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EDITORIAL

Só não vai...
quem já morreu

CHARGE

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net

A

morte soluciona tudo, definitivamente, para quem parte
desta para outra dimensão. A morte gera tristeza e, quase
sempre, também deixa problemas para os entes queridos
que ficam. Como é um tabu do ser humano - que sabe que
nasce, cresce, reproduz e morre -, às vezes, a morte também é
geradora da polêmica. No Brasil, a morte costuma criar heróis.
O Crime Institucionalizado e sua Corrupção Sistêmica
costumam ser as grandes causas de mortes violentas – e não
naturais – no Brasil da Insegurança
do Direito, que gera a combinação
Fale com a redação
contato@jm1.com.br canalha entre injustiça, impunidade
e rigor seletivo conforme as conve(33)3331-8409
niências dos poderosos controladores da máquina estatal.
O mundo vive um angustiante clima de intolerância e guerra.
Os tempos também são de combate mundial à corrupção –
depois que ficou constatado que ela é fonte alimentadora da
violência estratégica. Em um planeta transmidiático, as mortes
violentas ganham dimensão espetaculosa. É aí que o terrorismo
faz a festa e cumpre seu papel de controle social.
Idêntica espetacularização costuma acontecer com as mortes
de pessoas ligadas ao sistema de Poder. Outro dia caiu o avião
com o relator da Lava Jato dentro. A operação, felizmente,
não morreu. Agora, quem morreu oficialmente ontem e será
cremada na tarde deste sábado é a mulher do ex-Presidente
Lula. Marisa Letícia é obituarizada de maneira épica na mídia
tradicional, sendo transformada em heroína, com exaltação de
suas virtudes.
Pêsames para a família e amigos. “Alegria” para os inimigos
deles. Polêmicas inúteis e sem fim nas redes sociais. A falecida tem sua imagem duramente atacada e desconstruída pelos
internautas. A petelândia fundamentalista reage, e o pau come
como nunca. No fim, só resta de verdade incontestável a morte,
porque não se chega a nenhuma conclusão útil para quem fica.
É bruto o jogo da vida (e o da morte também).
Em tempos de Lava Jato, a morte só deixa uma certeza: só
não vai (preso) quem já morreu. Os vivos (e os que se julgam
muito vivos) que se cuidem... Em meio a centenas de delações,
ninguém se surpreenda se algum “traidor” for premiado com
a morte violenta – dele mesmo ou de algum parente próximo.
A máfia ainda manda a Coroa mais cara, bonita e chamativa
para o enterro, lembrando que ela segue mais viva que nunca.
Estamos muito longe de fazer a corrupção descansar em
paz. Muitos brasileiros – de bem ou do mal – devem morrer
até se atingir tal estágio de segurança jurídica. Não será
fácil mudar a estrutura da máquina estatal, porque não é
fácil mudar a cultura (corrupta) da maioria dos brasileiros.
As pessoas de bem precisam se unir, planejar e trabalhar
muito, com muito amor, fé o otimismo, para as coisas boas
prevalecerem sobre as más.
Enquanto isso, a maioria dos políticos já sabe: Na Lava Jato
só não vai quem já morreu... Nem adianta inventar uma oitava
vida para o Gato Angorá... Até porque, se o Judiciário falhar,
a morte do corrupto, na hora certa ou incerta, é inevitável.
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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
Vale tudo ou onde tudo isso vai parar
Na internet para todos os assuntos existem dezenas de contra informação, deixando os leitores menos experiente totalmente confusos.
Há os internautas que realmente deseja informar a população contra
os maus políticos, mas há aqueles que são apaixonados politicamente
por uma pessoa ou partido, estes falam indiscriminadamente dos outros
e nunca acredita que algumas pessoas são culpadas, mesmo depois
investigadas, julgadas e condenadas. Há políticos e até empresas
que financiam internautas para postar e compartilhar informações das
pessoas que desejam desqualificarem.
Para o professor de Direito da Faculdade dos Guararapes, Isaac
Luna, “as redes sociais exercem um papel muito importante de
divulgação de ideias, mas também servem para praticar condutas
abusivas, como ameaças e difamação. A gente costuma dizer que o
que não pode ser feito na vida real, não pode ser feito no ambiente
virtual”. Embora seja comum a disseminação de informações falsas
através da internet, o fato é que a maioria das pessoas não acredita
que serão punidas. “Quando se publica algo, realiza um comentário
ou até reencaminha uma postagem, e isso agride alguém ou imputa a
ele a prática de alguma desonestidade, se você não tiver prova disso,
estará incorrendo em conduta criminosa. A responsabilidade jurídica
existe, inclusive, quando alguém apenas concorda com determinado
conteúdo. Já existem várias decisões judiciais com esse entendimento,
e pode haver responsabilização em vários âmbitos jurídicos, como
o civil, criminal e eleitoral, dentro de cada qual se prevê punições ”,
explica. A busca pela esfera judicial, contudo, nem sempre é frutífera,
diante da dificuldade de se controlar uma rede aberta, que é mundial
e com sede fora do País. “A relação de tempo e espaço da internet

é muito diferente do sistema judiciário”, considera Luna. “Mesmo que
se obrigue o Facebook a retirar uma postagem, não dá para impedir
previamente que ela seja postada outra vez”.
A legislação vigente
- Lei de Crimes da Internet, também conhecida como "Lei Carolina
Dieckmann": sancionada em dezembro de 2012, pune com prisão
quem comete crimes digitais e serve como base jurídica para punir
quem divulga informações pessoais sem consentimento.
- O Marco Civil da Internet: sancionado em abril de 2014, é a regulamentação dos direitos e deveres do internauta. Além de assegurar
o direito à privacidade, o texto também prevê a remoção de conteúdo
"sexual" publicado sem autorização.
Como denunciar uma ofensa postada na internet
Antes de tomar alguma atitude, é preciso ter o entendimento de qual
tipo de ofensa corresponde ao conteúdo compartilhado. Comentários
grosseiros, posts contrários a determinadas opiniões, embora possam
causar indignação, podem não ser entendidos pelas autoridades como
passíveis de alguma ação prevista na lei.
Segundo informação da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos (DRCI), é considerada ofensa quando o autor atribui à vítima:
– A autoria de um crime sabendo que a vítima é inocente;
– Um fato que ofenda a reputação ou a boa fama da vítima no meio
social em que ela vive. Não importa se o fato é verdadeiro;
– Qualificações negativas ou defeitos à vítima.
Os tipos de ofensas mais comuns postados na internet e que possuem
amparo no Código Penal são os seguintes:
- Ameaça (art. 147); - Calúnia (art. 138); - Difamação (art. 139); - Injúria
(art. 140); - Falsa Identidade (art.307);
Fabyo de Oliveira
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Tecnologia de Caratinga
atrai prefeituras
Classificado como um dos 20 melhores do Brasil, ganhador do Prêmio Fundação Banco do Brasil 2013 e detentor
de vários outros títulos, o 'Projeto Fossas Sépticas Econômicas e Quintais Agroecológicos de Caratinga', tem sido
procurado por prefeitos da região, que têm interesse em
buscar informações sobre a tecnologia, para aplicá-la em
seus municípios. Reconhecido pela sua eficiência, o objetivo
do projeto é proporcionar o tratamento de esgoto de forma
econômica, ecológica, incentivando o uso sustentável dos
Recursos Naturais, adequando o uso da água na irrigação
de hortifrutigranjeiros, que compõe a alimentação humana,
proveniente da agricultura familiar. O projeto ainda traz introdução do plantio de mudas frutíferas, iniciando um quintal
agroecológico em torno do local de instalação das fossas

A maioria dos brasileiros não sabem
que o poder é do povo
Sobre a corrupção da classe política brasileira, milagre não
existe. Mudanças efetivas, para pior ou melhor, acontecem
em função de pré-condições históricas que são criadas por
pessoas. O brasileiro deveria romper com o crime que o
prejudica. No entanto, a maioria ainda flerta com o crime,
ou se acomoda como se nada tivesse de responsabilidade, no
mínimo, por uma postura honesta, ética, e de estrito respeito
aos princípios básicos da cidadania.
A única saída efetiva para o Brasil é uma inédita Intervenção Constitucional. As pré-condições para que as mudanças
ocorram começam a se desenhar. Os cidadãos precisam
exercer seu pleno poder instituinte. Aí sim, têm legitimidade para invocar a colaboração das Forças Armadas para
dar sustentação ao processo de transformação. Afinal, todo
poder emana do povo, mas só se torna efetivo com o respaldo do Poder Militar da Nação. A regrinha básica vale para
qualquer Nação. Menos para a Nação Rubro-negra, que já
tem dirigente preso, ou para a Nação Corinthiana, que tem
ex-dirigente com chances de ir pelo mesmo caminho com
as delações da Odebrecht...

Associação das Cidades Históricas de
Minas Gerais tem nova diretoria
Prefeito de Conceição do Mato
Dentro assume presidência da
entidade para biênio 2017/2018
O prefeito, José Fernando
Aparecido de Oliveira, foi eleito
no final da tarde de quinta-feira
02, em reunião realizada em
Belo Horizonte, presidente da
Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. José
Fernando foi um dos fundadores
da entidade no distante ano de
2003, quando foi prefeito pela
primeira vez do município histórico do Médio Espinhaço.
Além de José Fernando, a nova diretoria e composta ainda
pelo 1° Vice-presidente, sendo o prefeito de Paracatu, Olavo
Conde, cidade do noroeste mineiro, e o 2° Vice-presidente
e prefeito de Itapecerica, Wirley Rodrigues Reis, na região
centro-oeste do Estado.
Entre os muitos projetos da nova diretoria, estão a revitalização da entidade, a qualificação do receptivo turístico nas
cidades históricas e as atividades conjuntas nos municípios
que compõe a Associação, sendo 30 cidades no total, abrangendo todas as regiões do Estado.

