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Todo brasileiro
deveria ler isso

O

Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

s brasileiros precisam se convencer depressa que só uma
Intervenção Cívica Constitucional, promovendo uma repactuação legal e ética, tem condições efetivas de mudar
o Brasil, neutralizando a ação do Crime Institucionalizado – que
é transnacional, e não apenas “local” ou “regional”.
“O inimigo é o sistema” – já ensinou o famoso Capitão Nascimento, no “Tropa de Elite”. Se o sistema
e seus mecanismos criminosos não forem mudados,
a corrupção sistêmica permanecerá vigorando como
padrão de conduta e negócios.
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EDITORIAL

O

A ética e a moral
depende de nós

s problemas causados no Espírito Santo pela paralização da polícia
serviram para mostrar o lado sombrio desconhecido por muitos, que
é o caráter de muitas pessoas que dado a falta da polícia mostraram
suas verdadeiras faces. O que aconteceu no Espírito Santo deverá servir de
lição para a nossa sociedade. Ficou claro e evidente que a polícia presta um
bom serviço e necessita ser resgatado este valor, pois na maioria das vezes
se culpa a polícia. Ao atender uma ocorrência em algumas vezes os bandidos
recebem a polícia com tiros e para conter a ordem e também se defender a
polícia revida, e as vezes ouvimos nos noticiários as pessoas reclamando que
dizem que a polícia chegou atirando.
Constantemente culpamos os nossos políticos, a maioria dos cidadãos não
quer nem ouvir falar em política, mas o bom exercício da política é essencial,
desde que desempenhado com honestidade, interesse social e acima de tudo
com patriotismo. Temos o costume de desFale com a redação
qualificar a política, porém, devemos lembrar
contato@jm1.com.br que política é a arte de fazer o bem. Não é
a política que ruim, são os políticos que por
(33)3331-8409
sua postura e por seu caráter cometem os
mais variados crimes contra a sociedade. A
corrupção as negociatas estranhas à prática política sempre existiram e certamente continuarão a existir, mas em nosso país a deturpação vem crescendo
assustadoramente ao ponto de chegar aos episódios, que abalaram todo o
Brasil com os maiores escândalos de corrupção jamais vistos.
Nossa sociedade só vai melhorar de fato, quando a falta de policiamento
não estimular a sociedade a roubar. É triste e vergonhoso assistir os vídeos
dos saques em meio à crise de segurança pública que explodiu no Espírito
Santo com a paralisação da Polícia Militar, vários saques e roubos a lojas
foram registrados na capital Vitória e em cidades do interior; na cidade de
Cachoeiro, entre os autores dos saques às lojas está a Marcela Ranocchia, que
foi candidata a vereadora em 2016; candidata foi flagrada saindo de uma loja
com várias sacolas nas mãos; imagem repercutiu fortemente nas redes sociais.
Quantos brasileiros são ladrões, marginais em potencial?
Dezenas de motoristas, motoqueiros e “passantes” param e ajudam no saque,
levando mercadorias para sua residência.
Não é à toa que a lista de delação da Odebrecht é a maior de todos os
tempos, pertencemos a uma sociedade que necessita vigilância 24 horas por
dia, triste ‘brasil’.
Por que não se faz campanha mostrando que ações como essas são crimes,
vergonhosas, absurdas. Como o indivíduo olhará para o próprio filho que, na
sala de sua casa, assiste a um desenho em uma televisão roubada?
A Operação Lava Jato, que investiga os atuais esquemas de corrupção,
acabou por revelar casos estarrecedores envolvendo parlamentares, gestores
públicos e integrantes do governo mancomunados com empreiteiras de obras e
empresas que mantinham contratos com o governo e com estatais. Em resumo,
são esses os políticos que desvirtuam a essência da política e se valem dos
cargos públicos para proveito próprio. São esses que reforçam o argumento
de que o país está precisando de importantes reformas, porém, a mais urgente
e necessária é a reforma moral e ética.
Não será fácil promovê-la porque depende do caráter dos políticos e os que
aí estão já provaram que dificilmente se emendarão. Acredito que somente
se chegará à depuração política com a renovação, com novas ideias, novos
atores não contaminados. A busca desses envolve trazê-los à participação no
cenário político. Todavia, sabe-se que a maioria dos cidadãos, especialmente
a juventude, não participa porque tem essa visão negativa da política disseminada por todos esses escândalos e pelos maus políticos que precisam ser
banidos. Tenho dito, que somente uma intervenção cívica militar será capaz
de remover todos os corruptos e recomeçar uma vida nova, com novas ideias
e com novas esperanças.
Com tudo isso exposto, quero reafirmar que: essa reforma moral e ética,
tão necessária e urgente, depende muito mais de nós.
Precisamos criar condições que estimulem os comportamentos que queremos, os políticos com certeza mudarão a partir da mudança da sociedade.
Torso para que as medidas em curso adotada pela Operação Lava-Jato
levem punições severas aos culpados e comecem a criar uma nova cultura no
país, mudando as nossas condutas.
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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

O SENTIMENTO MAIS LINDO!

S

torge é o nome de divindade grega para amizade e caracteriza o
amor dentro da família. Designa a afeição natural existente entre
pais e filhos, entre irmãos de sangue e entre parentes próximos.
É um tipo de amor onde se valoriza a confiança mútua e os entrosamentos interpessoais. Um amor onde se prefere cativar a seduzir.
Philos é o amor generoso entre os amigos, onde a dedicação ao
outro vem antes do próprio interesse.
Eros é a atração física que uma pessoa sente pela outra e que as
compele a manterem um relacionamento amoroso continuado. É sinônimo de sensualidade, que leva a atração física e que leva às relações
sexuais. É o amor do homem (macho) à procura da mulher (fêmea).
Ágape é o amor incondicional de Deus ofertado a todas as suas criaturas. É um amor altruísta, de inteira doação e sem pedir nada em troca.
O amor é o sentimento mais lindo entre as pessoas e precisa ser
cultivado constantemente. E, urgentemente!
O mundo atual esta carente, muito carente de amor verdadeiro.
Na Primeira Epístola de João, capítulo 4, a partir do versículo 4,
lemos:"Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede
de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor."
Ainda em 1 João 4:20, está escrito:"Se alguém disser: Amo a Deus,
e odiar seu irmão, é mentiroso; pois aquele que não ama a seu irmão,
a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê." Isso é muito sério
precisamos refletir sobre essa verdade
Sei que o amor de Jesus, tudo transforma. Ele nos amou primeiro

