é feito com base na média dos
salários-de-contribuição do preso, e só é concedido quando esse
salário for igual ou inferior a R$ 971,78, isso é para assegurar o
benefício apenas para quem tiver baixa renda.
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FEBRE AMARELA: Prefeita e Secretária
de Saúde concedem entrevista

D

esde que os casos de
febre amarela começaram a ser notificados
em Caratinga e Ipanema, a
preocupação com a doença
e a procura por vacinas cresceram. Com ação rápida da
Administração de Manhuaçu,
foi possível viabilizar vacinas
para imunizar a população e,
além disso, foram realizadas
medidas de combate ao mosquito na zona rural.
O último boletim epidemiológico sobre febre amarela em
Minas contabiliza 206 casos
notificados da doença. BALANÇO EM MANHUAÇU

Nesta segunda-feira, o Hospital César Leite informa que
o número de pacientes internados com suspeita de febre
amarela é dezessete.
Um paciente de Simonésia
faleceu na noite de domingo,
23/01. Ele estava internado
desde o dia 21 e havia apresentado os primeiros sintomas
no dia 17. No sábado, foram
internados dois pacientes de
Lajinha e de Simonésia e
no domingo um paciente de
Chalé.
Agora, os números atualizados por município são:
Ipanema (3), Simonésia (3),

Manhuaçu (2), Chalé (1), Lajinha (2), Mutum (1), Santana
do Manhuaçu (2), Pocrane (1),
São José do Mantimento (1) e
Caputira (1).
Há 17 pessoas internadas
com suspeita de febre amarela.
Três pacientes de Ipanema,
que foram transferidos para
cá, morreram.
ESTRATÉGIA: Segundo
a Secretária de Saúde de Manhuaçu, Dra. Karina Gama
dos Santos Sales, em entrevista na sexta-feira, 20/01,
desde as primeiras notificações foram iniciadas ações
com a Vigilância Ambiental e

medidas de imunização.
“Estamos seguindo as Notas
técnicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES). No primeiro momento, priorizamos
a vacinação nas áreas rurais, já
que foram casos de febre amarela silvestre. Depois estendemos para a cidade por conta
da necessidade do bloqueio.
Essa mobilização foi muito
importante para conseguirmos
as vacinas que Manhuaçu
precisa. Estive pessoalmente,
após a solicitação da Prefeita
Cici Magalhães, na sede da
Secretaria e expusemos nossa
demanda”, afirmou.

Valadares sediará final da Copa do Mundo de Parapente

O

s hotéis de Governador
Valadares já estão se preparando para receber nos
próximos dias pilotos de 21
países. Isto porque dos dias 17
a 28 de janeiro a cidade sediará
pela segunda vez a Superfinal da
Copa do Mundo de Parapente –
Paraglider World Cup. A primeira
vez que Valadares sediou a competição foi em 2014.
No ano passado, foram realizadas cinco etapas classificatórias
que ocorreram nas seguintes
cidades: Castelo (ES), Gemona
Del Friuli (Itália), Serra da Estrela
(Portugal), Saint André Les Alpes
(França) e Saint Leu (França).

Cento e vinte cinco pilotos dos
mais diversos lugares do mundo
se classificaram para participar da
final da competição.
Entre as delegações, a maior é a
da França com 46 pilotos, seguida
pela do Brasil com 12 competidores. Destaque para o piloto valadarense Moisés Sodré, que não
participou da fase classificatória,
mas recebeu dos organizadores o
convite para representar Valadares
na competição.
Três títulos estão em disputa:
o de equipes, feminino e geral.
Serão premiados com troféus os
três primeiros de cada categoria.
O total da premiação é de 2.500

euros.
As provas de distância e velocidade consistirão em percorrer
a região de Valadares. Ganhará
quem fizer a prova no menor
tempo dentro da distância estipulada por dia.
As maiores apostas para ficar
com título são o suíço Stefan Wys
(atual campeão da competição) e
o francês Honorin Hamard (atual
campeão do mundial de parapente
da FAI). Destaque para o piloto
brasileiro Rafael Saladini (Rio de
Janeiro), que é o atual recordista
mundial de distância. Ele realizou
um voo de 564 km e foi o terceiro
colocado na etapa do mundial

disputada em Castelo (ES).
Na categoria feminina, a disputa pelo título também será
acirrada. Entre as 12 pilotos, os
destaques são a polonesa Klaudia
Bulgakow, a italiana Nicole Fedele, a francesa Seiko Fukuoka e a
japonesa Keiko Hirakel (campeã
da última final de Copa do Mundo
de Parapente).
A organização da final da
Copa do Mundo de Parapente é
uma organização da Associação
Valadarense de Voo Livre (AVLI),
que conta com a supervisão da
Confederação Brasileira de Voo
Livre (CBVL) e com o apoio da
Prefeitura.

Presidente : Professora Heloísa Rocha Figueiredo - Escola Municipal da Petrina.
Vice Presidenta : Sonia Rocha de Oliveira - Assistente Social
Primeira Secretaria : Célia da Penha Gomes - Creche Municipal do
Bairro lajinha.
2º Secretária : Eva lucia Gomes Pereira - Professora Sacramento.
1º Tesoureira : Elzimar Aparecida Marcelino Barbosa - Professora
Creche da Petrina.
2º Tesoureira : Juber Sather Hott - Auxiliar de Enfermagem - Hemocentro.

A

Chapa Transparência surgiu em virtude das inúmeras insatisfações dos sindicalizados com os serviços prestados,
enfraquecendo cada dia mais o nosso sindicato. Ciente
dos fatos, apresentamos as fundamentais metas que pretendemos executar no decorrer do nosso mandato. Esclarecemos
que, durante este período, aceitaremos sugestões de todos os
funcionários com o intuito de tornar acessível e de forma mais
ampla os serviços prestados.

Alteração do Plano de Cargos e salários;
Valorização dos funcionários;
Aperfeiçoamento no atendimento aos servidores;
Aquisição de uma área de lazer para os servidores e seus
dependentes;
Acompanhamento no FUNDEB com a contratação de um
contador;
Busca pela efetivação de Piso Salarial para os servidores