Edição do Alerta Total –
www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
Eike Batista entregou aos seus defensores, nos Estados
Unidos, chips com gravações de imagens e diálogos com 47
políticos com os quais ele colaborou no esquema comandado
por Sérgio Cabral Filho. Eike também tem um dossiê completo

para o Ministério Público Federal. Embora
seu advogado negue,
Eike partirá mesmo
para aquela que tem
tudo para ser a colaboração premiada de
maior repercussão da
Lava Jato. As delações da Odebrecht e as
aguardadas revelações
da Queiroz Galvão e
Camargo Correa tendem a ser muito mais
brandas que a de Eike – que agora não tem pressa para “cumprir sua missão”.
Preso em Bangu 9, Eike prestou ontem seu primeiro depoimento à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal.
A prisão dele obriga Serginho Cabral a correr com a esperada
delação premiada. Se Cabral demorar, pode ser atropelado
pelas revelações do super-bem-informado parceiro. Eike
ainda espera tirar proveito de uma mudança de imagem: de
ex-bilionário que falhou em negócios para aquele que se tornou “herói” por delatar os integrantes da maior organização
criminosa brasileira. A estratégia de Eike é comandada por seu
pai, Eliezer Batista, e por seu filho Thor – que tem 25 empresas
com capital total de R$ 1,1 bilhão.
A quarta-feira promete... O Supremo Tribunal Federal deve
definir quem será o relator da Lava Jato. O ministro Edson
Fachin muda de turma e entra no sorteio que definirá quem
vai segurar a bomba. No Senado, Eunício de Oliveira deve ser
escolhido presidente. Renan Calheiros, por aclamação, agora
é líder do PMDB. Na Câmara, todo o circo está armado para a
reeleição de Rodrigo Maia na presidência. O ministro Celso de
Mello não deve interferir na eleição do Legislativo, decidindo
que as broncas devem ser resolvidas pelos parlamentares.

Porque a incidência maior da
febre amarela foi em Minas
Dizem
que a febre
amarela que
é transmitida por mosquitos, teve
maior incidência em
Minas, há
uma desconfiança que o
desastre da
Samarco em
Bento Gonçalves pode
ter colaborado bastante para causar um desequilíbrio ambiental.
Peixes comem larvas de mosquitos! Sapos e rãs comem,
mosquitos!
A lama do Rio Doce matou peixes, sapos e rãs...
Entendeu porque Minas tem os maiores casos de febre
amarela?
No dia 5 de novembro de 2015, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, uma barragem da Samarco, cujos donos são
a Vale e a BHP Billiton, se rompeu. Uma lama de rejeitos de
minério vazou, arrasou vilas, matou pessoas, peixes, e vários
outros animais da cadeia alimentar. A lama chegou até o Rio
Doce, que percorre cidades mineiras e também capixabas.
Cerca de 30% das espécies do grupo de sapos, rãs e pererecas
sofrem ameaça de extinção, já tendo sido extintas 35 dessas
espécies. Por apresentarem pele fina e permeável e, na maioria
dos casos, fase larval que vive em ambiente aquático, esses
animais são muito sensíveis a alterações tanto do ambiente
aquático como do solo e do ar.
Quando vemos sapos, rãs e pererecas dificilmente sabemos
da importância desses anfíbios, que são pertencentes à ordem
dos anuros. Como todo animal, eles fazem parte da cadeia
alimentar, se nutrindo de insetos e outros invertebrados. Ou
seja, entre outras coisas, eles são responsáveis pelo controle
de diversas pragas.
Mas essa não é a sua única função. Atualmente, já se sabe

que esses animais são bioindicadores, ou seja, sua presença
num local funciona como indicador de que o ambiente está
em equilíbrio ecológico.

O SAMAL está mostrando serviço
em Manhuaçu
Quando se mostra serviço
com certeza o povo elogia, é
o que temos ouvido por toda
parte onde o SAMAL está
trabalhando.
Os funcionários estão mais
motivados e com isso os serviços aparecem mais.
Parabéns Eron, estamos
aqui transcrevendo a satisfação dos moradores do bairro Petrina, que prontamente foram
atendidos em suas reevindicações. A cidade está ficando mais
bonita, o pessoal que usa esta escadaria na Petrina estão
satisfeitos, pois o mato estava alto e muitas pessoas tinham
medo de passar nas escadarias nos horários mais tarde, devido
à falta de visibilidade tomada pelo matagal.

Novo Simples Nacional não agrada,
segundo pesquisa do Sescon-SP
Mudanças promovidas pela LC 155/2016 ficam aquém das
necessidades em meio à crise
Aprovada no final do ano pelo presidente Michel Temer, a
Lei Complementar 155/2016 trouxe importantes alterações ao
Simples Nacional, como ampliação do teto de faturamento e
o aumento do prazo para parcelamento de dívidas tributárias.
O pacote de medidas foi apelidado de “Crescer sem medo”,
mas não agradou muito, segundo enquete do Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis e de Assessoramento no
Estado de São Paulo (Sescon-SP), realizada com mais de 300
empresários de contabilidade.
De acordo com o levantamento, 40% dos entrevistados
reconhecem o parcelamento em até 120 meses como ganho
real, mas um REFIS com a redução significativa de multas e
juros seria mais útil neste momento de crise. Para outros 29%,
as mudanças são, na verdade, uma armadilha para o futuro:
ao longo do tempo as vantagens do Simples serão perdidas
e os micro e pequenos empresários poderão ficar sem saída.
Ainda entre os críticos, 19% dos contadores consultados
afirmam que a proposta traz benefícios, mas poderia ter sido
melhor elaborada. Na opinião de 8%, até 2018, quando passa
a valer o novo teto de faturamento, a correção da inflação fará
com que o regime deixe de ser vantajoso. Apenas 4% dos
entrevistados aprovam a proposta sem restrições.
Para Márcio Massao Shimomoto, presidente do Sescon-SP,
é fundamental que a definição do regime tributário seja bem
estudada, pois a opção errada será sentida o ano todo. “A decisão pode significar o sucesso ou o fracasso da empresa. Há
um mito de que o Simples Nacional é o mais indicado para
as micros e pequenas. É para uma grande parte de organizações, mas não para todas. Em alguns casos, o sistema pode
significar aumento de carga tributária”. Quanto ao tempo de
parcelamento, “somente a abertura de um novo Programa de
Recuperação Fiscal, que viabilize o pagamento com descontos
e redução de multas e juros, ajudaria de fato as empresas".
Lajinha, janeiro de 2017
Prezados senhores do “Jornal das Montanhas”
Paz e Bem!
Vimos agradecer-lhes e a todos da equipe a longa e
completa reportagem sobre a vida e a partida do nosso
saudoso e inesquecível Antônio Florêncio Alvim.
As fotos ficaram excelentes, assim como a minuciosa
descrição. Obrigada!
Nossos mais sinceros agradecimentos, extensivo a sua
companheira de luta.
Que Deus recompense a todos, com copiosas bênçãos.
A vocês muita saúde.
Sucesso ao jornal.
Atenciosamente, Shirley e Familiares.
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CANTINHO DE FÉ

O Deus que deseja salvar
"Eles não contavam com o couro grosso deste cearense aqui”.

brincou Eunício, em conversa com a coluna, sobre os que queriam prejudicá-lo.

EUNÍCIO: PROJETO ‘ABUSO DE
PODER’ PERDE PRIORIDADE
O presidente do Senado, Eunício
Oliveira, decidiu retirar qualquer prioridade do projeto do antecessor Renan Calheiros para punir “abuso de
autoridade” contra quem o investiga.
Eunício prefere buscar o diálogo com
os demais Poderes “sem prepotência e
sem embates”. Para ele, um projeto assim – que voltará à
Comissão de Constituição e Justiça – “não pode ser usado
como instrumento de retaliação”.

SUBIU A TEMPERATURA
Azedou o clima entre os tucanos no Senado. Com a eleição de Paulo Bauer (SC) para líder da bancada, o senador
Ricardo Ferraço (ES) saiu magoado. Aécio Neves (MG)
trabalhou contra Ferraço, o favorito.
PERDEU FÔLEGO
Massacrado na eleição para presidente da Câmara, o centrão perdeu força no Palácio do Planalto. Além da liderança
do governo, o grupo não receberá mais espaço. Nem ministérios, nem diretorias.

NO CONGRESSO, NÃO

ESPELHO MEU

Eunício Oliveira é bem claro ao afirmar que o projeto de
Renan contra abuso de poder não é pauta “premente ou
urgente no Congresso”.

Os jornalões descobriram esta semana o que os leitores
desta coluna sabem desde 17 de dezembro. Contrariando
as expectativas, Antonio Imbassahy (PSDB) virou mesmo
ministro da Secretaria de Governo.

DESBUROCRATIZAÇÃO
O presidente do Senado está muito empolgado com a
ideia de liderar no Senado ações para desburocratizar o
País e revogar leis obsoletas.
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Para Eunício, é preciso “destravar o Brasil” removendo leis
velhas para criar um ambiente favorável aos negócios e à
geração de empregos.
PÁGINA VIRADA
Desde o discurso de posse, Eunício Oliveira faz questão
de deixar claro que ele nada tem a ver com o antecessor
na presidência do Senado.
SÓ 16 SENADORES NÃO
RECEBEM AUXÍLIO-MORADIA
As regalias no Senado parecem alheias à crise que desemprega 12 milhões de brasileiros. Dos 81 senadores,
apenas 16 não recebem auxílio-moradia ou não ocupam
imóvel funcional – sendo que três deles são os senadores
da bancada do Distrito Federal. No ano passado, o Senado gastou quase R$1 milhão (exatos R$990 mil) só com
auxílio-moradia, um acréscimo de R$ 5,5 mil aos vencimentos mensais.
MORANDO BEM
Estão alojados em apartamentos funcionais em Brasília 50
dos 81 senadores. Cada unidade é avaliada, em média,
em R$ 2,2 milhões.
UTILIDADE
Caso fossem vendidos, os apartamentos funcionais dos
senadores renderiam R$107,8 milhões. Um alívio para as
contas públicas.
BOLSO CHEIO
Além de boa moradia, cada senador recebe R$ 45 mil por
mês de verba indenizatória e R$ 33,7 mil de salário.
DE QUEM É A CULPA?
Não foram os policiais federais e ou os procuradores, nem
muito menos o juiz Sérgio Moro, que se locupletaram do
cargo ou aceitaram sítios ou apartamentos a título de propina, tampouco receberam “doações” milionárias das mesmas empreiteiras que roubavam o Brasil.
PETISTAS FOFOQUEIROS
Faz a delícia de deputados do PT, na Câmara, a fofoca de
suposto “clima” entre a ex-presidente Dilma e seu ex-advogado José Eduardo Cardozo, que também teria viajado
à Europa. Coisa de gente perversa.
PC DO B LEVA A MELHOR
O PCdoB deu um baile no PT. Unindo-se a Rodrigo Maia,
deixou os petistas sem cargos na Mesa da Câmara, assumiu protagonismo como partido de esquerda e tem a
garantia de que a CPI da UNE será morta.

ÂNIMOS CALMOS
O deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) acredita que a reeleição de Rodrigo Maia para presidente da Câmara acalma DEM e o PSDB. “Há um entendimento de que vem turbulência por causa da Lava Jato”.
AGORA É TARDE
Humilhado na disputa para vice-presidente da Câmara, Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) recebeu cumprimentos de deputados afirmando que votaram nele. “Agora todo mundo
votou em mim”, ironiza.