(ainda quando eramos massa disforme), e é por isso que somos todos
devedores.
Em Romanos 5:8, está escrito:"Mas Deus prova o seu próprio amor
para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores."
Ainda em Romanos 12:9 e 10, lemos:"O amor seja sem hipocrisia.
Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos
outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros."
Prezado leitor, eu tenho consciência de que o homem precisa urgentemente de mais amor.Tenho consciência que o homem precisa mudar
seu comportamento para crescer, e para isso precisa fazer coisas que
não gosta de fazer. Pedir perdão a quem ofendemos, ou tratamos mal,
por exemplo. Isto é um ato de honra, difícil de fazer, mas é um gesto
que nos confortará, um gesto que agradará e nos aproximará de Deus.
Precisamos ter propósitos de mudança em nossa vida, as vezes
medíocre, em função de nosso comportamento egoísta. E nunca temer
o fracasso, mas, se fracassar recomece.
Faça o propósito de ser mais amigo, mais cordial e mais amável com
todos. Sorria mais, ame mais e deixe o amor de Jesus Cristo tomar
conta de você. Transformá-lo por inteiro.
Olha, Jesus não voltará enquanto a sua Igreja não for restaurada.
Você é a Igreja, meu prezado, e precisa restauração.
Com meu carinho,
João Antonio Pagliosa
www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Somos uma sociedade
de bandido soltos?
PSICOLOGIA DE POLÍCIA E BANDIDO. Na
greve da PM no Espírito
Santo cidadãos comuns
foram vistos realizando
saques em lojas e supermercados. A ausência da
polícia revela uma realidade assustadora: o caos
ético e moral que se encontra o nosso país. Quando a polícia
se torna a regra de conduta das pessoas, o instrumento de
controle que as impede de cometer crimes percebe-se a falta
de consciência ética e moral. Retirada a polícia vem à tona
o desejo latente de um povo corrupto. Idiotice pensar que
só políticos são desonestos, tendo oportunidade, muitos se
tornam criminosos. A conclusão é a seguinte: Se precisamos
de polícia para sermos honestos, somos uma sociedade de
bandidos soltos! Teólogo e psicólogo Sérgio Oliveira.

Distrito de Prata de
Lajinha não tem polícia
A polícia existe para dar segurança ao povo, mas algumas
comunidades este direito é negado a população, é o caso de
Prata distrito de Lajinha, uma comunidade maior que muitos
municípios brasileiros. É assim que pensam os moradores do
Distrito, mas a prática é bem diferente da realidade.
Lideranças vão ao comando do 11º BPM e este diz que não
tem policiais suficientes. Daqui até 2018 muitos deputados
passarão pelo distrito acompanhado de políticos da cidade
pedindo votos. Existem pelo menos duas receitas infalíveis
que se colocada em prática uma delas, em menos de seis
meses a polícia será destacada para a localidade.
Em nenhuma das duas receitas tem alguma coisa ligada
a depredação ou violência, é só o povo usar a inteligência
que em passo de mágica a solução chega. É necessário que o
povo de Lajinha comece a se desprender um pouco da apaixonante política ligada aos dois grupos políticos dominante
do município, “SAPO” e “JACARÉ”, isso tem levado ao
longo do tempo divergências e até brigas. A verdade é que
já houve destacamento no local, mas divergências políticas
fizeram com que o destacamento fosse desativado.
Seria bom, se após as eleições as diferenças fossem deixadas de lado e todos unissem em busca do desenvolvimento
da comunidade. A paixão é tamanha que os problemas pessoais chegam ao debate da Câmara Municipal, e tudo isso
tem contribuído para Lajinha perder, e como tem perdido a
sociedade lajinhense por falta de união.

Moradores protestam quanto a poda de
árvores em Mutum
“Enquanto nós pedimos em passeata pela
melhoria da qualidade
da água, pedindo até
mesmo na Justiça pelas
adequações da empresa
Porto Alegre, enquanto
nós sofremos com uma
seca que abalou toda a
estrutura do município,
chegando até criar inimizades pelo fato de
sairmos as ruas com
abaixo assinados. Canal
de TV querendo culpar
alguém quando nós somos os responsáveis
pela destruição. Hoje ao
presenciar essa situação
que a meu ver é desumana, covarde ou até mesmo criminosa; cortar árvores enquanto
estamos sofrendo pela tão desesperadora falta de sombra. A
quem nesse momento recorrer a não ser a tão sonhada justiça.
” Ducarmo - Mutum

No Brasil, nós não merecemos um STF
“Isso deixou de
ser, absurdo é pouco, é
uma ação torpe, imunda, canalha, impensável, inconcebível de
um tribunal que está
vivendo em outra terra
e julgando em outro
país, se a dignidade os
norteasse teriam visto
esse quadro debaixo
que nos corredores
ainda incluem mulheres gravidas atiradas
e estendidas em corredores fétidos desses
hospitais do SUS esperando uma maca para terem seu parto,
isso é uma desumanidade que nem em guerras poderemos
acusar, que Deus se apiede do nosso povo”. Darcio Antônio
Garcia

Bem com o próximo bem
com Deus
“Tenham uma mesma atitude uns
para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se
a pessoas de posição inferior. Não sejam
sábios aos seus próprios olhos. Não
retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é
correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver
em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas
deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança;
eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário: Se o seu inimigo
tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber.
Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça
dele.” (Romanos 12.16-20)

O sono após o almoço
Em uma análise geral, percebemos que a maioria das
pessoas sente sono após o almoço. Como uma prestação de
serviço para população, que nem sempre pode dar aquele
cochilo após essa refeição, pois precisa estudar, seguir
com seu trabalho, que muitas vezes ocorrem em ambientes
silenciosos e/ou em frente ao computador ( o que aumentam
o sono) , desenvolver atividades que requer atenção, entre
tantas outras coisas cotidianas, sugerimos uma pauta em que
um especialista dará dicas sobre como espantar esse sono
do meio do dia e tirar dúvidas sobre as normalidades dessa
reação do organismo. Por que afinal sentimos tanto sono
após o almoço? É normal? Quando devemos nos preocupar?