Diretor de Assuntos da Área de Saúde : TiTUlAR - Neide das
Graças de Oliveira Soares - Assistente Administrativo - laboratório do
SUS
SUPLENTE : Denise Aparecida Braga Jardim - Assistente Social
CAPS-AD
Diretor de Assuntos da Área de Limpeza Urbana- TITULAR -Pedro Monteiro de Souza - Gari Samal
SUPLENTE : Rita Nunes de Oliveira - Agente Serviços Publico - UPA
Diretor de Assuntos da Área Legislativa : Wilma de Morais Silverio
- Monitora CAiC
SUPLENTE : Aline Aparecida da Mota Barbosa - Professora Escola
Camilo Nacif
Diretor para assuntos da Área da Educação- TITULAR: Simone
de Fátima Soares. Professora Escola Municipal Petrina.
SUPLENTE : Esloane Aparecida dos Reis lisboa - Professora Escola Camilo Nacif.
Diretor de Formação e Relação Sindical- TITULAR : Mauro Silva.
Agente de serviço publico - Patrimônio.
SUPLENTE : Adriana de Abreu Calixto Cardoso.- Monitora Creche
da Petrina.
Diretor Assuntos jurídicos. TITULAR Rita de Cássia Almeida Auxiliar de Enfermagem- Policlínica
SUPLENTE : Ruth léa Dutra Consendey - Professora Creche Ponte
da Aldeia.
Diretor Assuntos Mulher Trabalhadora - TITULAR :Adriana de
Souza - Auxiliar de Enfermagem - UBS/Pedregal
SUPLENTE: Maria das Dores de Carvalho Afonso - Auxiliar de Enfermagem- UBS/Pedregal
Diretor de Assuntos Estudantis- TITULAR: Vanessia Cristina - do
Carmo Quintão. Escola Municipal Ponte da Aldeia
SUPlENTE : Maria Aparecida de Freitas - Servente Escolar - Creche
Ponte do Silva.
CONSELHO FISCAL
Beatriz das Graças Pereira de Prado - Agente de Serviços Públicos
CAPS ii
lucimar Teodora Dutra - Auxiliar de Enfermagem - Policlínica Josiane Amaral Portes Coutinho - Secretária Escolar CEi Central .
SUPLENTES
lucia Helena Souza - Auxiliar de Enfermagem - ESF Petrina
Josué Antonio de Freitas - Assistente Administrativo - Sec Saúde.
Marli Aparecida Bahia - Agente de Serviço Publico Creche Bairro
lajinha.
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Vendo casa. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro com 2 garagens R$130
mil, tratar - Romney 984454534
Vendo casa pequena com 2 quartos, sala,. Cozinha, banheiro R$ 70 mil
tratar Romney 984454534
Vendo apart. Centro, R$150 mil,
tratar Romney 984454534
Vendo Sítio em Matipo, frente
para BR 262, casa, água, luz, 10.000
metros, R$ 300 mil..tratar Romney
984454534
Vendo casa pequena com 2
quartos, sala,. Cozinha, banheiro R$
70 mil tratar Romney 984454534
Vendo Sítio em Matipó, frente
para BR 262, casa, água, luz, 10.000
metros, R$ 300 mil..tratar Romney
984454534

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas
(33) 3331-3863

ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez (33) 3332-2362

GERMANO’S MODAS Rua Alonso
Starling 421 (33) 3332-1388

ROTA DO JEANS Av. Salime Nacif,
554 (33) 9942-6084

GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33) 984557975

DONA BELLA Av. Salime Nacif (33)
98450-5525

MARVAN MODAS Rua Amaral Franco (33) 3331-1195

CAFÉ BOUTIQUE Rua Professor
Juventino Nunes, 179 (33) 3331-6305

GUANABARA Av. Salime Nacif (33)
3331-1835

OUSADIA Rua Amaral Franco (33)
98411-8186

EXCLUSIVY Av. Salime Nacif, 288
(33) 3331-7352

LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652
(33) 3331-2665

VALORIZE CONFECÇÕES Av. Salime Nacif, 574 (33) 8444-2252

LOJA 20 Av. Salime Nacif (33) 99953-2442

ORANGO TANGO BOUTIQUE Rua
Amaral Franco, 161 (33) 3331-7045

AUDÁCIA FEMININA Av. Salime
Nacif, 623 (33) 8454-9688

SOCIAL Rua Amaral Franco, 279 (33)
3331-5091

EL MODAS Av. Salime Nacif, 438 (33)
98414-1768

ATELIER MM Rua Desembargador
Alonso Starling, 210 (33) 3332-2333

JEITO ATUAL MODAS Rua Amaral
Franco, 180 (33) 3331-1787

DONA SCARP Av. Salime Nacif, 700
(33) 3331-8139

MENINA VENENO Rua Amaral Franco, 35 (33) 98838-3138

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe Nacif,
220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio
Vargas, 748 (33) 3331-5445
CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33)
3331-5028
MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos
Av. Getúlio Vargas, 663 (33) 3331-7288
MULTIMAC LTDA Av. Salime Nacif,
740 (33) 3331-1676
SOLAR Rua Desembargador Alonso
Starling, 116 (33) 3331-1365

MUNDIAL MODAS Rua Professor
Juventino Nunes, 189 (33) 8432-9895
SELMA CONFECÇÕES Av. Salime
Nacif, 444 (33) 3331-3412
BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197 (33) 3331-7798
BARATINHO BABY Av. Salime Nacif,
222 (33) 3331-8497
CIA DO KILO Av. Salime Nacif, 555

(33) 3331-6826
CALCEBEM Rua Amaral Franco, 167
(33) 3331-1834
MUNDO DOS CALÇADOS Av. Salime
Nacif, 552 (33) 3332-2959
SAPATARIA FERNANDA CONSERTOS EM GERAL TRATAR COM (33)
98442-8179
CASA DO PINTOR Av. Felipe Nacif, 150
(33) 3331-6260
IDEAL CONSTRUÇÃO Av. Salime
Nacif, 715 (33) 98419-1902
CREME E AÇAÍ Av. Getúlio Vargas, 878
(33) 3331-4298
Produtos Naturais a granel,
integrais, sem glúten e outros ligar para
(33)3332-2407

AUTO BOX Rua Professor Juventino
Nunes, 148 (33) 3331-4291
CAPOTARIA DO SERGINHO Rua do
Triângulo (33) 3331-5035
AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e
peças em geral Rua do Triângulo, 108
(33) 8434-4437
CONSERTOS GERAIS DE MOTOS
DE MOTOS TRATAR COM O JEFERSON (33) 98416-8864
AUTO STILO MULTIMARCAS Rua
Professor Juventino Nunes, 264 (33)
3331-5921
SERRA AUTO PEÇAS Av. Salime
Nacif, 308 (33) 3331-1727
CAMPINHOS AUTO PEÇAS Av.
Salime Nacif, 400 (33) 3331-1240
3D ACESSÓRIOS Av. Salime Nacif,
784 (33) 3331-4400
SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17
(33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA
EM CELULARES LIGAR PARA (33)
98426-9044
RECALLRua Professor Juventino
Nunes, 139 (33) 3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO
HDTV LIGAR PARA (33) 3331-2033
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio Vargas,
574 (33) 98436-5268

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

24 de janeiro / 2017

acesse: www.jm1.com.br

Dr. Agreine Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-5320

Dr. Marcelo Soares
Pires - Rua Alencar Soares Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3244

Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin) (33) 3563-2573

Dra. Carla Almeida
(Dermatologia)
Rua Duarte Peixoto, 95
1ºpiso (33) 3331-2870

Dr. Giovani Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-4715

Dra. Regina de Almeida - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-3488

DrA. Pollyanna
Rodrigues - Av. Salime
Nacif, 288 (33) 3331-7760

Dr. Célio Roberto
(Cirurgia Geral)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
205(33) 3331-2276

Dra. Daniela O. Franco
Rua Alencar Soares - Vargas, 65 (Masterclin) 1º Piso
(33) 3331-5320
Dr. Marcelo Ker
Werner - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) 1º Piso (33) 3331-3184

Dr. Rodrigo Ferreira - Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-5320
Dr. Sérgio Féres
Mansur Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
(33) 3331-2026

Imunizar (Clínica de Vacinação)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl 302 (33) 3331-2521

Dr. Alex Nagem
(Neurologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
305 (33)3331-4540
Dr. Fabrício Gantos
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
301 (33) 3331-3925
Dra. Renata
Murad
(Ginecologia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
304 (33) 3331-5315

Dr. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395
Dra. Erika Ferreira
(fonoaudióloga)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770
Dr. Francisco E.
(Ortopedia)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
202 (33) 3331-3492

Dr. Luiz Carlos
Leitão
(Otorrino)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
204 (33) 3331-1602
Dr. Marcelo Dutra
(Neuro-Psiquiatria)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
402 (33) 3331-5627
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Dra. Núbia
R. Dias
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
407 (33) 3331-3770
Centro de
Densitometria
Óssea
Rua Duarte Peixoto, 95
Sl. 403 (33) 3331-5510

8

24 de janeiro / 2017

acesse: www.jm1.com.br
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 16/2017
PREGÃO Nº 03/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/
MG, através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a
abertura do Processo Licitatório n° 16/2017, na modalidade Pregão n° 03/2017, na forma presencial, do tipo
menor por Item, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de
17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações, e demais condições fixadas no instrumento
convocatório. Objeto: Aquisição de materiais de papelaria para a Educação no Município de São João do
Manhuaçu/MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 06/02/2017 até 10:30 horas. Local: Rua Vereador
Geraldo Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.916-000, São
João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33)
3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima.
- Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO.