C

Leitura: Marcos 5:25-29
Vídeo: https://youtu.be/UQ2tJof8zBk

aminhando Jesus em direção à menina moribunda, “estava ali certa
mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia.
Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara
tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar
de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu
manto, porque pensava: ‘Se eu tão-somente tocar em seu manto, ficarei
curada’. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo
que estava livre do seu sofrimento.” (Mc 5:25-34).
Muitos são tímidos e vacilantes como esta mulher, achando que Jesus
não seja acessível. Não ousam tocar em sua Pessoa, contentando-se em
tocar suas vestes. A maravilha da salvação é que ela não está na qualidade
da fé ou no quanto alguém conhece a Bíblia, mas em Cristo. Sei de um
homem que foi devasso a vida inteira. No leito de morte ficou aflito e alguém ao seu lado disse a ele que pedisse para Jesus salvá-lo. Esse homem
morreu dizendo “Jesus! Jesus, me salva!”. Quanto ele entendia da Bíblia
e da obra de Cristo? Zero. Quantas vezes ele foi a uma igreja? Menos que
ao boteco. Mas iria Deus deixar de salvar alguém que, na hora da morte,
clama por Jesus? Alguém como o malfeitor na cruz, que disse apenas
“Senhor, lembra-te de mim”? Para qualquer um numa situação assim o
Senhor tem a mesma palavra: “Hoje você estará comigo” (Lc 23:43).
Não é o quanto sabemos de Cristo que nos salva, mas o fato de Deus
querer salvar. “Não depende do desejo ou do esforço humano, mas da
misericórdia de Deus” (Rm 9:16). Quando ele quiser salvar um Saulo, que
perseguia cristãos até à morte, fará dele um Paulo. Ele dará a essa pessoa
um átomo de fé suficiente para levá-la a tocar no manto de Jesus. Muitos
no céu mal sabem explicar como chegaram ali. São como o piloto do
avião acidentado — cujas últimas palavras gravadas foram simplesmente
“JESUS!”. Eles clamaram por Jesus na derradeira hora, quando religião,
conhecimento e justiça própria não podiam salvá-los. E foram salvos.
Se acreditarmos que nossa capacidade de entender e de exercer uma
fé livre de erros no Senhor é o que determina nossa salvação, estaremos
dizendo que existe algum tipo de obra — no caso intelectual — inserida
no processo. Se alguém me pergunta o que precisa fazer para ser salvo,
respondo como fez Paulo ao carcereiro: “Creia no Senhor Jesus” (At
16:31). Mas, algo que ele irá descobrir só depois de crer, será que até
mesmo o crer não partiu dele, mas foi um resultado da

VELÓRIO SEM MORTE
Se o velório de Marisa Letícia foi anunciado na quinta, porque sua morte só foi oficializada na sexta?
BRASIL ‘AMARELA’ E NÃO REAGE
A REGRAS DE TRUMP
A atitude de intimidação do americano Donald Trump parece surtir efeito no Ministério das Relações Exteriores, que
nem sequer cogita reagir às novas regras para concessão
de vistos a brasileiros que viajam aos Estados Unidos. As
relações diplomáticas são regidas pelo princípio da reciprocidade: um país trata o outro exatamente como é por
ele tratado. Mas isso não será usado pelo Brasil no caso
de Trump.
RECIPROCIDADE
O Brasil exige visto de entrada para americanos exatamente porque os Estados Unidos exigem vistos de brasileiros.
É a reciprocidade.
MEIA RECIPROCIDADE
O Itamaraty afrouxou as regras para conceder vistos a
americanos, dispensando-os da entrevista que eles impõem aos brasileiros.
VERGONHA
Setores no governo querem dispensar os EUA, Japão, Canadá e Austrália do visto que todos exigem de brasileiros.
Itamaraty é contra.
SÓ PENSAM NAQUILO
Defensores do fim do visto para esses países acham que
aumentaria o fluxo de turistas. Não estão nem aí para a
dignidade da País.
TEMER AGUARDA CCJ PARA
INDICAR MINISTRO DO STF
Político experiente, o presidente Michel Temer tem ponderado que é melhor aguardar a eleição do presidente da
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para
anunciar o seu indicado à vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF). O indicado é sabatinado na
CCJ. Temer havia prometido o anúncio tão logo o STF definisse o novo relator da Lava Jato, o que já ocorreu. A ideia
é evitar exposição pública do indicado enquanto a CCJ não
define o presidente.

Acidente Vascular Cerebral
O que é: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) - conhecido popularmente como "derrame cerebral".
Tipos: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) e Acidente
Vascular Hemorrágico (AVCH).
Causas: O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), o mais
comum, é causado pela falta de sangue em determinada área do cérebro, decorrente da obstrução de uma artéria.
O Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) é causado por
sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo.
Nos dois tipos de AVC uma vez que o sangue, contendo nutrientes
e oxigênio, não chega a determinadas áreas do cérebro, ocorre a perda
das funções dos neurônios, causando os sinais e sintomas que dependerão da região do cérebro envolvida. O AVC atinge pessoas de todas as
idades, sendo raro na infância. Deve ser considerado como um ataque
cerebral, pois é a causa mais frequente de morte e incapacidades na
população adulta brasileira.
Existe outra condição chamada "Ataque Isquêmico Transitório"
(AIT ou TIA, do Inglês) que consiste na interrupção temporária do
fluxo sanguíneo, causando sinais e sintomas iguais ao AVC que, porém revertem-se espontaneamente em um curto período de tempo. O
ataque isquêmico transitório deve ser encarado como um aviso de que
algo está errado. Sua causa precisa ser descoberta e tratada, antes que
o AVC ocorra.
Principais sintomas: Os sinais e sintomas do AVC se iniciam de
forma súbita e podem ser únicos ou combinados, de acordo com a lista
abaixo:
Enfraquecimento, adormecimento ou paralisação da face, braço ou
perna de um lado do corpo.
Alteração de visão: turvação ou perda da visão, especialmente de
um olho; episódio de visão dupla; sensação de "sombra" sobre a linha
da visão.
Dificuldade para falar ou entender o que os outros estão falando,
mesmo que sejam as frases mais simples.
Tontura sem causa definida, desequilíbrio, falta de coordenação no
andar ou queda súbita, geralmente acompanhada pelos sintomas acima
descritos.
Dores de cabeça fortes e persistentes.
Dificuldade para engolir.
O que fazer diante da suspeita de AVC?
A identificação rápida dos sintomas é muito importante para o diagnóstico e o tratamento adequado, além de redução de incapacidades.
Dirija-se imediatamente a um serviço hospitalar especializado. Não
perca tempo! Cada minuto é importante, pois quanto mais tempo entre
o surgimento dos sintomas e o início do tratamento adequado maior a
lesão no cérebro.
Tratamento / Prevenção e Incidência
Vide o Guia de tratamento para AVCI e AVCH.
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Secretaria de Saúde regulariza carga horária de médicos
nos PSFs População ganha em atendimento e qualidade

A

Secretaria de Saúde de
Manhuaçu está promovendo mudanças nos
atendimentos das unidades do
Programa de Saúde da Família. Os médicos passaram a
cumprir jornada de oito horas
diárias. O objetivo é garantir o
atendimento humanizado à população com eficácia, atenção
e qualidade.
Desde o início de janeiro, a
Secretaria Municipal de Saúde
esta trabalhando para instalar o
atendimento médico nos PSFs
com uma carga horária de oito
horas diárias, perfazendo 40
horas semanais conforme rege
o contrato assinados pelos
médicos. Foram realizadas
reuniões explicando essa situação e há uma recomendação
do Ministério Público nesse
sentido também.
A jornada desses profissionais é disciplinada pela Portaria do Gabinete do Ministro
do Ministério da Saúde nº
2488/2011.
Na jornada de 40 horas deve-se observar a necessidade
de dedicação mínima de 32
horas da carga horária para
atividades na equipe de Saúde
da Família podendo, conforme
decisão e prévia autorização
do gestor, ser dedicada, até,
oito (08) horas do total da
carga horária para prestação de
serviços na Rede de Urgência
e Emergência ou para atividades de apoio e especialização
/ educação em saúde.
De acordo com a Secretária
Municipal de Saúde de Manhuaçu, Karina Gama, uma
das determinações da prefeita
Cici Magalhães foi quanto
ao atendimento prioritário à
população. “Desde o início do
ano vínhamos negociando com
os médicos o cumprimento da
carga horária de 8 horas diárias. Alguns médicos, vendo
a impossibilidade de cumprir

com a determinação, pediram
demissão e fomos obrigados a
contratar novos médicos. Este
processo demorou um pouco, o
que causou um atraso no atendimento à população”, explica
a secretária.
ATENDIMENTO NORMALIZADO: Durante a última semana todas as contratações e remanejamentos de
médicos foram finalizadas e o
atendimento está normalizado.
“Todas as contratações foram
acompanhadas de perto por
mim e as assinaturas aconteceram aqui no gabinete e fiz
questão de orientar aos médicos que a nossa prioridade
é o atendimento humanizado
à população, com dedicação,
educação e respeito. A parte

clinica também foi analisada
quanto ao desempenho de cada
um e sabemos que são todos
competentes, por isso acreditamos no trabalho de cada um
deles”, completa.
Apenas o PSF do bairro Nossa Senhora Aparecida ainda
aguarda a definição do novo
médico. “Estamos tendo o
cuidado de contratar os novos
médicos com a clareza do papel da estratégia de família, a
obrigatoriedade de tratar todas
as pessoas com respeito e dignidade, de serem acolhedores.
É a marca do governo da nossa
Prefeita Cici Magalhães: tratar
as pessoas bem. Queremos um
atendimento de qualidade e
acima de tudo humanizado”,
pontua Karina Gama.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATIPÓ Praça da Independência, n.º 242, Centro –
CEP: 35.367-000 - Tel./
Fax. (0xx31) 3873-1680
MATIPÓ - ESTADO DE MINAS
GERAIS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo administrativo nº 17/ 2017 – Inxigiblidade
03/2017.
Objeto: Fornecimento em favor da contratante dos
materiais didáticos que compõem oSistema de Ensino Aprende Brasil , composto por Livros Didáticos
Integrados.
Contratante: Município de Matipó / Minas Gerais.
Contratada: Editora Positivo Ltda.
Valor: R$ 504.842,40 (Quinhentos e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos)
Período de vigência: 12 (doze) meses com início
em 03/01/2017 e término em 31/12/2017.
Fundamento legal: art. 25, incisos I e II, da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores.
Matipó, 03 de janeiro de 2017.
Valter Mageste Ornelas
Prefeito Municipal