Projeto pioneiro incentiva a agricultura
familiar e a melhoria do café
O Red Food, desenvolvido
pelo barista Leo Moço, nasceu
com o objetivo de melhorar o
processo de produção do café
em pequenas propriedade.
Até meados da década de
1970, mais de 30% do café
consumido no mundo era
produzido no Estado do Paraná. Agora, em pleno ano de 2016, o café paranaense volta
a ganhar destaque internacional, não mais pela quantidade,
mais sim pela qualidade. Muita dessa excelência paranaense
se deve ao projeto Red Foot, desenvolvido pelo barista Leo
Moço, consagrado com o título de Melhor Barista do Brasil
nos anos de 2013 e 2015.

Comprovante de quitação anual deve ser
enviado até maio
Até o final de maio, todos devem receber o comprovante
de quitação anual, referente às contas pagas em 2016.

Esse é o prazo máximo que vale para todos os fornecedores públicos ou privados - como serviços de água, luz,
telefone, ensino privado, etc. O recibo anual substitui os
comprovantes mensais do pagamento de débitos, eliminando a necessidade de guardar papelada para se proteger
de eventuais cobranças indevidas. Caso uma cobrança
esteja sendo contestada judicialmente, a empresa deve
fornecer uma declaração referente aos meses em que os
débitos foram quitados. A declaração de quitação anual
de débitos pode ser enviada num documento separado ou
pode constar da própria fatura a vencer no mês de maio.
Por isso, confira as suas faturas em busca dessa informação. Caso não receba o comprovante, você pode procurar
o fornecedor e solicitar, por escrito, a entrega do recibo.

Inimigos da Lava Jato
E agora estão todos unidos, porém confusos. Os deputados
e senadores não sabem o que fazer com o projeto de iniciativa
popular das 10 medidas contra a corrupção. O presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, não sabe o que fazer e aguarda uma
“posição do Supremo Tribunal Federal” sobre a devolução que
o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, foi obrigado a
fazer daquele projeto de combate à corrupção que os deputados
desfiguraram completamente.
Rodrigo Maia alega que os deputados “já fizeram tudo que
tinham que fazer” com o projeto elaborado pelo Ministério
Público Federal e que conta com o apoio da maioria da população brasileira (leia-se: eleitores).
Maia voltou a reclamar da decisão "polêmica" do ministro
Luiz Fux de interromper o trâmite do projeto no Congresso.
Maia voltou a criticar o Judiciário por interferir no Poder
Legislativo.
No entanto, avisou vai respeitar a decisão até que o pleno do
STF debata a questão: “Se não vale nesse caso talvez não possa
valer em caso algum. Então as leis aprovadas por iniciativa
popular não terão mais valor? Invalidar a votação da forma
como foi feito não é o melhor caminho. Mas, respeitando a
decisão do ministro Fux, a gente espera que o Supremo possa
decidir e se possível derrubar a liminar”.

Minha Casa, Minha Vida com problemas
em Manhuaçu
Com salários atrasados,
trabalhadores fecham rodovia em protesto. Dia
17/02/2017, a BR-262 foi
fechada pela manhã entre
Manhuaçu e Reduto. Infelizmente essa obra vem
dando muitos problemas
desde sua implantação, ficou parada por anos, recomeçou e parou novamente.
Há poucos meses a obra voltou a funcionar, mas segundo os
manifestantes os salários estão atrasados há três meses, um
dia antes, eles já haviam paralisado a obra no canteiro contra a
empreiteira. Como nada foi resolvido eles resolveram chamar
atenção da sociedade fechando a rodovia. Há reclamação dos
trabalhadores por falta de equipamento de segurança além da
falta de pagamento. As 08:30 a pista foi liberada.

Notícia de última hora: Hercílio Diniz
pode sair candidato a Deputado Federal
ou senador nas próximas eleições
Cogita-se em Valadares a provável
candidatura do empresário Hercílio
Diniz, em reunião com prefeitos da
região o nome que se destacou. Provavelmente irá sair candidato a deputado
federal ou a disputar no senado federal.
Hercílio Diniz proprietário do supermercados Coelho Diniz, com lojas em
Governador Valadares e região, destacando-se agora na área política. Agora
resta-nos saber se será ou não, fontes
seguras já assumem que isso é certo.
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CANTINHO DE FÉ

"o Estado é o lobo do homem”.

Lobão, faltou dizer o filósofo Thomas Hobbes em “O Leviatã”.

SENADO PAGOU VISITA DE
SENADORES PETISTAS A MARISA
Dos dez senadores do PT, seis não tiveram a dignidade
de pagar do próprio bolso as passagens para o enterro
de Marisa Letícia, mulher de Lula. Gleisi Hoffmann (PR),
Humberto Costa (PE), Jorge Viana (AC), José Pimentel
(CE), Regina Sousa (PI) e Lindbergh Farias (RJ), ganham
somados mais de R$ 200 mil por mês, mas espetaram o
custo das passagens na infame Cota de Atividade Parlamentar, o “cotão”.
MESQUINHARIA
A soma das passagens dos seis senadores nos custou R$
11,9 mil, o suficiente para pagar salários a um desempregado por um ano.
EM NÚMEROS
A passagem de Lindbergh, ponte aérea do Rio, custou só
R$ 986,88. Já o cearense Pimentel, R$ 3.115,58. Tudo por
nossa conta
MENOS QUATRO

NUNCA ANTES NA HISTÓRIA
Nunca o governo nos tomou tanto: se a previsão de arrecadação do governo Dilma no início de 2016 era de R$
2,9 trilhões, no atual governo é arrecadar mais de R$ 3,4
trilhões.
AQUI PRIMEIRO
Ex-líder do governo Dilma, Delcídio do Amaral (ex-PT-MS)
confirmou ao Ministério Público o que os leitores desta coluna sabem desde 14 de janeiro de 2016: foi Lula o mandante da oferta de propina a Nestor Cerveró, ex-diretor da
Petrobras para melar a Lava Jato.
GOVERNO VS. LAVA JATO
Levantamento do Paraná Pesquisa mostra que a maioria
(44%) dos entrevistados acreditam que o governo Temer “é
contra” a Lava Jato. Apenas 26,4% acham que o governo
apoia a operação. O instituto falou com 869 pessoas em
todo o país entre 12 e 15 de fevereiro.
SEMPRE ELES: PT-PMDB

Os demais senadores do PT não usaram dinheiro público para chorar lágrimas de crocodilo no enterro que Lula
transformou em comício.