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG

AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
CEP. 36.947-000 - TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
MINAS GERAIS
SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência, Promoção, Inclusão e Ação Social)
PORTARIA N° 01, DE 18 de janeiro de 2017.
Designa servidor para a execução dos atos de movimentação financeira nas contas correntes da SEMAS
(Secretaria Municipal de Assistência, Promoção, Inclusão
e Ação Social) da Prefeitura Municipal de Conceição de
Ipanema em instituições bancárias que menciona, delega
poderes e dá outras providências.
AMÉLIA DE OLIVEIRA CARVALHO HERMSDORFF,
Secretaria Municipal de Assistência, Promoção, Inclusão
e Ação Social, da Prefeitura Municipal de Conceição de
Ipanema, considerando o Decreto Municipal n° 011/2017,
de 13 de janeiro de 2017 e a legislação em vigor, notadamente, a Lei Municipal n° 449, de 05 de fevereiro de
1996, a Lei Municipal n° 511, de 3 de março de 2000, a
Lei Municipal n° 780, de 10 de maio de 2015 e a Lei Municipal n° 773, de 19/12/2014, no uso de suas atribuições
legais, etc., notadamente as previstas na Lei Orgânica
Municipal, decreta:
Art. 1° Fica designado por esta Portaria o Servidor
JEOIADA IGÍDIO DE LIMA, CPF 757235496-34, ocupante
do cargo de provimento efetivo de ESCRITURÁRIO e de
diretor Departamento de Planejamento, Finanças, Orçamento, Contabilidade, Tesouraria e Prestação de Contas,
para a execução da movimentação das contas correntes,
poupanças e contas de investimentos da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência, Promoção, Inclusão e
Ação Social) e do seu Fundo Municipal de Assistência
Social, vinculado ao Município de Conceição de Ipanema
e à Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema, na
Agência 0651-3, do Banco do Brasil, localizada na cidade
de Ipanema, Minas Geras.
Art. 2° Fica delegado ao servidor designado no artigo
anterior poderes para, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência, Promoção, Inclusão e Ação Social,
emitir e endossar cheques, retirar cheques devolvidos,
sustar ou contraordenar cheques, cancelar ou quitar
cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança,
fazer retiradas mediante recibos, efetuar saques em conta
corrente ou poupança, autorizar e efetuar débitos, transferências e pagamentos por conta ou outro meio qualquer,
inclusive por meio eletrônico, movimentar conta corrente
com cartão eletrônico, solicitar informações de saldos,
extratos de contas, poupanças ou de investimentos, requisitar talonário de cheques, efetuar resgates ou aplicação
de financeira, cadastrar, desbloquear ou alterar senhas,
receber e dar quitação, liberar arquivos de pagamentos
no Gerenciador Financeiro, e, finalmente, praticados os
demais atos necessários ao cumprimento da missão de
movimentar recursos no interesse do Fundo Municipal de
Assistência Social, conforme determina a legislação constante do Decreto Municipal n° 011/2017 de 13 de janeiro
de 2017 e outras da Prefeitura Municipal de Conceição
de Ipanema contida nesta delegação.
Art. 3° Esta PORTARIA MUNICIPAL entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se disposições em contrário.
Gabinete da Secretária, 18 de janeiro de 2017.
AMÉLIA DE OLIVEIRA CARVALHO
HERMSDORFF
SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência,
Promoção, Inclusão e Ação Social)

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 15/2017
PREGÃO Nº 02/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/
MG, através de sua Pregoeira Oficial, torna pública
a abertura do Processo Licitatório n° 02/2017, na
modalidade Pregão n° 02/2017, na forma presencial, do tipo menor por Item, regido pela Lei Federal
n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993 e suas alterações, e demais condições
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação
de serviços de transporte escolar para o Município
de São João do Manhuaçu/MG. Credenciamento e
abertura dos Licitantes: 06/02/2017 até 16:30 horas.
Local: Rua Vereador Geraldo Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.916-000, São João do Manhuaçu/MG.
Informações pelo telefone (33) 3377-1200, das 13:00
às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. - Pregoeira- ANA
APARECIDA DOMICIANO.

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
CEP. 36.947-000 - TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

DECRETO MUNICIPAL N°012/2017.
Delega poderes que e a quem menciona e dá
outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
DE IPANEMA (MG) SR. Grosmane Hermsdorff, CPF
408.996.756-20, no uso de suas atribuições legais,
conforme Lei Orgânica Municipal, notadamente no
inciso V do seu art. 47; na Lei Municipal n° 449, de
5 de fevereiro de 1996; na Lei Municipal n° 511, de
3 de março de 2000; no art. 3°, III, da Lei Municipal
n° 780, de 10 de maio de 2015; na Lei Municipal
n° 773, de 19/12/2014, dentre outros dispositivos
desta Lei; nas leis federais e estaduais aplicáveis
de forma análoga e subsidiária, decreta:
Art. 1° Fica, por este decreto, delegado poderes
ao Secretário Municipal de Ação, Assistência, Inclusão e Promoção Social, Senhora AMÉLIA DE
OLIVEIRA CARVALHO HERMSDORFF, com CPF
n° 974.151.206-63, para fazer a gestão do Fundo
Municipal de Assistência Social, conforme determinado na Lei Municipal n° 449, de 5 de fevereiro de
1996, Lei Municipal n° 511, de 3 de março de 2000,
Lei Municipal n° 780, de 10 de maio de 2015 e Lei
Municipal n° 773, de 19/12/2014, bem como em
consonância com a legislação federal e estadual
sobre o assunto.
Parágrafo único. A presente delegação abrange
atos diversos, inclusive de ordenamento de despesas,
ficando ressalvados os atos de abertura de créditos
adicionais, que ficam condicionados à existência de
superávits em cada setor a partir de estudo a partir
das devidas solicitações ao Prefeito Municipal.
Art. 2° A partir deste ato de delegação deverá o
Secretário, por Portaria, designar o responsável
pelo serviço de liquidação e de tesouraria para
responder junto ao departamento definido na Lei
Municipal n° 773, de 19/12/2014, bem como os
demais atos necessários à gestão do fundo.
Art. 3° A estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Conceição de Ipanema continua sendo
a infraestrutura da SEMAS (Secretaria Municipal
de Assistência, Promoção, Inclusão e Ação Social)
por questão de economia e por não se tratar a
mencionada secretaria uma entidade da Administração indireta.
§1°. A SEMAF (Secretaria Municipal de Administração e Finanças) poderá expedir instruções para
o fiel cumprimento deste decreto.
§2° A menção do CNPJ do Fundo Municipal
de Assistência Social é obrigatória, inclusive nas
prestações de contas junto aos órgãos de controle.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 18 de janeiro de 2017.
GROSMANE HERMSDORFF
Prefeito Municipal

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 14/2017
PREGÃO Nº 01/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 14/2017, na modalidade Pregão n° 01/2017, na forma presencial, do tipo menor por
Item, regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e
demais condições fixadas no instrumento convocatório.
Objeto: Aquisição de materiais de consumo, limpeza e
merenda para a Educação no Município de São João do
Manhuaçu/MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 06/02/2017 até 13:30 horas. Local: Rua Vereador
Geraldo Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.916-000, São
João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33)
3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO.