Agências Credicaf

Lajinha (MG)
Rua Dr. Rubens Boechat de Oliveira, 310,
Centro
Telefax: 33.3344.1490 – CEP: 36.980000
E-mail: lajinha@sicoobcredicaf.com.br

Durandé (MG)
Rua Álvaro Moreira da Silva, 663 - Centro
Telefax: 33.3342.1166 - CEP: 36.974000
E-mail: durande@sicoobcredicaf.com.br
Martins Soares (MG)
Praça Catulino José Dutra, nº 28, Centro

Telefax: 33.3342-2133 - CEP: 36.972000
E-mail: msoares@sicoobcredicaf.com.br
Mutum (MG)
Rua Getúlio Vargas, 196, Centro - Telefax: 33.3312-1849 - CEP: 36.955-000
E-mail: mutum@sicoobcredicaf.com.br
Conceição de Ipanema (MG)
Av. Geraldo de Barros, 148, Centro
Telefax: 33.3317-1238 - CEP: 36.947000
E-mail: conceicao@sicoobcredicaf.
com.br
Ipanema (MG)

Av. Sete de Setembro, 355, Centro
Telefax: 33.3314-2200 - CEP: 36.950000
E-mail: ipanema@sicoobcredicaf.com.br

Pocrane (MG)
Av. Minas Gerais, 215, Centro
Telefax: 33.3316-1203 - CEP: 36.960000
E-mail: pocrane@sicoobcredicaf.com.br
Chalé (MG)
Av. Cel José Maria Gomes, 338, Centro
Telefax: 33.3345.1368 - CEP: 36.985000
E-mail: chale@sicoobcredicaf.com.br

Além disso, a área de atenção primária, que cuida dos
PSFs tem uma nova coordenadora.
Nova coordenadora de atenção primária – pessoa que tem
longa experiência na área.
Marizy Vasconcelos foi nomeada para assumir a função de Coordenadora de APS
(Atenção Primária à Saúde).
“Ela tem muito projetos e está
acompanhando as contratações
e visitando as Unidades Básicas de Saúde. Teremos, nesses
quatro anos, uma retomada da
atenção primária com muito
mais qualidade, mais eficiência e maior acesso a todos os
usuários do SUS”, ressalta a
secretária Karina Gama.
SAÚDE DE REFERÊNCIA: Ainda sobre a mudança
nos PSFs, Karina Gama ressaltou que é preciso um pouco de
paciência dos usuários. “Com
essa mudança, os médicos vão
garantir mais assistência para
que as pessoas não fiquem tan-

to tempo nas filas. Lógico que
estão dando atenção, fazendo
um atendimento diferenciado
e isso demora um pouco mais.
Peço a paciência da população
nessa fase inicial de mudança”, afirma.
Karina Gama reforçou a preocupação do governo municipal para que a saúde seja total-

mente reformulada. “Faremos
o que estiver ao nosso alcance
para não deixar a população
sem assistência. É uma situação que vem de muito tempo
e que tem de ser resolvida.
Queremos que a saúde seja
referência para todos e verdadeiramente disponível para
a nossa população”, finaliza.

Modernização
necessária do Judiciário

N

inguém deveria aceitar ou defender a necessidade de que
precise de lei para tudo. Mas,
poderia ir além na interpretação do
espírito das normas legais existentes.
Quase sempre elas não são acompanhadas no tempo por conveniência dos
beneficiados e displicência do Poder
Judiciário.
Uma mudança urgente e necessária
seria quanto à notificação dos atos
judiciais. No fim de 2016, o Brasil
inteiro assistiu à humilhação porque
passou um oficial de justiça do Supremo do lado de fora e o presidente do
Senado olhando pela fresta. Depois,
vem a tal certidão oficial de que não
logrou êxito em citar o cidadão. Uma
bizarrice aceita com a maior naturalidade por toda a sociedade e até pelo
Supremo Tribunal do Poder Judiciário
brasileiro.
Não tem o menor sentido se falar em
intimação pessoal hoje, quando as decisões são públicas e transmitidas ao
vivo para o mundo todo via internet.
O modelo utilizado pelo Supremo se
aplicava, e assim deveria ser, no tempo de transporte por carros de bois,
carroças e por mulas. Em viagens
longas, por marias-fumaça. A atualização depende exclusivamente de uma
boa interpretação dos jurisconsultos e
operadores do direito de forma condizente com o momento. No mínimo,
deveriam ser consideradas publicadas
em sessão, da qual os interessados
presentes sairiam intimados, ou de
forma presumida. Não é razoável o
interessado assistir a decisão contra
ele e se esconder de um servidor para
só valer se ele assinar um papel para
atestar conhecer a decisão da qual já
está se escondendo.
Outra artimanha corporativista
muito utilizada no Poder Judiciário é
premiar magistrados, independente da

gravidade da falha ou até de delitos
que cometam, com aposentadoria com
vencimentos integrais. É só interpretar
com boa vontade a Constituição Federal para se chegar a um consenso, no
mínimo, de que o delituoso não pode
ser beneficiário de sua própria torpeza. Não pode um delito ou “desvio
de conduta” ser um dos requisitos de
aposentadoria.
Também precisam ser extintos urgentemente os tais recessos parlamentares nas várias instâncias e justiças
do Brasil, que ocorrem todos os anos.
Imagine que totalizem um milhão de
servidores por 30, 45 dias sem trabalhar todo ano. São milhões de dias sem
trabalho. Num país onde os ministros
do Supremo Tribunal Federal estão
sufocados com milhares de processos
e o Brasil inteiro com mais de 80 milhões de processos sendo julgados em
décadas, não se pode conceber que
tenham um mês a mais de férias do que
os demais trabalhadores do país. Eles
que apliquem, ao menos, o princípio
constitucional da Igualdade de todos
perante a lei.
Muita gente defende certos avanços
apenas jogando palavras ao vento. A
maioria quer e trabalha para burocratizar e não fazer uma justiça ágil ou
instantânea. Os fatos acontecem, as
imagens de câmeras mostram tudo e
os julgamentos levam décadas para
acontecer.
P.S.: Os regimentos internos só servem para criar confusão e para emperrarem ainda mais a justiça. Num país
onde as leis não são cumpridas, não
vai ser um regimento interno que será
obedecido. Com a palavra o presidente
da Câmara dos Deputados, a chamada
Casa do Povo.
Pedro Cardoso da Costa Interlagos/SP
Bacharel em direito
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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
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

LULARES 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
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33)
3331-3863
GRÁFICA BRASIL Rua Coronel Alberto
Pinto Coelho, 643 (33) 98455-7975
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

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

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

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

MARVAN MODAS Rua Amaral Franco
(33) 3331-1195

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

SAPATARIA FERNANDA CONSERTOS
EM GERAL TRATAR COM (33) 984428179
CASA DO PINTOR Av. Felipe Nacif, 150
(33) 3331-6260
IDEAL CONSTRUÇÃO Av. Salime Nacif,
715 (33) 98419-1902

OUSADIA Rua Amaral Franco (33) 98411-8186

MUNDIAL MODAS Rua Professor Juventino Nunes, 189 (33) 8432-9895

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

SELMA CONFECÇÕES Av. Salime Nacif,
444 (33) 3331-3412

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

BABYLÂNDIA Rua Antônio Welerson197
(33) 3331-7798

Produtos Naturais a granel,
integrais, sem glúten e outros ligar para
(33)3332-2407

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

BARATINHO BABY Av. Salime Nacif, 222
(33) 3331-8497

MARSHMALLOW Av. Getúlio Vargas (33)
3331-5203

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

CIA DO KILO Av. Salime Nacif, 555 (33)
3331-6826

SONHO DE VERÃO Av. Getúlio Vargas,
609 (33) 98451-7789

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

CALCEBEM Rua Amaral Franco, 167 (33)
3331-1834

1000 FESTAS Rua Amaral Franco, 51 (33)
98415-5131

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

MUNDO DOS CALÇADOS Av. Salime
Nacif, 552 (33) 3332-2959

ELÍDER EMBALAGENS Av. Felipe Nacif,
330 (33) 3332-3948

CREME E AÇAÍ Av. Getúlio Vargas, 878
(33) 3331-4298

EMBALAGENS Av. Salime Nacif,236 (33)
9984-6834
LEGALMENTE LOIRA Peças para Biojoias, Av. Salime Nacif, 543
LOJA DO TUIM Rua Olímpio Vargas 397
(33) 3331-3568
MINI SHOP Rua Dr. José Fernandes Rodrigues, 531 (33) 3331-4133
OPA OPORTUNIDADES Av. Salime Nacif,328 (33) 3331-3828
Vendo ponto comercial no centro. Rua Alencar Soares Vargas 19, próximo a Masterclin. Especial para médicos,
dentistas, advogados. R$180 mil com escrit.
Comercial. Tratar Romney 33 984454534
Vendo lote no centro. 156 metros
com escritura registrada. R$ 160 mil. Tratar
Romney 33 984454534
Vendo área 3 mil metros, Ponte da Aldeia. 2 milhões. Tratar 33
984454534 Romney imoveis

SOLAR Rua Desembargador Alonso Starling, 116 (33) 3331-1365
ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez
(33) 3332-2362

AUTO STILO MULTIMARCAS Rua Professor Juventino Nunes, 264 (33) 3331-5921

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

SERRA AUTO PEÇAS Av. Salime Nacif,
308 (33) 3331-1727

GUANABARA Av. Salime Nacif (33)
3331-1835

CAMPINHOS AUTO PEÇAS Av. Salime
Nacif, 400 (33) 3331-1240

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

3D ACESSÓRIOS Av. Salime Nacif, 784
(33) 3331-4400

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

SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33)
3331-8972

SOCIAL RuaAmaral Franco, 279 (33) 3331-5091

BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CE-

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

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

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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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
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Radicalizar é preciso

Entrevista com o skatista Pedro Barros – Foto A: Marv Watson / Red Bull Content Pool e Foto B: Andy Green /
Red Bull Content Pool – A menção dos créditos é obrigatória

Hexacampeão mundial, o catarinense Pedro Barros assume posição na
briga da CBSk com a CBHP pelo comando do skate olímpico brasileiro
Luiz Humberto Monteiro Pereira
humberto@esportedefato.com.br