O Fundo Partidário, que arranca cerca de R$ 60 milhões
por mês do contribuinte, deve distribuir este mês 1,11% do
total do fundo para o PT e 0,89% para o PMDB. São os
partidos que mais recebem do fundo.

VOCÊ QUEM PAGA

MUNDO DOS BANCOS

A “Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar”, que
indeniza qualquer despesa dos políticos, custa-nos R$ 270
milhões por ano.

A divulgação carnavalesca dos lucros bilionários de bancos
é sempre um tapa na cara de 12,3 milhões de brasileiros,
que tentam sair do buraco, desesperadamente, do desemprego e... das dívidas bancárias.

PERU ENSINA AO BRASIL
COMO PUNIR A CORRUPÇÃO
Muito ao contrário do Brasil, que no governo Dilma Rousseff inventou o “acordo de leniência” a pretexto de “preservar as empresas”, o governo do Peru tomou a decisão
certa e cristalina contra os que roubam o país: empresas
que se envolvem em corrupção estão impedidas de assinar contratos com o poder público, assim como agente público corrupto fica para sempre proibido de trabalhar para
o Estado peruano.
INSACIÁVEIS
No Brasil, enquanto negociam “acordos de leniência”, empresas que roubaram a Petrobras receberam R$1 bilhão
do governo em 2016.
DELAÇÃO PREMIADA
O presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski também
criou premiação para servidores honestos que denunciem
casos de corrupção.

PENSANDO BEM...

MARAJÁS ‘MAMAM’ NOS TRÊS PODERES DO BRASIL
“Marajás” do serviço público recebem supersalários nos
Três Poderes, “contornando” o teto constitucional. A malandragem consiste em não incluir na conta dos vencimentos o que chamam de “vantagens” e outros ganhos. Um
desembargador de Sergipe recebeu R$326 mil em janeiro,
enquanto no Tribunal de Justiça do Ceará 26 embolsaram
salários superiores ao limite constitucional. Neste ano de
2017, só o governo federal gastará R$ 306,9 bilhões com
pagamento de salários.
MEIO BILHÃO ILEGAIS
Somente as “vantagens” dos marajás do Poder Executivo
federal somaram R$ 422,4 milhões no mês de dezembro.
MARAJÁS AFORTUNADOS

A Justiça já desbloqueou os bens de empresas, como a
Odebrecht, acusadas de roubar a Petrobras. Logo poderão ser contratadas.

O governo federal ainda não divulgou os dados da folha
de janeiro, mas em dezembro pagou supersalários a 17
afortunados servidores.

O QUE AINDA FALTA?

PROFESSOR MARAJÁ

A revista IstoÉ desta semana ofereceu à Justiça mais um
bom motivo para mandar prender o ex-presidente petista,
com a entrevista de Davincci Lourenço, acionista da Camargo Corrêa, afirmando com todas as letras: “Levei mala
de dinheiro para Lula”.

O campeão do mês foi um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que embolsou R$ 157 mil em dezembro, além do salário.

DEPOIMENTOS DEVASTADORES

O Legislativo tem seus próprios marajás. Somente na Câmara dos Deputados, 21 servidores recebem ilegalmente
acima de R$33,7 mil.

MENTIRA DE OCASIÃO
Petistas acham que “a democracia acabou” no Brasil porque perderam o poder. Essa foi a mentira contada por cineastas de festival, que foram a Berlim às custas de dinheiro
público, e um escritor mal-educado que preferiu mentir
sobre “golpe” em vez de agradecer um prêmio recebido.

sinal que autentica o relacionamento de qualquer pessoa
com Deus é o tipo de relacionamento que ela tem o próximo. Em outras palavras, se no relacionamento com Deus
uma pessoa é cheia de critérios e reverências, sempre ocupada do
que possa ou não agradá-lo, mas no relacionamento com o próximo ela é desleal, desrespeitosa e sem amor, sua espiritualidade
não passa de mera religiosidade, sem significado espiritual. No
contexto do Antigo Testamento, quando a adoração a Deus era
prestada com sacrifícios e holocaustos, Deus dizia por meio dos
profetas: “O que me agrada não são sacrifícios, mas atitudes éticas
e misericordiosas”. O que Deus estava dizendo era: “Não tentem
me impressionar quanto estão no templo! Sejam bondosos com
uns com os outros. Amem o que é correto. É disso que me agrado!” Leia Isaías 1:11-17 e Miquéias 6:6-8 e veja por si mesmo!
No Novo Testamento Jesus não mudou o ensino. Ao contrário,
Ele o aprofundou: "Portanto, se você estiver apresentando sua
oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo
contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro
reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente sua oferta.”
(Mt 5.23-24) Não é que minha relação com você substitui minha
relação com Deus, mas que, se ando com Deus, se recebo dele
amor, graça e misericórdia, então devo tratar você como Deus
me trata. Se não o fizer, estou invalidando minha relação com
Deus! É exatamente isso que Jesus ensina na parábola dos dois
devedores – Mateus 18:23-34! Certamente você sabe de memória
a oração do Pai Nosso! O que diz a parte que fala do perdão?
Perdoas as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos
devedores! (Mt 6.9-13) Capiche?
Os discípulos acabaram entendendo o ensino de Jesus e por isso
João foi tão categórico: “Se alguém afirmar: ‘Eu amo a Deus’,
mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão,
a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu
este mandamento: Quem ama a Deus, ame também seu irmão.”
(1 Jo 4.20-21) Paulo também compreendeu e, ao ensinar sobre
adoração (culto), afirmou que ela deve acontecer no nosso viver
diário, no cotidiano (Rm 12,1-2), e acrescentou que nossa mente
precisa ser renovada. Sem isso não saberemos quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Sendo assim, como anda
seu culto? Sua adoração? Releia o texto de hoje. Ele é a liturgia
que deve orientar o seu dia. Que seu culto de hoje seja agradável
a Deus. E que ele seja diário. E ai, quando for ao templo, o que
fará lá terá significado verdadeiro.