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 17/2017
PREGÃO Nº 04/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório n° 17/2017, na modalidade Pregão
n° 04/2017, na forma presencial, do tipo menor por Item,
regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais
condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto:
Aquisição de combustíveis e derivados para toda a frota
de veículos do Município de São João do Manhuaçu/MG.
Credenciamento e abertura dos Licitantes: 06/02/2017 até
09:00 horas. Local: Rua Vereador Geraldo Malcate nº 100,
Centro, CEP: 36.916-000, São João do Manhuaçu/MG.
Informações pelo telefone (33) 3377-1200, das 13:00 às
16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. - Pregoeira- ANA APARECIDA
DOMICIANO.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 01/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de seu Presidente Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório no . 01/2017, na modalidade
Tomada de Preços no. 01/2017, na forma presencial, do
tipo menor preço por global, regido pela Lei Federal nº
8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa para prestação de sérvios jurídicos
especializados de consultoria e assessoria a comissão
de licitação, emissão de pareceres jurídicos concernentes
a questões dos procedimentos licitatórios. Abertura da
Sessão Oficial será dia: 10/02/2017 às 08:00 horas. Local:
Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro,São
João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33)
3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima.
São João do Manhuaçu/MG- Presidente da CPL- Marlene
Aparecida Cardoso Cristovão.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°04/2017
PREGÃO Nº 05/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 04/2017, na modalidade Pregão
no 05/2017, na forma presencial, do tipo menor por Item,
regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais
condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de assessoria e consultoria contábil para fazer as
prestações de contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, Secretaria do Tesouro Nacional, Fundo
Nacional de Educação, Fundo Nacional de Saúde do Município de São João do Manhuaçu/MG. Credenciamento
e abertura dos Licitantes: 08/02/2017 até 09:00 horas.
Local: Rua Vereador Geraldo Malcate nº 100, Centro, CEP:
36.916-000, São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo
telefone (33) 3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima. - Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO
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Homem é morto com cinco tiros em um curral
Orizânia/MG. Carlos Roberto Souza, “Bertinho”, 59 anos,
foi morto com cinco tiros na nuca, peito e costas, no Córrego
Grande, zona rural de Orizânia.
De acordo com informações da PM, por volta das 05h00
desta quinta-feira, 12/01, vizinhos escutaram disparos de
arma de fogo e minutos depois localizaram a vítima caída
ao chão dentro de um curral.
Ninguém soube informar sobre os suspeitos, pessoas dis-

Homem percebe
furto depois de
programa sexual
Um homem de 34 anos foi furtado durante um programa
sexual na Baixada, em Manhuaçu, na quinta-feira, 12/01.
Por volta de meio-dia, ele foi abordado por uma garota para
realização de um programa sexual. Ao combinar o valor de
quarenta reais, ambos deslocaram para um hotel.
Após terminar o programa, ele foi para o banheiro tomar
banho. Ao sair e vestir as roupas, notou que foram furtados
os 920 reais que estavam em sua carteira.
Ao perguntar a garota que estava no quarto, ela negou
autoria do furto e deixou o local.
Apesar do rastreamento, a mulher não foi localizada.

Árvore cai sobre
veículo e mata
jovem de Divino

Um jovem de 26 anos, da cidade de Divino, morreu em um
trágico acidente na BR-356, região Central de Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima Gustavo Henrique Drummond Baião, estava em um Gol, que foi
atingido por uma árvore quando seguia pela estrada, na altura
do km 67, perto do distrito de Amarantina, em Ouro Preto.
O veículo foi esmagado pela árvore, que ficou atravessada
na pista, fechando o trânsito na rodovia.
O acidente mobilizou dezenas de homens do Corpo de
Bombeiros de Ouro Preto e da Polícia Militar.
Informações e fotos: Portal Minuto Mais

seram apenas terem ouvido os disparos.
O Perito Cristiano de Muriaé compareceu ao local. O
corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal)
para necrópsia. A vítima era natural de Ponte Alta e morava
em Orizânia.
A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a motivação
e autoria do crime.
Jornal O Campeão

Criança de 4 anos morre em
grave acidente em Orizânia

Quatro ficaram feridos e uma criança morreu em um
grave acidente ocorrido por volta das 13h30 de segunda-feira(16/01), na BR 116, em Orizânia.
De acordo com informações registradas pela Polícia
Rodoviária Federal(PRF), cinco pessoas, entre elas duas
crianças, viajavam em um veículo Monza de São João do
Manhuaçu para Divino.
O motorista perdeu o controle da direção próximo ao posto
Timbozão. O carro saiu da pista colidiu em um barranco e
capotou dentro de um pequeno açude em uma lavoura às
margens rodovia.
Uma menina de apenas 4 anos não resistiu aos ferimentos
e morreu no local. As outras vítimas foram socorridas para o
Pronto Atendimento Médico de Divino (PAM).
A Polícia Militar de Orizânia sinalizou o local até a chegada da PRF e da pericia.
Segundo informou os militares Sgt Assis e Sd Renam
chovia no momento do acidente.
Hitler Cézar/ Jornal O Campeão

Rapaz é morto a facadas em Espera Feliz

O jovem Adriano Galvão Silva, 23 anos, foi morto a facadas
em Espera Feliz, na tarde deste sábado, 21/01. Segundo o
registro da Polícia Militar, Adriano chegou à residência de
Carvalho Nunes cobrando uma dívida. Os dois começaram
a discutir, Adriano pegou uma faca e desferiu golpes contra
Fabiano, que se apossou de outra faca e golpeou o rapaz.

Os dois foram feridos e socorridos ao hospital. Adriano,
ficando ambos lesionados. Os autores foram encaminhados
para o hospital, mas Adriano não resistiu e morreu.
Fabiano foi encaminhado até delegacia de Polícia Civil de
Manhuaçu, onde foi autuado.
Com informações da Polícia Militar

Gessoir Romão de Sales faleceu na noite deste domingo,
23/01, depois de ter sido internado na ultima sexta-feira, no Hospital César Leite (HCL) em Manhuaçu. O homem era morador
do distrito de Alegria e começou a apresentar os sintomas da
doença. Na sexta-feira, foi encaminhado para Manhuaçu e internado em leito de terapia semi-intensiva, numa área organizada

pelo hospital para os pacientes serem tratados com suspeita de
febre amarela. Outros três paciente da zona rural de Simonésia
permanecem internados. Agora, os números atualizados por
município são: Ipanema (3), Simonésia (3), Manhuaçu (2), Chalé
(1), Lajinha (2), Mutum (1), Santana do Manhuaçu (2), Pocrane
(1), São José do Mantimento (1) e Caputira (1).

Simonésia tem o primeiro caso de morte com suspeita de febre amarela

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°04/2017
PREGÃO Nº 05/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 04/2017, na modalidade Pregão
no 05/2017, na forma presencial, do tipo menor por Item,
regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais
condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de assessoria e consultoria contábil para fazer as
prestações de contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, Secretaria do Tesouro Nacional, Fundo
Nacional de Educação, Fundo Nacional de Saúde do Município de São João do Manhuaçu/MG. Credenciamento
e abertura dos Licitantes: 08/02/2017 até 09:00 horas.
Local: Rua Vereador Geraldo Malcate nº 100, Centro, CEP:
36.916-000, São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo
telefone (33) 3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima. - Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO.