A

guerra sobre rodinhas está declarada. Desde
que o Comitê Olímpico do Brasil indicou,
em dezembro, que a responsabilidade
pelo ciclo olímpico brasileiro no skate caberia à
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
(CBHP), os protestos dos skatistas começaram. Eles defendem
que o processo olímpico da modalidade – que estreia nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020 – seja
coordenado pela Confederação
Brasileira de Skate (CBSk), que
não é reconhecida pelo COB.
Aos 21 anos, o hexacampeão
mundial de skate Pedro Barros
já definiu o que fará caso o skate
olímpico brasileiro fique a cargo da CBHP. “Se
isso acontecer, não vou às Olimpíadas. Não só eu.
Tenho certeza que nenhum dos skatistas que têm
chances de ganhar medalhas irá! O skate é uma
comunidade e temos uma história a zelar”, avisa o
skatista catarinense, que mora em Florianópolis e,
em janeiro desse ano, foi indicado para concorrer
ao Prêmio Laureus, que é dado anualmente aos
melhores do esporte mundial, na categoria melhor
atleta de esportes de ação. A entrega do prêmio
será no dia 14 de fevereiro, em Mônaco. “O
skatista carioca Bob Burnquist ja teve esse título
e agora eu estou na disputa de um prêmio que só
os melhores do planeta entram. Eu não acho que

vou ganhar, mas só de estar lá já está ótimo!”,
comemora Pedro. Para reforçar a candidatura, no
dia 29 de janeiro, conquistou o tetracampeonato do
Oi Bowl Jam, competição internacional realizada
no Parque de Madureira, Zona Oeste carioca.
Obteve sua melhor pontuação – impressionantes
95 pontos – ao som de “Quero Ver o Oco”, dos
Raimundos, que se apresentaram ao vivo durante o
evento. “Sempre foi uma banda
que me influenciou muito”,
vibra o skatista.
Esporte de Fato - O que
você pensou quando soube
que o COB tinha indicado a
Confederação Brasileira de
Hóquei e Patinação e não a
Confederação Brasileira de
Skate como responsável pelo
skate brasileiro no próximo
ciclo olímpico?
Pedro Barros – Talvez a mesma sensação de
você ser criado a vida toda por um pai e uma
mãe e, do nada, aparece um casal que tem um
registro dizendo que são seus verdadeiros pais
e que a partir dali eles irão tomar conta de você!
Seria mais ou menos isso! A CBSk cuidou do
skate por mais de 20 anos, regulamentou todos os
eventos, introduziu a modalidade no Bolsa Atleta,
profissionalizou as categorias, abriu as portas em
outros países... Enfim, trabalharam todos esses
anos para, agora, chegar uma entidade de outro
esporte e tomar conta!
Esporte de Fato - Caso essa polêmica seja

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 32/2017
PREGÃO Nº 07/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 32/2017, na modalidade Pregão no
07/2017, 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 para prestação
de serviços de Engenharia Civil para o Município de
Matipó/MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
23/02/2017 até 13:30 horas. Local: Praça Independência nº 242, Centro, CEP: 35.367-000, Matipó/MG.
Informações pelo telefone (31) 3873-1680, das 13:00
às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. - Pregoeiro- ANTÔNIO
CARLOS PEREIRA.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 29/2017
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó / MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no . 29/2017, na modalidade Credenciamentos
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: credenciamento de
empresa para fornecimento de refeições para atender as
demandas das Secretarias do Município de Matipó/MG,
descritas nos anexos deste edital. Abertura da Sessão
Oficial será dia: 23/02/2017 às 08:30 horas. Local:Praça
da Independência nº242, Centro, Matipó/MG. Informações pelo telefone (31) 3873-1680, das 13:00 às 16:00
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Matipó/MG- Presidente da CPL- Antônio Carlos Pereira

resolvida e você e todos os
grandes skatistas brasileiros
possam participar dos Jogos
Tóquio 2020, como vê as
chances do skate do Brasil?
Pedro Barros – Nós somos
o esporte que tem mais condição de trazer medalhas para o
país. Em todas as modalidades,
o skate brasileiro tem um
histórico incrível. Somos os
melhores no mundo em termos
de competição de skate. São muitos nomes com
chances de medalhas. Quero poder representar o
Brasil e trazer uma medalha!
Esporte de Fato - Você acompanhou os Jogos
Rio 2016?
Pedro Barros – Não. Eu nem quis saber das
Olimpíadas no Rio de Janeiro. Não participaria nem
se o skate já estivesse dentro! Tóquio e o Japão têm
condições financeiras para sediar as Olimpíadas,
mas o Brasil não tem dinheiro nem para educação!
Somos trouxas mesmo de ser tão enganados!
Esporte de Fato - Você é hexacampeão
mundial e considerado o melhor do mundo na
modalidade Bowl/Park. Como está a imagem
do skate brasileiro no mundo?
Pedro Barros – O skate brasileiro já é respeitado
lá fora faz tempo. É aqui no Brasil que precisamos
ser mais respeitados! Somos o segundo esporte mais
praticado no Brasil, nos Estados Unidos e em vários
países! Nos Estados Unidos, o skate é tratado por todas
as grandes mídias com mérito. Aqui no Brasil, ainda

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 31/2017
PREGÃO Nº 06/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 31/2017, na modalidade Pregão no
06/2017, 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 jornal impresso de circulação
regional para publicações no Município de Matipó/MG.
Credenciamento e abertura dos Licitantes: 23/02/2017
até 10:30 horas. Local: Praça Independência nº 242,
Centro, CEP: 35.367-000, Matipó/MG. Informações
pelo telefone (31) 3873-1680, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. - Pregoeiro- ANTÔNIO CARLOS
PEREIRA.

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°\30/2017
PREGÃO Nº 05/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 30/2017, 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
para prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria e assessoria em diversas áreas de contabilidade pública com responsabilidade técnica para o Município
de Matipó/MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
23/02/2017 até 09:00 horas. Local: Praça Independência
nº 242, Centro, CEP: 35.367-000, Matipó/MG. Informações
pelo telefone (31) 3873-1680, das 13:00 às 16:00 horas.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. - Pregoeiro- ANTÔNIO CARLOS PEREIRA.

esbarra na nossa cultura
ultrapassada... Para isso,
as Olimpíadas de Tóquio
podem ate ajudar, mas
primeiramente o brasileiro
tem que parar de olhar só
para o futebol e entender
que estamos em outra era.
Esporte de Fato Como anda a profissionalização do skate
no Brasil?
Pedro Barros – A CBSk faz bem esse papel.
Temos reconhecimento até do Bolsa Atleta, que
é um incentivo federal. Conforme evoluem no esporte, os skatistas brasileiros vão conseguindo seus
patrocinadores. Os meus são Red Bull, Volcom, G
Shock, Cup Noodle, Evoke, Vans, Lay Back Beer,
Drop Dead, Alta e a Indy.
Esporte de Fato - Quando se iniciou no skate?
Se machucou muito?
Pedro Barros – Meu pai, André Barros, é
skatista e dei meus primeiros passos sobre um
skate com três anos de idade. O futebol machuca
muito mais que o skate, engana-se quem acha
o contrário! O skatista aprende a cair e tem um
reflexo apurado, o que previne contusões. Me
machuquei ano passado, mas em uma semana já
estava competindo! Para mim, o skate ainda tem
a mesma essência. Quero chegar lá e me divertir!
Curta a página da coluna “Esporte de
Fato” no Facebook em www.facebook.com/
colunaesportedefato

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 33/2017
PREGÃO Nº 08/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 33/2017, na modalidade Pregão no
08/2017, 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 veículos estilos Van para
transportes pacientes no Município de Matipó/MG.
Credenciamento e abertura dos Licitantes: 23/02/2017
até 15:30 horas. Local: Praça da Independência nº 242,
Centro, CEP: 35.367-000, Matipó/MG. Informações
pelo telefone (31) 3873-1680, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. - Pregoeiro- ANTÔNIO CARLOS
PEREIRA.

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N° 34/2017
PREGÃO Nº 09/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 34/2017, na modalidade Pregão no 09/2017,
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 jornal impresso para publicações nos diários oficiais
e grande circulação para o Município de Matipó/MG Credenciamento e abertura dos Licitantes: 02/03/2017 até
10:00 horas. Local: Praça Independência nº 242, Centro,
CEP: 35.367-000, Matipó/MG. Informações pelo telefone
(31) 3873-1680, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Pregoeiro- ANTÔNIO CARLOS PEREIRA.
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Homem é morto a tiros após briga
Juliano Leandro dos Santos, 31 anos,
é procurado pela Polícia Militar acusado
de matar Reinaldo Junior de Souza, vulgo
“Rei Macena”, no bairro Santa Filomena,
em Santa Margarida, no início da noite de
sábado, 04/02.
Testemunha contou aos policiais que
estava em casa e ouviu dois tiros. Ao sair,
deparou com Reinaldo Junior de Souza ferido
e Juliano Leandro dos Santos com um pedaço
de pau tentando agredir Reinaldo.
Segundo a esposa de Juliano, ela e o

marido estavam em casa quando Reinaldo
chamou na porta da residência. Os dois começaram a discutir e brigar.
No imóvel, a PM encontrou marcas de
sangue na varanda e encontrou um punhal
com marcas de sangue na lamina no quintal
e uma faca na rua, em frente ao local dos
fatos.
Aparentemente Juliano está ferido. Ele não
foi localizado em unidade de saúde da região.
A vítima chegou a ser socorrida ao hospital
e não resistiu.

Ciúme doentio do cunhado motivou
assassinato de farmacêutica

O

ciúme doentio é apontado pela Polícia
Civil como a motivação para que um
rapaz assassinasse a farmacêutica
Joana Soares Benfica, de 27 anos, no início
de janeiro, em Manhuaçu. O inquérito foi
concluído pelo Delegado Guilherme Mariano
e remetido à Justiça. O suspeito Albino Lino
Vieira se apresentou à Polícia Civil dias após
o crime.
O corpo de Joana foi encontrado no dia 03
de janeiro, pela manhã, por colegas de trabalho dela, que foram até a casa após ela não
comparecer ao trabalho na farmácia próxima
ao bairro Petrina e não atender as ligações.
Desde o dia do crime, amigos da vítima
culpam o cunhado dela, de 45 anos, pelo
crime. Segundo as informações, Joana estava
sendo perseguida pelo suspeito, que morava
em Durandé. “Ele era casado com a irmã dela,
mas tinha uma espécie de obsessão por ele.
Acontece que ela não aceitava se relacionar
por ele, e mesmo assim ele ficava trás dela”,
explicou uma amiga de Joana, que pediu para
não ser identificada.
Os peritos da Polícia Civil observaram
várias perfurações no corpo de Joana. A faca
usada no crime foi encontrada cravada no
estômago da mulher. O corpo da farmacêutica foi encontrado caído no quarto dela, mas
marcas de sangue foram vistas na cozinha da
casa, o que evidencia, segundo os peritos, que
houve luta corporal entre vítima e suspeito.
Vizinhos da mulher contaram ter visto um

homem com características semelhantes ao
cunhado da vítima ir à casa dela na noite do
crime, em uma moto, por volta das 23h.
Segundo a Polícia Militar (PM), apesar
de os vizinhos terem ouvido gritos de uma
briga na casa, eles não acionaram a corporação. Como o cadeado do portão da casa
estava arrombado, suspeita-se que a casa
tenha sido invadida. A farmacêutica morava
sozinha e trabalhava há cerca de três anos
em Manhuaçu.