...após a sentença sobre o Uber, a Justiça do Trabalho ainda vai reconhecer o vínculo empregatício do computador
que “dirige” os carros autônomos.

SAIU MUITO BARATO

Davincci Lourenço prestou a José Carlos Blat, do MP de
São Paulo, quatro depoimentos devastadores sobre Lula.
O promotor os encaminhou à força-tarefa da Operação
Lava Jato, em Curitiba.

O

(Romanos 12.16-20)

CONSTITUIÇÃO ESTAPEADA

SUPREMO FAZ A VÍTIMA
INDENIZAR O PRÓPRIO ALGOZ
Vai sair do bolso do contribuinte, vítima da criminalidade, a
indenização ordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
para os presos que reclamam das condições carcerárias. Na
prática, o bandido que balear ou estuprar receberá compensação pelo presídio “degradante”, ao contrário de sua vítima,
levada a hospital público de fato degradante. A vítima não
terá do STF ou do Estado nem mesmo pedido de desculpas.

D

Distúrbios do sono

e acordo com Agrício Nubiato Crespo, Otorrinolaringologista e membro do ambulatório dos distúrbios do
sono do Hospital de Clínicas da Universidade de Campinas (Unicamp), há pelo menos três fatores que contribuem
para a sonolência após as refeições, todas elas ligadas à diminuição da atividade do cérebro:
Primeiro, devemos entender que o sangue conduz o oxigênio
para o organismo e que o cérebro precisa de muito oxigênio
para funcionar. Contudo, após comermos, o sangue aumenta
a quantidade do nutriente enviada ao aparelho digestivo e, por
consequência, diminui a oferta para o cérebro, o que força a
diminução da sua atividade.
Além disso, Crespo explica que a própria produção do suco
gástrico que faz parte do processo de digestão dos alimentos
acaba gerando uma grande quantidade de bicarbonato de sódio, substância que causa no sangue o que se chama de lcalose metabólica, conhecida como maré alcalina pós-prandial
(pós-refeições). Esse processo também faz com que o cérebro
diminua a atividade de alerta.
O terceiro fator é que durante as refeições, principalmente
as ricas em açúcares de fácil absorção (como os doces e as
farinhas), a concentração de glicose sobe no sangue, o que leva
a diminuir ainda mais o estado de alerta do cérebro.
O médico lembra que a maioria dos animais sente sono após
as refeições, principalmente aquelas mais pesadas, ou seja, essa
reação é normal do organismo. Ele afirma ainda que um cochilo após as refeições é sempre bem vindo, pois 15 ou 20 minutos
de sono podem ajudar a pessoa a recuperar as energias.
Crespo diz, contudo, que há um certo minuto de que o cochilo depois do almoço ajuda a memória. A memória é fixada nas
fazes profundas do sono que só ocorrem após pelo menos uma
hora dormindo. Na verdade, isso pode não ocorrer mesmo em
um sono de longa duração. "Não é questão só de quantidade,
mas também de qualidade", diz o médico.
Por outro lado, Crespo afirma que pessoas que costumam ter
noites mal dormidas, apesar de nada subistituir por completo o
sono de loga duração, podem recuperar um pouco das energias
com um cochilo após o almoço. "Não perca tempo, vá dormir",
diz Crespo.
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Saúde e protetores dos ALEMANHA APROVA OS CAFÉS
DAS MATAS DE MINAS
animais alinham
parceria em Manhuaçu O

A

Secretaria de Saúde,
Karina Gama dos Santos Sales, a Coordenadora da Vigilância Ambiental
Emilce Estanislau, a Médica
Veterinária Laís Mol e vários
representantes de ONG's que
defendem a causa animal
estiveram reunidos na última

semana.
O encontro foi organizado
pela Secretaria com os defensores dos animais reunidos
em associação e os protetores
independentes com o objetivo
de ouvi-los. “Queremos entender as necessidades para
que possamos dar total apoio

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

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 34/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2017
A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema / MG,
através de sua Presidente Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 34/2017, 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 por empreitada global para prestação de serviços
de pavimentação em bloquetes sextavados de concretos
35 mpa espessura de 8 cm das ruas Delegado Alacrino
Pereira Dutra e Rua E, no Município de Conceição de
Ipanema/MG, de acordo com o Contrato de Repasse nº
804268/2014- Ministerio das Cidades-CAIXA. Abertura da
Sessão Oficial será dia: 17/03/2017 às 09:00 horas. Local: Avenida Geraldo de Barros nº192 Centro, Conceição
de Ipanema/MG. Informações pelo telefone (33) 33171211, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. Presidente
da CPL- Patrícia Travassos Vieira
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 26/2017
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através da sua Presidente Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório no . 26/2017, na modalidade
Credenciamento 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 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS
RODOVIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PELOS MIGRANTES E DEMAIS DEMANDAS ORIUNDAS DE FAMÍLIAS
EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ATENDIMENTO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU-MG.
Abertura da Sessão Oficial será dia: 14/03/2017 às 10:00
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.

e atenção. É uma solicitação
da prefeita Cici Magalhães
oferecer suporte para os projetos das entidades e defender
a causa animal”, detalhou a
Secretária de Saúde, Karina
Gama.
O evento teve também a
participação de representantes da Polícia Militar, da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) e do vereador
Administrador Rodrigo Júlio
dos Santos.
De acordo com a secretaria,
estão sendo feitas adequações
das instalações do canil até
que se possa conseguir uma
nova construção nos parâmetros ideais, que é o desejo dos
protetores e da comunidade
como um todo.
“Temos um compromisso
de cuidar dos animais junto
com os protetores. Iremos
tratar dos animais doentes e a
veterinária Laís Mol colocou-se à disposição e informou
que haverá também um gatil.
Faremos um trabalho em conjunto”, deseja Karina Gama.
CAVALOS SERÃO RECOLHIDOS: Com relação
aos animais de maior porte
- como cavalos - existe um
dispositivo no Código Sanitário Municipal do que deve
ser feito. “Estamos tomando
providências para fazer a
apreensão desses animais”,
finalizou.