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 01/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de seu Presidente Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no . 01/2017, na modalidade Tomada de Preços no. 01/2017, na forma presencial, do tipo
menor preço por global, regido pela Lei Federal nº 8.666
de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação
de empresa para prestação de sérvios jurídicos especializados de consultoria e assessoria a comissão de licitação,
emissão de pareceres jurídicos concernentes a questões
dos procedimentos licitatórios. Abertura da Sessão Oficial
será dia: 10/02/2017 às 08:00 horas. Local: Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro,São João
do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33) 33771200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. São João
do Manhuaçu/MG- Presidente da CPL- Marlene Aparecida
Cardoso Cristovão.
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Presente para a Mamãe
3 irmãos competiam para ver quem
agradava mais a Mãe idosa com presentes.
O 1º - Comprou uma mansão para ela.
O 2º - Um Mercedes.
O 3º - Muito criativo, lembrou da Dificuldade da Mãe, quase cega, em ler a
Bíblia.
Comprou um papagaio marrom raro,
treinado durante anos, capaz de recitar
toda a Bíblia.
A ave custou a fortuna de 20 milhões de
dólares, mas o filho estava seguro de que
o presente agradaria a sua Mãe
Meses depois, a velhinha escreveu para
cada um dos filhos:
Para o primeiro:
- "Kinito, a casa que você comprou é
muito grande. Eu moro apenas em um
quarto, mas tenho de limpar a casa toda."
Para o segundo:
- "Jorgito, eu estou muito velha pra sair
de casa, então nunca uso o Mercedes."
E, por fim, para o terceiro:
" - Martins , você é o único que teve
bom senso pra saber do que a sua Mãe
realmente gosta. Aquela galinha estava
deliciosa! Muito obrigada!

Saiba como sacar o FGTS de Por causa da febre
contas inativas
amarela, parques são
fechados à visitação
E
m fevereiro, o governo federal vai
divulgar um calendário que possibilitará aos trabalhadores o saque
integral do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). A retirada poderá
ser feita nas contas inativas até 31 de
dezembro de 2015.
O primeiro passo para sacar os valores
é checar o saldo das contas inativas. Pela
internet, o trabalhador pode consultar os
valores pelo site do FGTS ou por aplicativo para celular. Basta cadastrar uma senha
no portal com o número de PIS/PASEP.
Uma conta inativa é aquela onde o em-

pregado recebeu o FGTS de um contrato
de trabalho que foi finalizado. Ao consultar o seu extrato é possível identificar se
a conta está inativa ou não.
Onde consultar: Atualmente, o trabalhador tem cinco opções para consultar o
extrato das contas do FGTS. Por telefone,
ele pode usar o 0800-726-0207. Para os
que se sentem mais confortáveis com a
internet, é possível usar o site da Caixa,
o internet banking do banco e o aplicativo de celular do FGTS. As agências da
Caixa também oferecem esse serviço de
consulta.

M

edida recomendada pela Secretaria de Estado da Saúde
abrange os Parques Estaduais do Rio Doce e da Serra do
Brigadeiro.
A gerência do Parque Estadual do Rio Doce (Perd), administrado
pelo Instituto Estadual de Florestas, informou na tarde desta quinta-feira, 19/01, que por determinação da Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MG), a unidade de conservação estará temporariamente
fechada a visitações.
“Essa é uma medida preventiva, tendo em vista o surto de Febre
Amarela, que vem assolando o Estado de Minas Gerais”, informa o
Perd. A sede do parque está localizada em Marliéria, no Vale do Aço.
A mesma medida recomendada pela SES-MG vale também para
o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, localizado na região Zona
da Mata, em Fervedouro e Araponga.

Esposa surda
Um médico, numa cidadezinha do interior de Minas, queria tirar um dia de folga, mas não podia fechar o consultório,
foi então que ele teve uma ideia.
Chamou o Zé, dono da única farmácia
do lugar, e propôs a ele:
- Zé, ando muito cansado e preciso tirar
um dia pra pescar. Como aqui não acontece nada grave, você fica no meu lugar.
Pode ser?
O Zé aceitou. O médico vestiu o jaleco
no Zé e foi pra pescaria.
De tardezinha, quando retornou, o médico perguntou ao Zé:
- E aí, Zé, como foi o dia?
- Correu as mir maravia. Atendi treis
duente.
O médico, preocupado,pergunta:
- Quais foram os casos?
E Zé:
- O primero era um omi que tava com
dô de estrombo.
O médico perguntou:
- O que você deu para ele?
- Dei omeprasó.
O médico: - Agiu certo,OMEPRAZOL.
E o segundo?
- O segundo foi um otro ome que tava
com dô de cabeça.
O médico:
- O que você receitou para ele?
- Dei tilenó.
- Correto, TYLENOL. E o terceiro
caso?
- A tercera foi uma muié que entrô, trancô a porta, tirô a rôpa, ficô peladinha, deitô na cama e disse:
- O sinhô pricisa resolvê o meu pobrema, faiz 5 ano qui eu não vejo um omi.
O médico, alarmado:
- Meu Deus do céu, Zé! O que você fez
com ela?
Zé: - CARQUEI COLIRO NOS ZOIO
DELA, UAI!

Reflexão de um casal
A esposa diz pro marido: - Se eu soubesse que você era tão POBRE, não teria
CASADO contigo!!!!!
O marido responde: - Mas não foi
por falta de aviso... Eu sempre te disse:
*VOCÊ É TUDO QUE EU TENHO!*

sete erros

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 01/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de seu Presidente Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no . 01/2017, na modalidade Tomada de Preços no. 01/2017, na forma presencial, do tipo
menor preço por global, regido pela Lei Federal nº 8.666
de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação
de empresa para prestação de sérvios jurídicos especializados de consultoria e assessoria a comissão de licitação,
emissão de pareceres jurídicos concernentes a questões
dos procedimentos licitatórios. Abertura da Sessão Oficial
será dia: 10/02/2017 às 08:00 horas. Local: Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro,São João
do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33) 33771200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. São João
do Manhuaçu/MG- Presidente da CPL- Marlene Aparecida
Cardoso Cristovão.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°04/2017
PREGÃO Nº 05/2017

CURIOSIDADES
A Doença mais Antiga do Mundo:
Atualmente, médicos e especialistas
têm conhecimento acerca de inúmeras
doenças, de todas elas a mais antiga é a
hanseníase. Os primeiros registros dessa
doença datam de 1350 a.C.. Apesar de
ser muito antiga, o tratamento eficaz da
doença só foi descoberto no começo dos
anos 80, com o desenvolvimento da poliquimioterapia.
A hanseníase é provocada pela bactéria
Mycobacterium leprae, também conhecida
como Hansen, ela agride principalmente
os nervos e a pele, podendo, em estágios

mais graves, resultar em deformações.
A lepra, como era conhecida, consome,
resseca, agride e penetra na pele, deforma
nervos, músculos e ossos.
No início ela provoca uma dor quase
insuportável que logo passa e é substituída
pela perda da sensibilidade e dos movimentos. O nome foi alterado por causa
do preconceito com o qual os portadores
da doença eram tratados, no Brasil a lepra
passou a ser conhecida como hanseníase.
Em números absolutos de hanseníase,
o Brasil é o segundo país no ranking,
perdendo somente para a Índia.