Uma jovem de 26
anos, dona de uma financeira na cidade de Cataguases, foi presa pela
Polícia Civil (PC), nesta
terça-feira (31), acusada
de praticar golpes usando o estabelecimento.
Segundo a polícia, ela
teria lesado várias pessoas com “falsos empréstimos” e trata-se da
mesma mulher que foi
presa em maio de 2016, em Muriaé, também pela PC, por acusações semelhantes,
de estelionato e exercício ilegal da profissão
de advogada.
A acusada foi presa em cumprimento a

ordem judicial solicitada
pela polícia e foi encaminha para o Presídio
Feminino da cidade de
Eugenópolis.
Relembre a prisão em
Muriaé
Confira abaixo detalhes da prisão desta
terça (31) publicados em
reportagem do site do
jornalista Marcelo Lopes,
de Cataguases, com base
em informações do delegado responsável
pelo caso, Marcelo Manna.
A mulher teve um mandado de prisão
preventiva expedido contra ela pela justiça da
Comarca de Cataguases, com base no artigo

INQUÉRITO CONCLUÍDO
A Delegacia de Homicídios de Manhuaçu
encerrou as investigações e remeteu o inquérito policial à Justiça.
A equipe de policiais civis, coordenada
pelo delegado Guilherme Mariano, começou
a levantar a vida pregressa de Joana, ouviu
pessoas mais próximas e traçou os últimos
passos antes do homicídio.
Testemunhas ouvidas na fase de investigação apontaram que uma moto era vista com
frequência na casa da vítima.
A polícia concluiu que o suspeito de praticar o crime seria o cunhado da vítima, tendo
como motivação o "ciúme doentio" por parte
do investigado.
Dr. Guilherme Mariano explica que, ao
final da investigação não restou dúvida,
para opinar pelo indiciamento do cunhado
da vítima. "O inquérito foi remetido à apre-

ciação do Ministério Público e do Poder
Judiciário. O investigado se apresentou dias
após o crime, mas manifestou falar somente
em juízo. Os investigadores fizeram todos os
levantamentos e os indícios apontam e levam
ao suspeito", conclui o delegado.
No dia em que o suspeito foi apresentado
à autoridade policial, o Poder Judiciário não
havia apreciado, ainda o pedido da Prisão
Preventiva solicitada pelo Polícia Civil.
Assim sendo, o acusado saiu pela porta da
frente.
Dois dias depois, foi expedido o mandado
de prisão e agora o acusado é considerado
foragido da Justiça.
DEFESA

Em nota, a defesa de Albino Lino Vieira,
informou que, ao contrário do que está sendo
noticiado, ele não foi preso – apesar de ter
contra si já expedido um mandado de prisão.
Albino se apresentou, espontaneamente,
por orientação de seu advogado, no dia 10
de janeiro de 2017. Na aludida apresentação
foi colhido seu depoimento e Albino lançou
mão de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e expor os fatos apenas na
presença do Juiz de Direito da Comarca de
Manhuaçu, na fase judicial do procedimento.
Apesar de ter se apresentado espontaneamente a prisão preventiva foi decretada por
razões que a defesa ainda desconhece haja

vista foi cerceado o direito de ter acesso
aos autos do inquérito na Delegacia de Manhuaçu, fato este que, inclusive, motivou a
impetração de um Mandado de Segurança
junto à justiça local.
Nos dizeres da defesa, representada pelo
advogado Glauco Murad Macedo, "Albino
apresentou-se espontaneamente e já demonstrou interesse de responder à justiça e arcar
com todas as consequências a ele impostas".

171 do Código Penal. Conforme revelou o
delegado, através de sua financeira, a jovem
concedia empréstimo a seus clientes cujo
valor era descontado em parcelas na fatura
do cartão de crédito ou por meio de boleto
bancário. Porém, o valor do empréstimo
solicitado nunca foi depositado nas contas
dos clientes.
Quando a cobrança chegava - no cartão
ou no boleto - o cliente que não tinha recebido
o valor do empréstimo solicitado reclamava,
imediatamente, na financeira, mas a mulher
lhes dava sempre uma desculpa para justificar
o problema.
Marcelo Manna lembra que as negociações entre cliente e a Araújo Soluções Financeiras eram "desprovidas de qualquer tipo de
documento que comprovasse o acordo firma-

do entre as partes, tratando-se de mero pacto
verbal". Ele completou dizendo que "como os
clientes não recebiam o valor contratado eles
deixavam de pagar as faturas ou os boletos o
que lhes acarretou a inclusão de seus nomes
no cadastro de pessoas inadimplentes".
O fato chegou a ser levado ao Procon
de Cataguases onde há uma série de reclamações contra a financeira da acusada que,
no entanto, não respondeu a nenhuma delas,
ainda conforme informou o delegado.
Marcelo Manna disse também que esta
não é a primeira vez que ela se envolve
em um caso desta natureza. "No dia 23 de
maio de 2016 ela foi presa em Muriaé, pelo
mesmo motivo, e o processo ainda está em
andamento", explicou.
Acesse nosso parceiro – Rádio Muriaé

Dona de financeira é presa acusada por estelionato
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Processo
seletivo em
Manhuaçu

Bom de venda...
Um garotão inteligente, vindo da roça,
candidatou-se a um emprego numa grande
loja de departamentos da cidade. Na verdade, era a maior loja de departamentos do
mundo, tudo podia ser comprado ali.
O gerente perguntou ao rapaz: — Você
já trabalhou alguma vez?
— Sim, eu fazia negócios na roça.
O gerente gostou do jeitão simples do
moço e disse: — Pode começar amanhã.
No fim da tarde, venho ver como se saiu.
O dia foi longo e árduo para o rapaz. Às
17h30, o gerente se aproximou do novo
empregado para verificar sua produtividade e perguntou:
— Quantas vendas você fez hoje?
— Uma!
— Só uma? A maioria dos meus vendedores faz de 30 a 40 vendas por dia.
— De quanto foi a sua venda?
— Dois milhões e meio de reais.
— COMO CONSEGUIU ISSO???
— Bem, o cliente entrou na loja e eu lhe
vendi um anzol pequeno, depois um anzol
médio e finalmente um anzol bem grande. Depois vendi uma linha fina de pescar, uma de resistência média e uma bem
grossa, para pescaria pesada. Perguntei
onde ele ia pescar e ele me disse que ia
fazer pesca oceânica. Eu sugeri que talvez
fosse precisar de um barco, então o acompanhei até a seção de náutica e lhe vendi
uma lancha importada, de primeira linha.
Aí eu disse a ele que talvez um carro
pequeno não fosse capaz de puxar a lancha, e o levei à seção de carros e lhe vendi
uma caminhonete com tração nas quatro
rodas.
Perplexo, o gerente perguntou:
— Você vendeu tudo isso a um cliente
que veio aqui para comprar um pequeno
anzol?
— Não, senhor. Ele entrou aqui para
comprar um pacote de absorventes para
a mulher, e eu disse: “Já que o seu fim
de semana está perdido, por que o senhor
não vai pescar ?”.
Vai ser bom de lábia, lá na Roça !!

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANHUAÇU torna público, para
conhecimento geral, que estão
abertas as inscrições para 6 vagas no
Processo Seletivo Público nº 001/2017,
para a contratação temporária para a função de Agente de Apoio Administrativo
junto à Secretaria Municipal do Trabalho
e Desenvolvimento Social, são 40 horas
Semanais e salário de R$ 1.200,00.
1 - DAS INSCRIÇÕES
1.1. No período de 06/02/2017 a
10/02/2017, das 08:00 às 10:00 horas e
de 13:00 às 16:00 horas, a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento
Social de Manhuaçu, estará recebendo as
inscrições dos candidatos às vagas para a
função de Agente de Apoio Administrativo, com carga horária de 40 (quarenta)
horas por semana, para atuar junto à
Secretaria, com vistas à ampliação do
Programa Bolsa Família-PBF, no âmbito
do Município de Manhuaçu, para o ano
de 2017 e seguintes.
1.2. As inscrições serão feitas, presencialmente, na Sede da Secretaria
Municipal do Trabalho e do Desenvolvi-

mento Social, ou através de procurador
habilitado, no horário de 08:00 às 10:00
horas e de 13:00 às 16:00 horas, onde
o candidato deverá entregar a ficha
de inscrição devidamente preenchida
juntamente com o seu currículum vitae
devidamente comprovado. 1.3. Efetivada
a inscrição, o candidato estará tacitamente
de acordo com as normas e procedimentos
deste edital.
1.4. A homologação dos candidatos
será publicada no dia 15 de fevereiro de
2017 até às 17:00 horas, onde constará
lista dos classificados na 1ª etapa.
2 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
2.1. Formulário próprio de inscrição
(duas vias);
2.2. Cópia autenticada do diploma ou
declaração de conclusão do ensino médio,
expedida por estabelecimento de ensino
reconhecido pelo MEC.
2.3.Currículum Vitae (uma via com as
cópias dos títulos).
2.4. Cópia da Carteira de Identidade.
2.5. Cópia do CPF.
3 - PROCESSO SELETIVO

sete erros

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°23/2017
PREGÃO Nº 07/2017
A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 23/2017, na modalidade Pregão
no 07/2017, 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 botija de gás cozinha para o Município de
Conceição de Ipanema/MG. Credenciamento e abertura
dos Licitantes: 20/02/2017 até 16:00 horas. Local: Avenida Geraldo de Barros nº 192, Centro, CEP:36.947-000,
Conceição de Ipanema/MG. Informações pelo telefone
(33) 3317-1211, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Pregoeira- PATRÍCIA TRAVASSOS VIEIRA.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°18/2017
PREGÃO Nº 03/2017
A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 18/2017, na modalidade Pregão no 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: Contratação de empresa para prestar assessoria
ou capitação de recursos referentes a Lei 18.030-2009
no Critério Patrimônio Cultural (ICMS- CULTURAL), para
o Município de Conceição de Ipanema/MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 20/02/2017 até 09:00
horas. Local: Avenida Geraldo de Barros nº 192, Centro,
CEP:36.947-000, Conceição de Ipanema/MG. Informações pelo telefone (33) 3317-1211, das 13:00 às 16:00
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. - Pregoeira- PATRÍCIA TRAVASSOS
VIEIRA.