Café das Matas de
Minas foi apresentado com sucesso na
Alemanha dentro do projeto
Minas CoffeeOrigns – Berlin
Road Show, organizado pelo
Sebrae Minas.
Durante doze dias, o projeto
levou para Berlim – Alemanha
os cafés das três origens produtoras mineiras: Região do
Cerrado Mineiro, Região das
Matas de Minas e Mantiqueira
de Minas. Nesse período, percorreu cafeterias, loja de departamento e até a Embaixada
Brasileira apresentando os
cafés com origem controlada
e qualidade garantida.
A missão esteve na capital
alemã de 30 de janeiro a 11
de fevereiro e a data foi escolhida aproveitando o grande
movimento na cidade nesta
época do ano. “A estratégia
foi construída para apresentar
as origens produtoras de café
de Minas Gerais ao mundo,
já que Berlin, nesta época do
ano, é palco de eventos de
visibilidade mundial, como o
Festival de Cinema e a Fruitlogistica”, explica o analista da
Unidade de Agro do Sebrae,
Cláudio Wagner Castro.
A primeira ação foi à venda
e a degustação dos cafés com
origem controlada no gigantesco templo de consumo de

Berlin, a loja de departamentos
KaDeWe. Segunda maior
do gênero na Europa (atrás
apenas da londrina Harrods),
a KaufhausdesWestens (KaDeWe) ocupa um prédio de
oito andares.
Os cafeicultores Sérgio Cotrim D'Alessandro e Julênia
Lopes estiveram representando as Matas de Minas. "Estivemos no estande montado no
KaDeWe apresentando o café
das Matas de Minas e uma
barista foi contratada para o
preparo dos cafés", pontua.
MAIS MERCADO: O mercado de café alemão cresce
cerca de 2,2% ao ano, movimentando cerca de €3,5
bilhões, segundo números da
AllegraStrategies. Por isso, a
missão também visitou cafete-

rias que trabalham com cafés
de origem controlada como
a ChapterOne e a Roststatte
onde promoveram Cupping e
degustações com os baristas e
clientes das cafeterias.
Segundo Cláudio Wagner
Castro o projeto deve receber
uma nova versão na Alemanha e uma no Brasil. “Para o
SEBRAE o Minas CoffeeOrigins (Berlin) foi um sucesso.
O sucesso foi tamanho que
já retornamos para o Brasil
com o convite da Embaixada,
KaDeWe e cafeterias para replicar a ação em 2018. Nosso
próximo desafio é realizar um
Minas CoffeeOrigins no Brasil, e isto vai acontecer, pois
os produtores voltaram muito
animados com a iniciativa e
seus resultados.” – explicou.

Desmatamento entre Manhuaçu e Simonésia

A

Polícia Militar de Meio
Ambiente, através da
equipe do 6º pelotão,
combateu mais uma situação
de desmate entre Manhuacu e
Simonésia.
No domingo, 19/02, enquanto
patrulhavam as áreas com vegetação nativa, a equipe policial
avistou ao longe uma área onde
havia intervenção.
Após algum tempo conseguiu
localizar o ponto exato e identificar o proprietário, que ainda
não foi localizado.
O autor será notificado e
autuado.

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°25/2017
PREGÃO Nº 07/2017

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°.27/2017
CREDENCIAMENTO Nº.02/2017

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 25/2017, 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 Veiculo caminhão Caçamba para prestação de serviços de recolhimento de entulhos em geral e
galhos para o Município de São João do Manhuaçu/MG.
Credenciamento e abertura dos Licitantes: 14/03/2017 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.

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através da sua Presidente Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório no . 27/2017, na modalidade
Credenciamento no. 02/2017, 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
profissionais por pessoa física ou jurídica para prestação
de serviços de Taxi, em caráter regular para atender a
demanda das Secretarias do Município de São João
do Manhuaçu/MG. Abertura da Sessão Oficial será dia:
14/03/2017 às 14:00 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.
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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

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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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

acesse: www.jm1.com.br

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
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33)
3331-3863

MULTIMAC LTDA Av. Salime Nacif, 740
(33) 3331-1676
SOLAR Rua Desembargador Alonso Starling, 116 (33) 3331-1365
ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez
(33) 3332-2362

GERMANO’S MODAS Rua Alonso Starling
421 (33) 3332-1388
MARVAN MODAS Rua Amaral Franco
(33) 3331-1195
OUSADIA Rua Amaral Franco (33) 98411-8186

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

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

GRÁFICA BRASIL Rua Coronel Alberto
Pinto Coelho, 643 (33) 98455-7975

GUANABARA Av. Salime Nacif (33)
3331-1835

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

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe Nacif, 220
(33) 3331-2065

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

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

PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas,
748 (33) 3331-5445

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

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

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E
ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028

SOCIAL RuaAmaral Franco, 279 (33) 3331-5091

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

MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av.
Getúlio Vargas, 663 (33) 3331-7288

ATELIER MM Rua Desembargador Alonso
Starling, 210 (33) 3332-2333
DONA SCARP Av. Salime Nacif, 700 (33)
3331-8139

ROTA DO JEANS Av. Salime Nacif, 554
(33) 9942-6084
CAFÉ BOUTIQUE Rua Professor Juventino
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Nunes, 179 (33) 3331-6305
EXCLUSIVY Av. Salime Nacif, 288 (33)
3331-7352
LOJA 20 Av. Salime Nacif (33) 99953-2442
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