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 04/2017, na modalidade Pregão
no 05/2017, na forma presencial, do tipo menor por Item,
regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais
condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de assessoria e consultoria contábil para fazer as
prestações de contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, Secretaria do Tesouro Nacional, Fundo
Nacional de Educação, Fundo Nacional de Saúde do Município de São João do Manhuaçu/MG. Credenciamento
e abertura dos Licitantes: 08/02/2017 até 09:00 horas.
Local: Rua Vereador Geraldo Malcate nº 100, Centro, CEP:
36.916-000, São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo
telefone (33) 3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima. - Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO.
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Wagner Moura passa por nova cirurgia
após problema nos olhos
Wagner Moura teve que se submeter novamente a cirurgia para corrigir problemas de visão. Segundo o colunista Leo Dias, este é o terceiro procedimento que o ator faz. A cirurgia é consierada
simples, mas Wagner não consegui usolucionar o
problema das primeiras vezes.
O colunista afirma que o problema começou ainda em 2014, depois que Moura deslocou a retina e
foi operado às pressas.
O astro de Tropa de Elite deve ter alta em breve.
Recentemente Wagner Moura fez sucesso na
pele de Pablo Escobar, na série 'Narcos', da Netflix.

Zezé Di Camargo admite ter traído Zilu
várias vezes: 'Com mulheres que sonhei'
Zezé Di Camargo voltou a falar sobre seu casamento com Zilu e admitiu ter sido infiel à ex-mulher, mesmo
antes de conhecer a atual namorada,
Graciele Lacerda, com quem se mudará para uma mansão neste ano. Em
entrevista à revista "Veja" desta semana, o cantor declarou que, assim
que ficou famoso, se relacionou com
muitas mulheres que desejava.
"Antigamente, quando me perguntavam isso (sobre traição), eu dizia:
'Se eu traí, não vou lhe contar. Se
falar que não traí, você não vai acreditar'. Mas, sim, tive outros
relacionamentos. Quando 'É o Amor', entrou no topo das paradas,
todas as mulheres com quem sonhei passaram a dar bola pra mim.
E, é claro, saí com algumas delas. Agora, esse tipo de revelação só
confirma a força da Zilu. Porque, apesar de ter tido esses relacionamentos, eu nunca saí de casa. E não saí porque eu sabia que ela
é uma grande mulher", declarou ele. O sertanejo se casou com Zilu
quando ela tinha 19 anos e, recentemente, declarou que só se casou
com ela porque estava grávida de Wanessa.
O artista voltou a polemizar sobre o assunto, que gerou muitas
tretas em 2016, ao dizer que acha que Zilu se faz de vítima. Zezé
afirmou que a mãe de seus três filhos teve sorte ao terminar um
namoro anterior para ficar com ele. "Fazia dois anos que eu não
tinha mais nenhum relacionamento íntimo com Zilu. Um, dia, em
São José do Rio Preto, ela apareceu ao lado de um suposto namorado numa capa de jornal. Então, numa entrevista, uma repórter
perguntou se eu não sentia ciúme da minha mulher. Não aguentei
e anunciei a separação. O anúncio foi seguido de notícias falsas
e tentativas de me transformar em vilão. No fim das contas, eu
a livrei de uma fria: o cara com quem a Zilu terminou o noivado
para ficar comigo hoje em dia vende coxinha em Goiânia", contou.

Sertanejo diz que contratou advogado
para investigar a vida de Graciele Lacerda
Ainda na entrevista, Zezé Di Camargo conta que, depois de começar a gostar de Graciele Lacerda, contratou um detetive para
conhecer melhor a jornalista. O casal assumiu o relacionamento
há quatro anos e ela congelou seus óvulos para ter filhos com o
namorado daqui a um tempo.
"Queria saber mais sobre a pessoa por quem eu tinha me apaixonado. E, como não morávamos na mesma cidade, achei que seria
uma boa solução. Mas, ao conhecer Graciele, no tempo em que era
dançarina de um grupo de música country, já percebi que ela era
uma menina honesta. Demorei oito meses para dar um beijo nela e
dois anos para chegar às vias de fato", contou ele.
Segundo Graciele Lacerda, nas redes sociais, Zezé Di Camargo
não traiu Zilu ao se relacionar com ela. "Ela (Zilu) sabia desde o
início. Zezé tentou sair de casa várias vezes. Ela que pedia para ele
esperar ela ficar preparada para ele sair de casa, e com isso o tempo foi passando. E nunca escondemos dela que estávamos juntos.
Vocês que não sabiam", disse a modelo.

Leão Lobo e Mamma pedem que Mara
seja retirada do 'Fofocando'
O SBT decidiu fazer grandes mudanças
no “Fofocando” para tentar salvar a atração.
Dessa vez o matinal voltará para as tardes,
ganhará novo nome e um novo apresentador entrará no lugar do ‘Homem do Saco’,
que acabou ‘rodando’ com as mudanças.
Porém segundo informações do jornalista Daniel Castro, a saída do ‘Homem do
Saco’ não agradou em nada Leão Lobo e
Mamma Bruschetta, pois os apresentadores
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queriam que Mara Maravilha fosse retirada do programa. Tachada
de insuportável, a também cantora não é querida pelos colegas que
chegaram a pedir aos diretores que ela saísse, porém o pedido não
foi atendido e Mara continuará sendo uma das apresentadoras.
Vale destacar que o novo programa será exibido na faixa das
14h35 e se chamará agora “Fofocalizando”, quem entrará no lugar
de Dudu Camargo será o jornalista Décio Piccinini, conhecido por
participar do quadro “Dez ou Mil” no “Programa do Ratinho”.

Escândalo pode provocar o
divórcio de Beyoncé e Jay-Z
Os rumores da infidelidade de
Jay-Z já circulam pela imprensa
há muito tempo e, assumidamente, Beyoncé até já teria abordado
o caso no seu álbum ‘Lemonade’,
que segundo alguns fãs, faz alusões às traições do cantor.
O grande pivô desse escândalo
seria um jovem de 23 anos chamado Rymir Satterthwaite, que
afirma há algum tempo ser o filho
não assumido de Jay-Z e já levou,
inclusive, o caso ao tribunal. Segundo o ‘Radar Online’ o cantor e a sua equipe de advogados têm
tentado a todo o custo evitar a realização de um teste de DNA que
possa tirar as dúvidas sobre a paternidade do rapaz.
Talvez o motivo de tanto receio por parte de Jay-Z seja porque
se ele for realmente o pai de Rymir, ele teria 22 anos quando a
criança foi concebida. Já a mãe de do rapaz seria menor de idade.
Segundo o mesmo site, Jay Z estaria ‘aterrorizado’ pelo fato desse
caso ter sido levado ao tribunal.
De acordo com declarações de uma fonte ao ‘Radar Online’, por
causa de todos estes problemas o “casamento está em fase terminal
(…) eles levam vidas separadas. Só não fizeram o anúncio oficial
porque a Bey ainda não se sente preparada”.
Confirmando-se esses rumores, as imagens de ‘Bey e Jay’ como
casal podem, em breve, não voltar a se repetir. Enquanto isso não
acontece, clique na galeria e veja as fotos mais populares de um
dos casais mais midiáticos do mundo da música.