Policia metido
Um oficial da Polícia vai a uma fazenda,
em Formiga, MG, e diz ao dono, um velho
fazendeiro: - Preciso inspecionar sua fazenda
por suspeita de plantação ilegal de maconha!
O fazendeiro diz: - Sim senhor, mas não
vá naquele campo ali – e aponta para uma
certa área.
O oficial, puto da vida e cheio de arrogância, diz indignado: - O senhor sabe que
tenho o poder do governo e de toda polícia
comigo?
E tira do bolso um crachá mostrando ao
fazendeiro: - Este crachá me dá a autoridade
de ir onde quero, e entrar em qualquer propriedade. Não preciso pedir ou responder a
nenhuma pergunta. Está claro? Me fiz entender?
O fazendeiro todo educado pede desculpas
e volta para o que estava fazendo.
Poucos minutos depois o fazendeiro ouve
uma gritaria e vê o oficial do governo correndo para salvar sua própria vida perseguido pelo “Santa Gertrudes”, o maior touro da
fazenda. A cada passo o touro vai chegando
mais perto do oficial, que parece que será
chifrado antes de conseguir alcançar um lugar seguro. O oficial está apavorado.
O fazendeiro, mineirinho muito educado e
solícito, larga suas ferramentas, corre para a
cerca e grita com todas as forças de seus pulmões: - Seu crachá! Mostra o seu CRACHÁ
pra ele…!

3.1 – O processo de seleção será realizado de acordo com as 04
(quatro) etapas a seguir:
a) análise de currículo;
b) prova escrita;
c) demonstração de prática em digitação;
d) entrevista.
3.2 - Os pontos obtidos nas quatro etapas serão somados e
calculada a média. Serão classificados em ordem decrescente os
candidatos que obtiverem maiores médias. Em caso de empate o
critério de desempate será a maior idade.
OS DETALHES ESTÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO DIA
02/02/17
http://www.manhuacu.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx…

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°21/2017
PREGÃO Nº 13/2017

CURIOSIDADES
BARATAS - De acordo com a Agência Nova
China, cientistas do Instituto Médico de Yunnan, no sudoeste do país asiático, afirmam ter
encontrado nas baratas componentes químicos
que podem auxiliar na luta contra a aids, pois
possuem efeitos similares aos do AZT. Os testes conduzidos em laboratório mostraram que a
descoberta pode ser realmente eficaz, porém, o
grupo ainda não garante se os insetos poderão
ser usados para produção de medicamento.
CERVEJA – Um copo de cerveja possui a
mesma quantidade de calorias que um bife. A
barriga avantajada dos bebedores de cerveja
faz crer que esta bebida é engordante. A ciên-

cia não confirma o mito. O problema é outro.
Um copo de cerveja tem 70 calorias, a mesma
coisa que um bife saudável. Ninguém come 10
bifes de uma assentada, mas engole 10 copos
de cerveja, conversando com os amigos no bar.
TETRACICLINA - Ao contrário da crença geral, a tetraciclina não deve ser tomada com leite. Pesquisas da Universidade de Cambridge,
Inglaterra, revelam que a tetraciclina não deve
ser tomada com leite, ao contrário da crença
geral. Este antibiótico combina-se com o cálcio do leite e forma um composto insolúvel, o
que reduz a sua absorção e, portanto, a sua
eficácia.

A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 21/2017, na modalidade Pregão
no 13/2017, 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 assessoria e consultoria para atender a
administração Pública Municipal nas áreas de planejamento governamental, contabilidade, gestão financeira,
controle interno, contratos, gestão do patrimônio publico,
gestão pessoa, frota e gestão do SISCOM do Município.
Credenciamento e abertura dos Licitantes: 20/02/2017
até 14:00 horas. Local: Avenida Geraldo de Barros nº
192, Centro, CEP:36.947-000, Conceição de Ipanema/
MG. Informações pelo telefone (33) 3317-1211, das 13:00
às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. - Pregoeira- PATRÍCIA
TRAVASSOS VIEIRA.
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Sony admite 'erro' ao vender direitos da
franquia Homem-Aranha
Com Peter Parker entrando no universo cinematográfico da Marvel, a Sony
declarou que não está muito feliz com o
novo rumo da história de Homem-Aranha. Em entrevista ao The Wall Street
Journal, o executivo Kenichiro Yoshida
admitiu alguns "erros" do estúdio em relação ao destino do herói.
"Vendemos algumas divisões do estúdio, como os direitos de licenciamento
do Homem-Aranha, para conseguir dinheiro a curto prazo e manter o fluxo de dinheiro a longo prazo
na divisão de eletrônicos, que não ia bem", declarou Yoshida. O
executivo também declarou isso seria um problema, já que, com a
decisão, a Sony perdeu grande parte do lucro dos produtos licenciados do Aranha -- como roupas, brinquedos e mais.
Homem-Aranha: De Volta ao Lar será protagonizado por Tom
Holland tem lançamento marcado para 7 de julho de 2017. Até lá,
confira o que achamos da estreia do herói no universo cinematográfico da Marvel em Capitão América: Guerra Civil.

Padre Fábio de Melo deixa
comentário inusitado em foto do pai de
Paulo Gustavo: ‘Cafajeste’
Na imagem, o senhor aparece em
frente de seu bolo de aniversário e,
na legenda, o humorista escreveu:
“Pai, te amo! Gente, pra quem acha
que meu pai faleceu, não, ele não faleceu! O que vocês assistiram foi um
vídeo de um teste que foi jogado na
internet! Aquilo é uma cena! Um depoimento que eu decorei e fiz como
se fosse meu! Me entregaram aquele texto e eu decorei! Meu pai esta
vivo, gato e cheio de saúde, graças a
deus!”. Isso porque, recentemente, caiu na rede um vídeo em que
dava a entender que Paulo Gustavo se despedia do pai.
Nos comentários, dentre inúmeros elogios e congratulações,
uma mensagem chamou a atenção: a de Padre Fábio de Melo.
Nela, o religioso dizia: “Já rezei pela alma do seu pai, cajafeste”.
Isso porque, o Padre acreditou mesmo na morte do pai do comediante.

Mara Maravilha arma escândalo e quase
vai às lágrimas no SBT
O clima ficou para lá de quente durante o "Fofocalizando", do
SBT, de terça-feira (31). Tudo devido ao descontrole emocional
demonstrado por Mara Maravilha no palco da atração. Com posicionamentos fortes, a cantora não aceitou as opiniões divergentes dos colegas de programa - Décio Piccinini, Mama Bruschetta,
Leão Lobo e Leo Dias - e deixou a todos constrangidos com sua
postura.
Reclamando de não ter a oportunidade de expor seus pensamentos no vespertino - embora fale muito mais do que os outros
integrantes -, o ápice do climão se deu quanto a artista começou a
provocar Piccinini.
Isso porque, enquanto os demais parceiros da atração costumam sempre colocar
panos quentes e relevar as cutucadas desnecessárias de Maravilha, Décio - o mais
novo no time do "Fofocalizando" - não
deixa que as grosserias passem batidas e
vive um verdadeiro pé de guerra com ela.
Sem o costume de ser confrontada tão
diretamente, Mara perdeu as estribeiras,
começou a falar alto e dizer que estava sendo vítima de bullying
e machismo por parte dos outros apresentadores. "Só porque eu
sou mulher eu não posso falar? Você é um machista!", esbravejou
para Piccinini.
O veterano, então, rebateu: "Tem algum médico aí? Alguém precisa trazer alguma coisa para essa moça".
Em seguida, a cantora começou a interromper as falas do colega
e a provocá-lo. "Traz um suquinho de maracujá para ele aqui. Está
precisando", chegou a ironizar.
Décio, sem se deixar intimidar, disparou: "Começando com
'mara', não me traga nada que eu vou jogar fora".
Maravilha, por sua vez, continuou sua série de provocações,
também cutucou Leão Lobo - que, visivelmente constrangido, evitou o enfrentamento - e, por fim, foi quase às lágrimas. Após a exibição de um vídeo a respeito da história de superação de um garoto
que estava doente, a morena fez um discurso acalorado a respeito
das vítimas de xenofobia, de bullying e de machismo, e ficou com
os olhos marejados e a voz embargada.

acesse: www.jm1.com.br

Mesmo assim, a moça continuou se indispondo com os outros
integrantes do vespertino e, por fim, quando o "Fofocalizando" foi
encerrado, nem esperou que as imagens do estúdio fossem cortadas e abandonou o palco.

Val Marchiori revela que comprou
Porsche após beber
Fã declarada de champanhe, Val Marchiori
revelou que comprou um carro luxuoso depois
de tomar a bebida. Inclusive, a socialite não se
lembrou da aquisição do veículo no dia seguinte
à compra.
"Alguns anos atrás, a gente estava em um
shopping aqui em São Paulo, tomando champanhe no almoço. Eu tinha uma Porsche preta. Eu
passei em frente [a uma loja] e disse 'gente, ali
tem uma Porsche branca'. Vai tomar champanhe,
vai... Bom, eu troquei de carro. No dia seguinte
eu não me lembrava direito. Olhei na garagem e
tinha uma Porsche branca", contou no “Programa Raul Gil”, do último sábado (4).
A ex-“Mulheres Ricas” garantiu que não estava bêbada no momento, mas “levemente alterada”.
Ainda no programa, Val voltou a falar sobre a briga com Geisy
Arruda durante a cobertura do Carnaval, da RedeTV!, no passado.
"Ela me chamou de 'perua'. Eu falei, 'você, sim, que é gorda
--não tenho nada contra, mas está acima do peso--, feia e brega'",
relembrou.

Cineasta Rob Stewart é
encontrado morto no mar
O diretor canadense e biólogo marinho Rob
Stewart, de 37 anos, foi encontrado morto na última sexta-feira, 3, no mar, a cerca de 67 metros
de profundidade. O diretor estava no local para
as filmagens de Revolution, uma sequência do
filme Sharkwater, em que denunciou a caça ilegal de tubarões. Ele estava desaparecido desde a última terça, 31,
após um mergulho na costa de Islamorada, na Flórida. Segundo
amigos, Rob teria desaparecido a nove quilômetros da costa. Nos
últimos dias, a Guarda Costeira da Flórida, a Marinha e a Polícia
local se uniram nas buscas. A guarda costeira confirmou o resgate
do corpo já sem vida na noite da última sexta-feira, 3. Na página
oficial do filme, a família de Rob agradeceu a ajuda: "Estamos
felizes que Rob partiu enquanto fazia algo que amava".