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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PREFEITURA DE MANHUAÇU CONVOCA INSCRITOS NO PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

A

Prefeitura de Manhuaçu, por meio
da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social,
anuncia a realização, da atualização cadastral das pessoas inscritas no programa
habitacional “Minha Casa Minha Vida”.
A atualização é obrigatória e necessária
para a futura migração para o SNH – Sistema Nacional de Habitação.Os convocados
devem comparecer ao CRAS – Centro de
Referência da Assistência Social – na Rua
Monsenhor Gonzalez, número 498, no
prédio do Centro Cultural. Entre os dias
13 de Fevereiro a 13 de Março.
DOCUMENTOS
PARA ATUALIZAÇÃO
Para a atualização cadastral são exigidos os seguintes documentos obrigatórios
para todos os membros do grupo familiar
maiores de 16 anos: RG, CPF, Título de
eleitor, Carteira de Trabalho e Declaração
de Renda. Também a certidão de nascimento e declaração escolar para todos os

E

menores de 16 anos. São necessários ainda
comprovante de residência, certidão de
casamento ou declaração de união estável,
recibo de aluguel ou declaração de que
o imóvel onde reside é cedido, além do
telefone de contato.
Caso o cadastrado seja deficiente, deve
apresentar atestado constando qual deficiência. Se tiver doença crônica, atestado
constando qual doença. Se receber BPC
– Benefício de Prestação Continuada – ou
bolsa família deve apresentar documento
comprovando com nome e data de nascimento da mãe do responsável pelo cadastro.
Segundo a Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Social, não serão realizadas novas inscrições neste momento.
Apenas as pessoas já cadastrado vão
passar pelo procedimento de atualização
e posteriormente terão a situação analisada para inclusão na distribuição dos
288 apartamentos da “Minha Casa Minha
Vida”, atualmente em construção no Clube
do Sol, às margens da BR 262, saída para
Reduto.

Road Show - MPE e as políticas públicas
para o desenvolvimento municipal

m março, o Sebrae Minas realiza
o evento Road Show - MPE e
as políticas públicas para o desenvolvimento municipal em todas as
microrregiões que compõem sua unidade
de atuação na Zona da Mata e Vertentes.
O objetivo é trabalhar ações conjuntas
com o poder público para a melhoria do
ambiente das micro e pequenas empresas
(MPE) na região. As ações ocorrem em
Juiz de Fora, Muriaé, Ponte Nova, Viçosa,
Ubá, Cataguases, Manhuaçu, São João
del-Rei e Barbacena.
O evento é voltado para prefeitos,
secretários de desenvolvimento ou administração, secretários de educação,
assessores e agentes de desenvolvimento
de todos os municípios das nove microrregiões participantes. De acordo com o analista do Sebrae Minas, Paulo Veríssimo, o
intuito é apresentar aos gestores públicos

as ações que podem ser desenvolvidas
junto ao Sebrae, a fim de estimular as
MPE e fomentar o empreendedorismo,
para o desenvolvimento da região.
“Em vários municípios, houve renovação da administração. Nossa proposta
é apresentar aos novos gestores e suas
equipes as possibilidades de parceria com
o Sebrae, com foco no desenvolvimento
dos pequenos negócios, no empreendedorismo, nas compras públicas e na
desburocratização, por exemplo. Para
o município, é uma oportunidade de
desenvolvimento de ações em benefício
dos empreendedores e das MPE, que representam mais de 99% das empresas da
região e do país”, destaca Paulo.
Datas dos encontros:
Barbacena: 06/03/2017

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG

São João del-Rei: 07/03/2017
Ponte Nova: 09/03/2017
Viçosa: 10/03/2017
Ubá: 14/03/2017
Manhuaçu: 15/03/2017
Muriaé: 16/03/2017
Cataguases: 17/03/2017
Juiz de Fora: 27/03/2017
Programação:
8h30: Café de boas-vindas
9h: Abertura
9h15: Cenário das micro e pequenas
empresas
9h45: Oportunidades para o desenvolvimento regional, a partir das micro e
pequenas empresas
10h30: experiências de sucesso
11h: Encerramento
Informações: (32) 3257-4709 / 4712

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG

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

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°32/2017
PREGÃO Nº 08/2017
A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 32/2017, 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 empresa para realizar serviços
de recapagem para frota de veículos do Município de
Conceição de Ipanema/MG. Credenciamento e abertura
dos Licitantes: 13/03/2017 até 13:30 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.

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

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

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

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°33/2017
PREGÃO Nº 09/2017

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 31/2017
CREDENCIAMENTO Nº. 02/2017

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 30/2017
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2017

A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG,
através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 33/2017, 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: Aquisição de pneus para a frota de veículos do
Município de Conceição de Ipanema/MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 13/03/2017 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.

A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema / MG,
através de sua Presidente Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 31/2017, na modalidade Credenciamentos no.02/2017, 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: credenciar
profissionais médicos (pessoa física ou jurídica) para
a prestação de serviços Médicos para atendimento de
plantões de 24 e 12 horas no Pronto Atendimento do Município de Conceição de Ipanema/MG. Abertura da Sessão
Oficial será dia: 08/03/2017 às 08:30 horas. Local: Avenida
Geraldo de Barros nº192 Centro, 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. Presidente da CPL- Patrícia
Travassos Vieira

A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema / MG,
através de sua Presidente Oficial, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 30/2017, 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: credenciar
pessoas jurídicas para a prestação de serviços de exames
laboratoriais de acordo com a tabela SUS, realização e
distribuição de exames de Análises Clínicas para a Secretaria Municipal de Saúde para os usuários do Posto Central
de Saúde no Municipio de Conceição de Ipanema/MG.
Abertura da Sessão Oficial será dia: 08/03/2017 às 10:30
horas. Local: Avenida Geraldo de Barros nº192 Centro,
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.
Presidente da CPL- Patrícia Travassos Vieira
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POLÍCIA

POLÍCIA

MANHUAÇU – PM RECUPERA MOTO
ROUBADA E APREENDE SIMULACRO

A

motocicleta roubada na noite do dia 13/02,
no bairro Pinheiro em Manhuaçu foi recuperada pela Polícia Militar no dia seguinte,
14, na zona rural do município.
Durante os trabalhos de rastreamento dos suspeitos, policiais militares foram informados que
dois indivíduos em uma motocicleta, semelhante a
que havia sido roubada, estavam saindo do bairro
Matinha indo em direção a uma estrada rural que

liga Manhuaçu à Simonésia.
Os indivíduo foram encontrados e abordados
por equipes policiais. A motocicleta roubada foi
recuperada e os criminosos presos.
Os policiais militares ainda apreenderam um
simulacro de arma de fogo, uma bucha de maconha e algumas chaves.
Os autores foram levados à delegacia para
adoção das demais medidas.