Após cortes, pânico toma conta do
jornalismo da Globonews e da Globo
As equipes de jornalismo da Globo e da
Globonews, no Rio e em São Paulo, estão
em alerta total. As demissões de Luiz Ernesto Lacombe e Bianca Ramoneda, da
Globonews, são apenas o começo de um
processo de “reestruturação” no canal, e
que provavelmente vai se estender não só
aos demais canais da Globosat, mas até à
própria Globo, segundo informações do
colunista Ricardo Feltrin, do site 'UOL'.
Lacombe e Ramoneda trabalhavam no
Grupo Globo havia quase duas décadas e
foram tomados de surpresa com a demissão repentina.
E os cortes ainda devem continuar. Embora esteja longe de ter
prejuízo, a expectativa do Grupo Globo é de queda nos lucros no
balanço de 2016. Essa é a justificativa para a suposta necessidade
de “ajustes” e "reestruturação", como foi informado a funcionários
na última segunda.
Na TV Globo, as equipes de jornalistas dos “SPTV” e "RJTV"
primeira e segunda edição, por exemplo, já estão trabalhando no
“osso” desde o ano passado. Muitas pautas chegam a ser descartadas simplesmente porque não há quem faça.
Ainda segundo o colunista, o temor agora é que a Globo inicie um processo de corte de todos os contratos mais antigos no
jornalismo, assim como tem feito na dramaturgia. Agora, muitos
jornalistas que tem contrato vencendo este ano estão em pânico

Apresentador perdeu até R$ 3,5 milhões
ao chamar Ludmilla de 'macaca'
O apresentador Marcão, que foi
demitido da Record na última quarta-feira (18), após a grande repercussão de um vídeo em que chama
a cantora Ludmila de "macaca", deixará de ganhar milhões de reais com
a dispensa.
O apresentador tinha um contrato
de três anos com a emissora, segundo foi apurado pela coluna Natelinha, do UOL. Marcão estava no comando do "Balanço Geral DF" desde o mês de setembro.
O salário do apresentador era de 50 mil reais brutos e, com merchandisings, o valor mensal podia chegar a R$ 100 mil.
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Como o contrato tinha prazo de 36 meses, dos quais ele trabalhou
apenas 5, Marcão perderia 31 meses de salários. Desta forma, ele estaria
deixando de ganhar um montante entre R$ 2,1 a 3,5 milhões. Marcão,
demitido da Record TV Brasília após chamar Ludmilla de "pobre macaco", pediu desculpas para a funkeira, mas alegou que não ter tido a
intenção de ofender a cantora. "O que é racismo? Em momento algum
cometi um ato racista. Até porque a minha filha é fã da Ludmilla. E no
aniversário da minha filha, eu dancei Ludmilla", frisou em entrevista na
quinta-feira (19) para a rádio Gaúcha. "Eu peço perdão para ela e para
os seus fãs", afirmou.
Ao comentar a frase de Marcão, a funkeira afirmou que era um "desrespeito absurdo". Já o ex-comandante do "Balanço Geral DF" disse
ter recebido apoio após sua demissão, algo não assinado por ele. "Sou
uma pessoa íntegra. Jamais teria coragem de humilhar ou ter ato racista. Todas as pessoas que usaram da maldade contra mim vão pagar e
vão pagar caro", disparou o apresentador. A polêmica começou quando
Marcão comentou a suposta recusa de Ludmilla em tirar fotos com fãs
- fato negado pela cantora.

Ciumento, Renato Aragão se manifesta sobre
namorado da filha
Renato Aragão sempre se mostrou
um pai muito ciumento e superprotetor
de sua única filha, a atriz Lívian Aragão, que já namorou com Nicolas Prattes e atualmente, está com
o DJ José Marcos.
O humorista, intérprete do Didi, no entanto, disse em participação no 'Encontro', da Globo, que aprova a relação: “Sou um pai
ciumento assumido e todo mundo sabe, mas joguei a toalha. Agora
ela tá namorando, o cara é legal, tá aprovado”, disparou ele.
Renato Aragão falou ainda sobre a emoção de atuar mais uma
vez ao lado de Lívian na nova versão de “Os Saltimbancos Trapalhões”, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira. “Eu já estou
acostumado. Nesse eu fiquei ainda mais impressionado”, contou
o ator.
E o motivo foi ter descoberto o talento da filha na música: “Porque ela canta e eu não sabia que cantava tão bem. Não estou falando como pai não, estou falando como espectador. Quem quiser
confirmar o que eu estou falando é só assistir o filme”.

Kristen Stewart diz que
Donald Trump ficou
obcecado pelo namoro dela
com Robert Pattinson
Kristen Stewart comentou em entrevista
que já teve problemas com o atual presidente dos Estados Unidos.
Quando ainda namorava Robert Pattinson, a atriz foi flagrada
beijando o diretor Rupert Sanders, em 2012. A infidelidade de
Kristen gerou uma sucessão de tuítes raivosos de Trump, que apresentava The Celebrity Apprentice à época.
"Robert Pattinson não deve voltar com Kristen Stewart", comentou o milionário. Depois, ele completou: "o enganou como um
cachorro e fará isso de novo, só observem. Ele pode ter algo muito
melhor". Trump ainda confirmou estar "100% certo" e apostou que
ela seria infiel novamente.
Apesar desse caso, os dois se mantiveram juntos até 2013. "Naquela época, ele era apenas um astro de reality shows, eu não tinha referências. Não era realmente uma coisa importante", disse
Stewart à revista Variety. "Mas, em retrospectiva, alguém me lembrou disso e eu me dei conta", afirmou a atriz.
Após a traição, Stewart se desculpou pela "dor e vergonha" que
causou por esta "indiscrição momentânea".

Neném, da dupla
com Pepê, sofre
aborto espontâneo
Depois de celebrar o nascimento dos sobrinhos gêmeos, filhos da irmã Pepê, a cantora Neném passa por um momento muito triste. A moça sofreu um aborto
espontâneo e perdeu o bebê que estava esperando.
Segundo informações de Sônia Abrão, em seu 'A Tarde É Sua'
desta quarta (18), a cantora já tinha tido desejos de grávida.
Neném é casada com Thais Baptista e já sabia até os nomes dos
filhos, se fossem gêmeos: Pedro e Valentina, segundo o EGO.
No processo de fertilização, Neném colocou dois óvulos de Thaís já fecundados pelo sêmen de um doador anônimo. A cantora
revelou que a decisão de engravidar depois de sofrer muito com
as tentativas frustradas da parceira, que sofrou um aborto no ano
passado.
No começo deste ano, a artista posou com sua irmã e os sobrinhos , os pequenos Enzo Fabiano e João Gael, que nasceram nos
primeiros dias de janeiro.
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Lajinha se despede de seu
maior líder de todos os tempos
Por Devair G. Oliveira