Fátima Bernardes é chamada de
senhora e dá resposta sincera
Fátima Bernardes parece não
ter se sentido muito confortável
ao ter sido chamado de ‘senhora‘ por um dos convidados de
seu programa na manhã de sexta
(3). A apresentadora de 54 anos
disparou uma resposta sincera
que repercutiu nas redes sociais.
A apresentadora de 54 anos
estava entrevistando Rato, eleito o melhor capoeirista em um concurso baiano. Ele respondia uma pergunta da apresentadora quando usou a palavra. “Peço licença à senhora para falar desses quinze capoeiristas”, dizia ele, quando foi interrompido por Fátima.
“Gostei do ‘senhora’, né? Foi bom. Na sexta-feira é ótimo. Mas
pode falar que a senhora tá aqui te ouvindo“, disse, e foi aplaudida
pela plateia.
“Não, o ‘senhora’ é pela beleza e elegância”, justificou Rato. A
apresentadora, então, disse estar ‘agradecida’ pelos elogios.

Heloísa Faissol já estaria morta
desde domingo (29)
Encontrada sem vida em seu apartamento
de Copacabana, no Rio de Janeiro, na tarde
da última quinta-feira (2), Heloísa Faissol
estaria morta desde domingo (29).
De acordo com o jornalista Leo Dias,
vizinhos começaram a reclamar do mau
cheiro no apartamento da famosa, até que os
responsáveis pelo condomínio entraram em
contato com o filho da socialite - Arthur, de
19 anos -, que foi até o local e encontrou a mãe caída na cozinha.
Heloísa também teria deixado uma carta de despedida. O teor, contudo, não foi revelado pela polícia.
Sabe-se ainda que a morena chegou a enviar uma última mensagem
por celular às 18 horas de domingo. Depois disso, ela não mais mexeu
no aparelho.
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Leticia Lima assume namoro com Ana
Carolina: '1º relacionamento com mulher'
Leticia Lima e Ana Carolina sempre aparecem juntas em postagens nas redes sociais das duas e também em eventos, mas nunca
haviam se pronunciado sobre um possível romance. Entretanto,
em entrevista à revista "VIP" deste mês, a atriz abriu o jogo sobre
o relacionamento.
"Estou bem feliz. É meu primeiro
relacionamento com mulher", afirmou Leticia, que ganhou um "selinho
secreto" da mineira durante o lançamento do livro "Ruído Branco" em
livraria no Rio de Janeiro. Desde o
Carnaval do ano passado, quando as
duas foram vistas juntas em camarote
na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, o relacionamento veio
a público e as duas sempre são vistas juntas.
Juntas há quase dois anos, Leticia Lima e Ana Carolina pensam
em ter filhos, é o que garante um amigo próximo à atriz. "É uma
coisa a longo prazo. Elas pensam em adoção ou inseminação",
explicou à coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra" a fonte.
Segundo ele, a ex-participante do "Dança dos Famosos ", tem o
desejo de engravidar. "Mas Leticia tem um lado materno muito
grande, deseja gerar uma criança", explicou o rapaz, que preferiu
manter a identidade em sigilo.

Médica que divulgou dados sigilosos de
Marisa Letícia é demitida
A médica Gabriela Munhoz, 31, foi demitida do
Hospital Sírio-Libanês. O
anúncio foi feito oficialmente na sexta-feira (3).
Gabriela divulgou em
um grupo de WhatsApp
reservado para colegas de
profissão os resultados sigilosos de exames da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva.
A partir daí, reações inescrupulosas foram registradas e médicos
explicaram até procedimentos para matar a esposa de Lula — caso
do neurocirurgião Richam Faissal Ellakkis.
Em determinado momento, o médico residente em urologia Michael Hennich ‘brincou’ quando Gabriela disse que dona Marisa
não tinha sido levada, ainda, para a UTI: “Ainda bem!”. A jovem
médica respondeu com risadas.
“O Sírio-Libanês tem uma política rígida relacionada à privacidade de todos os seus pacientes e repudia a quebra do sigilo de
pacientes por qualquer profissional de saúde. Por não permitir esse
tipo de atitude entre seus colaboradores, a instituição tomou as medidas disciplinares cabíveis em relação à médica, assim que teve
conhecimento da troca de mensagens”, disse o hospital, em nota.
Segundo o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), de acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao
médico “permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários
por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua
responsabilidade”.
Também não é permitido “liberar cópias do prontuário sob sua
guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para
atender ordem judicial ou para a sua própria defesa”, esta última
em situação de sindicância ou processo ético-profissional.
“No cenário de doentes ‘notáveis’, a informação para o público
deve ocorrer por meio de boletim médico autorizado pelo paciente
ou responsável”, diz o Cremesp.
Dona Marisa Letícia teve morte cerebral decretada nesta quinta-feira (2) após a realização de um exame doppler craniano. Depois
do resultado do doppler, a família autorizou o início do procedimento para a doação de órgãos. A ex-primeira-dama sofreu um
AVC hemorrágico há dez dias.

Morre Hélio Braga, irmão de Sônia Braga
Morreu nesta quinta-feira
(2) Hélio Braga, irmão de
Sônia Braga, no Rio de Janeiro, aos 72 anos de idade.
A atriz anunciou o falecimento do ator por meio
de seu perfil no Facebook e
compartilhou uma imagem
de obra de arte que o artista
plástico fez.
“Como a simplicidade dos
seus traços, nos seus lindos desenhos, deixo uma simples mensagem. Hélio, você sempre será lembrado, por todos seus amigos,
como um grande artista, como um bravo guerreiro e um amigo fiel.
Descanse em paz, Hélio Braga!”, escreveu.
Ainda não há informações sobre a causa da morte.
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Prefeita de Manhuaçu é eleita
para o fórum regional do Caparaó

O

Microterritório de
Manhuaçu já definiu
o grupo que irá recompor o Colegiado Executivo do Fórum Regional do
Território Caparaó até o final de 2018. A Prefeita Cici
Magalhães será a representante dos prefeitos da região.
A reunião que elegeu os
novos representantes dos
executivos e legislativos
municipais foi realizada na
sede da Câmara de Manhuaçu, na segunda-feira,
30/01.
Fórum: A chapa eleita
é composta pela prefeita
de Manhuaçu, Cici Magalhães, e o vereador de
Martins Soares Éder Júnior
de Oliveira, como titulares. Para suplentes, foram
eleitos o prefeito Sérgio
Camilo, de São João do
Manhuaçu, e o vereador
José Carlos Lovantino, de
Alto Caparaó.
O Colegiado Executivo
é o conjunto de pessoas

responsáveis por organizar
e acompanhar as ações dos
seus respectivos Fóruns Regionais. Estes Colegiados
são formados, majoritariamente, por representantes
da sociedade civil eleitos
em plenárias territoriais.
O colegiado também possui representação de diferentes órgãos estaduais
e federais com atuação
regional, dos poderes executivos e legislativos municipais e de órgãos federais
com atuação local.
Diálogo: A prefeita Cici
Magalhães será a porta voz
dos prefeitos do microterritório de Manhuaçu nos
colegiado executivo. Ela
considera essencial essa
participação para levar as
demandas da região ao
conhecimento do Governo
Estadual.
“Nossa expectativa é
a melhor possível e consideramos que essa abertura para a participação

nos fóruns mostra que
o Governo está interessado no crescimento de
Minas Gerais como um
todo, não com uma região
apenas. É uma grande
oportunidade. Já participei ativamente do Fórum
Regional, enquanto atuava na Gerência Regional
de Saúde, e agora vou
continuar na esfera municipalista”, salienta.
Cici Magalhães também
afirma que os fóruns criam
para os municípios uma
oportunidade de crescerem
juntos, de trocarem experiências e divulgar suas
ações.
Caparaó: O microterritório de Manhuaçu reúne
24 cidades do Território
Caparaó: Caparaó, Abre
Campo, Alto Caparaó, Caputira, Chalé, Conceição
de Ipanema, Durandé,
Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhuaçu, Manhumirim, Martins Soares,

Matipó, Mutum, Pocrane,
Alto Jequitibá, Reduto,
Santa Margarida, Santana
do Manhuaçu, São João
do Manhuaçu, São José do
Mantimento, Simonésia e
Taparuba.

A eleição de prefeitos e
vereadores para os colegiados executivos dos Fóruns
Regionais de Governo dos
17 Territórios de Desenvolvimento começou no dia
23 de janeiro e prossegue

até o dia 13 de fevereiro.
Serão escolhidos um prefeito e um vereador de cada
um dos 80 microterritórios.
Os eleitos vão ocupar a
vaga nos colegiados até o
final de 2018.

Sistema Positivo de Ensino
é implantado em Matipó

Prefeitura de Matipó assina
convênio com a Polícia

D
A

nova gestão de Matipó
anunciou em reunião
realizada no dia 03,
de janeiro, a administração
2017-2020 apresentou às
coordenadoras das escolas
municipais, o sistema de ensino que vai ser implantado
na rede municipal, trata-se
do SISTEMA POSITIVO
DE ENSINO.
O que isso significa?
Todos os alunos que farão
uso da rede municipal de
educação terão a oportunidade de usufruir um ensino

com qualidade igual e/ou
até mesmo superior às escolas particulares de toda
a região.
A nova gestão do município entende que, um
dos seus grandes desafios
é melhorar a qualidade do
ensino em Matipó e já no
seu segundo dia útil de
atividade, mostra que a
educação será um dos seus
carros chefes nesta administração.
Os serviços oferecidos
pelo Sistema Positivo de

Ensino foram cuidadosamente estruturados para as
suas escolas conveniadas
como forma de garantir a
melhor entrega dos recursos para cada um dos seus
públicos: gestores escolares, professores, alunos e
famílias. Assim, é ofertado
um conjunto de soluções
que garantem um resultado
sempre positivo.
"A educação é a arma
mais poderosa que você
pode usar para mudar o
mundo." Nelson Mandela.

esde o dia
16 de janeiro já
está valendo o
convênio entre a
Prefeitura Municipal de Matipó e
a Polícia Militar
de Minas Gerais,
visando a segurança pública e a
atuação educativa
e preventiva do
órgão policial.
O compromisso foi lavrado no
gabinete do Prefeito de Matipó, Sr.
Valter Mageste de
Ornelas e contou
com a presença do
Tenente Marcelo
Moreira e do procurador-geral da Prefeitura, Dr. Bernard Sousa Mendes de Assis.
Segurança Pública é um direito fundamental previsto na nossa constituição
e o prefeito Valtinho preza para que esta

parceria entre estado e município tenha
total condição de ser levada realmente
em prática, garantindo assim mais segurança e tranquilidade a todo cidadão
matipoense e nossos queridos visitantes.