O

empresário Antônio
Florêncio Alvim, nasceu
na localidade chamada
Areia Branca em Chalé MG, no
dia 11 de setembro de 1930. Trabalhou em Chalé, Conceição de
Ipanema, Manhumirim e Lajinha
onde começou em 1954 com o seu
primo Silvio Alvim como sócio, a
sociedade durou até 1980. Faleceu
aos 86 anos no dia 16/01/2017 as
14 horas no Hospital Belisário
Miranda em Lajinha, residente
à Av Doutor Rubens Boechart
de Oliveira, 216, Lajinha MG.
Onde funciona o Galeria Hotel,
era casado com Dona Shirley, com
quem teve dois filhos: Alexandre
e Adriano.
O Sr. Antônio Alvim foi o
maior nome do empreendedorismo de Lajinha, conjugado com
generosidade e compromisso
social, era através do serviço de
som da Galeria que as notícias
eram levadas ao povo, campanhas
de vacinação, por exemplo, das
músicas de sucesso regionais, nacionais e internacionais. Um dos
maiores nomes que ficará registrado na história de Lajinha/MG
Muitos empresários são lembrados pelo sucesso empresarial,
mas o Sr. Antônio Alvim como era
conhecido deixa um legado difícil
para se repetir, todas as pessoas
que nasceram em Lajinha, ou mudaram para a cidade nos últimos
80 anos com certeza conheceu o
Sr. Antônio Alvim. Só o que ele
fez para a cidade e região no tocante ao comercio, sendo pioneiro
em muitas frentes: foi também visionário no comércio de máquinas
de costuras, televisores, geladeiras
e demais eletrodomésticos, foi o
primeiro a comercializar confecções na região.
Novidade e preço baixo era a
marca da Galeria Antônio Alvim,
a loja ficava sempre cheia, pois
além das novidades e variedades,
a loja tinha um diferencial. Na
porta de entrada um serviço de
som dirigido pelo Genésio Bento,
que mais tarde foi trabalhar na Rádio Itatiaia de BH, além das propagandas ele apresentava cantores
que passavam pela cidade. Nos
anos 50 e 60 os cantores saiam
viajando de cidade em cidade

para fazer seus shows. A primeira
vez que a dupla Gino e Geno se
apresentou para um público foi na
Galeria Antônio Alvim em Lajinha, fato marcante da dupla Gino
e Geno. Na última vez em que eles
estiveram na região, em Santana
do Manhuaçu pude conversar
com a dupla e eles nos disseram
que tem grande alegria em se
apresentar em Lajinha e região,
pela grande amizade que tinham
com o Sr. Antônio Alvim, e por
ser onde iniciaram sua carreira.
O que mais marcou a vida do
Sr. Antônio Alvim em Lajinha foi
sua generosidade com todos que
se aproximava dele. Marcou a
vida de muitas crianças e adultos
pelos Papais Noéis que realizava
em Lajinha, fazendo valer aquela
musiquinha famosa: “seja rico
ou seja pobre o velhinho sempre
vem”. Este em sua generosidade
era procurado por muitas pessoas
solicitando ajuda. No Distrito do
Prata, no Cartório de Registro Civil, colaborou com muitas pessoas
pagando registros de nascimento
e registro de óbitos, muitos que
não podiam pagar, recorria a
ele. Eram pessoas carentes que
encontravam na pessoa do Sr.
Antônio Alvim socorro naquele
momento. Serviços estes que
foram recompensados ao escrivão
pelo Sr. Alvim muitas vezes mais
do que o valor.
Um grande exemplo que todos
os políticos de Lajinha deveria
seguir é a política vivida pelo
SR. Antônio Alvim, militante
de primeira linha de um grupo
político, mas com uma sabedoria
espetacular, fazia a política da boa
vizinhança, respeitava os adversários e por eles eram respeitados.
Os mais de 500 funcionários
que passaram pela Galeria Antônio Alvim, ele exigia que estudasse, e era um grande conselheiro,
tanto assim que muitos hoje são
homens bem-sucedidos e alguns
empresários que deixaram de ser
empregados, para tocar os seus
próprios negócios.
Preciosa é aos olhos do SENHOR a morte dos seus santos”
(Sl 116:15)
O corpo foi velado na 1ª Igreja
Batista de Lajinha, de onde o
Sr. Antônio era membro, o sepultamento foi no Cemitério da

O Sr. Antônio Alvim foi o
maior nome do empreendedorismo de Lajinha

Antes de falecer o Sr. Alvim pediu que o cortejo ficasse por
5 minutos na Praça Dr. Adalmário, onde mais homenagens
foram prestada. Foi emocionante o povo cantando algumas
músicas que marcaram a sua vida. A esquerda destacamos o
filho Alexandre e ao centro esposa do Sr. Alvim Dona Shirley

Hudson, ex funcionário

Radialista Wantuil Ferreira

Saudade às 17:00 horas. No culto
fúnebre foi cantado dois hinos dos
quais ele gostava: hino 509 Verei
meu Redentor e 283, Mais Perto
Quero Estar. O pastor João Batista
da Igreja Batista de Lajinha, celebrou o culto fúnebre.
Esta é uma das muitas confortantes declarações na Bíblia
Sagrada referente a esse grande
evento do qual a carne tanto se
apavora. Se o povo do Senhor
fizesse mais frequentemente um
estudo em oração e fé sobre o
que a Palavra diz a respeito da
sua partida deste mundo, a morte
perderia muito, se não todos dos
seus terrores. Mas, infelizmente,
em vez de fazê-lo, deixa a imaginação correr solta, entrega-se
a temores carnais, anda por vista,
em vez de caminhar pela fé.
O pastor ressaltou a importância do Sr. Antônio Alvim como

membro fiel e exemplo para toda
a igreja e a comunidade de Lajinha. Foi emocionante, muitos se
emocionaram pelos depoimentos
dados a respeito do grande homem que foi o Sr. Antônio Alvim,
alguns ex-funcionários falaram
da amizade, da pessoa generosa
que foi o Sr. Alvim, muitas homenagens foram prestadas, várias
coroas de flores foram enviadas,
que foram levadas por ex-funcionários presentes ao sepultamento.
As pessoas que falavam eram
unanimes em afirmar que ele foi
sem dúvida o maior nome em
generosidade que Lajinha já teve.
“Homem como o Sr. Antônio
Alvim deveria ser sepultado
de pé, para que nascem outros
homens como o Sr. Antônio
Alvim”. Vereador Paulo Cesar,
ex-funcionário da Galeria Antônio Alvim.

Acima, a bandeira da Câmara
Municipal a meio mastro

Silvio Alvim, primo, grande amigo
e parceiro por longos anos

“Presto minha singela homenagem ao grande homem Antônio
Alvim que muito fez por nossa
cidade. Quem não se lembra da
Galeria Antônio Alvim? Uma
loja que investiu no progresso
dessa cidade. Homem visionário.
Nos esportes, estava a Galeria, na
cultura, com suas gincanas, shows
de talentos, os leilões da galeria, o
serviço de autofalante, o Natal da
Galeria. Um batalhador!
Marcou minha infância com
marcas indeléveis. Como sou
grata tio Antônio por tudo que
fez por mim e pela minha família!
Amigo, do meu pai e parceiro
de lutas e alegrias. Muitas histórias!
Ainda que ande pelo vale da
sombra da morte, o Senhor será
nosso pastor. Colherá dos olhos
toda lagrima!
Aos queridos: tia Shirley,

Alexandre, Gustavo, Adelita,
Ulisses, Adriano, Renata, Erika
e Mariana, meus sentimentos”.
Geralda Alvim
Lajinha, Minas Gerais, de
luto. Morre o líder dá cidade,
Antônio Alvim, homem de visão
e, que no passado tinha a Galeria
Antônio Alvim, grande loja proporcionando empregos, muitos
shows, além do propagandista
e o saudoso sanfoneiro Genésio
Bento. Chegou também a ter filial
na cidade capixaba de Iúna, ES.
Hoje, de seus empreendimentos,
o Galeria Hotel. Em meus Programas de Rádio em Manhuaçu foi
grande parceiro e patrocinador.
A nossa singela homenagem, ao
grande amigo, ao lado de DEUS
na morada eterna descanse em
paz. Vai com Deus Sr. Antônio
Alvim. SAUDADES!
Radialista Wantuil Ferreira

Vereador Paulo Cesar ex-funcionário

Em frente ao Galeria Hotel , ao som da banda de
música pétulas de rosas foram jogadas