MATIPÓ – Autores de furto são presos
e motocicleta recuperada pela PM.

D

ois homens foram
presos pela Polícia
Militar no dia 15/02,
após confessarem o furto de
uma motocicleta na cidade
de Matipó.
A PM recebeu uma denúncia anônima sobre uma
motocicleta que estava estacionada na rua. A placa do
veículo apresentavam sinais
de adulteração.
Policiais militares foram
ao local indicado pelo denunciante e encontraram a

motocicleta. Os numerais
da placa do veículo estavam
modificados com um pedaço
de fita preta, sendo o número
“6” modificado para o número “8”.
Uma consulta ao sistema
revelou que a motocicleta
havia sido furtada há alguns
dias.
Os dois indivíduos que
deixaram o veículo estacionado no local foram encontrados e confessaram a
autoria do furto.

MANHUAÇU – PM apreende arma de
fogo e drogas em Dom Correia.

Os autores foram presos
e apresentados na delegacia
para adoção das demais
medidas.
Além da motocicleta, os
policiais apreenderam dois
capacetes, um canivete e
um alicate.

N

o dia 15/02, policiais
militares apreenderam
drogas, um revólver e
munições na casa de um suspeito
de envolvimento com o tráfico
de drogas, no Distrito de Dom
correia, zona rural de Manhuaçu.
A vítima acionou a PM
relatando que ficou fora de
casa por uns dias fazendo tratamento de saúde e ao retornar
deu por falta de um smartfone
e um notebook. O filho do solicitante é dependente químico
e foi apontado como suspeito.
O indivíduo disse que passou os pertences do pai para
um traficante como pagamento
de dívida de drogas.
A PM foi até a casa do infrator, mas não o encontrou. Todavia os policiais receberam
autorização para fazerem uma

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2017

busca domiciliar. O smartfone
da vítima foi localizado. Ainda
foram encontrados e apreendidos um revólver calibre 32
com cinco cartuchos intactos,
uma bucha e uma barra de
maconha, 09 pedras de crack,

uma balança de precisão e
materiais para cortar e embalar drogas.
Todo material apreendido
foi entregue na delegacia. O
traficante ainda não foi encontrado.

Santa Margarida – PM recupera produtos furtados e prende receptadora.

U

ma mulher, de 26 anos,
foi presa pela Polícia
Militar, no dia 15/02,
por estar com produtos furtados
de um posto de saúde e da Usina de Reciclagem da cidade.
A funcionária da Unidade
Básica de Saúde de Santa Margarida acionou a PM relatando
sobre o furto de uma TV de 50
polegadas.
De acordo com os levantamentos feitos pela PM, uma
moradora do bairro Santa Filomena poderia estar com a TV e
outros produtos furtados.
A suspeita foi localizada e
permitiu a entrada dos policiais
em sua residência para uma
verificação. A TV do posto de
saúde foi encontrada enrolada
em um tecido embaixo de um
colchão. Durante as buscas, os
policiais ainda encontraram
produtos de limpeza, luvas,
uma chave disjuntora, e paco-

9

tes de pós de café que haviam
sido furtados da Usina de
Reciclagem.
Funcionários dos dois órgãos do município, alvos do
furto, reconhecer os produtos
subtraídos.
Os policiais conseguiram
informações importantes sobre
os autores dos furtos e estão em

rastreamento.
A mulher foi presa e conduzida à delegacia pelo crime
de Receptação. Os produtos
recuperados foram apreendidos
e levados à delegacia também.
Equipe: 2º Sgt Ronivon, 3º
Sgt Roney, Cb Gustavo, Cb
Leonardo, Cb Welinton Dutra
e Cb Marcos

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com
base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação
da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao
espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores
rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou
“Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado
Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição
Sindical Rural, referente ao exercício de 2017, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e
dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema
nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical
Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2017), constituirá o produtor rural
em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no
artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos
contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por
via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no
que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo
Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio
ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde
tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br.
Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e a cobrança da Contribuição
Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601,
Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação
da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA:
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 21 de fevereiro de 2017.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação
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Investigação
O banqueiro, apaixonado pela jovem atriz,
começou a cortejá-la, saindo com ela várias
vezes. Precavido, antes de revelar a decisão de
desposá-la, pediu à polícia os antecedentes da
moça. Em uma semana, entregaram-lhe o seguinte comunicado: “ Passado irrepreensível.
Comportamento até agora inatacável. Mas, há
algum tempo, vem se relacionando com um
homem de negócios de reputação duvidosa”.

Laços de família
O lacaio do conde entra nos aposentos dele
e diz:
- Senhor conde, está na porta um mendigo
que diz que e seu parente próximo e pode provar.
- Deve ser algum idiota – responde o conde.
- Foi o que eu achei, senhor, mas isso não e
o suficiente para comprovar o parentesco.

Termos médicos
Enquanto se recupera de uma cirurgia, o paciente pergunta ao médico:
- Doutor, me diga em português bem claro:
o que é que está acontecendo comigo ? Por
que não consigo mais fazer os serviços da casa
como antes ?
- Ah, você não tem nada, só está com um
pouco de preguiça.
E o paciente: - Então traduza isso em termos médicos para que eu possa dizer à minha
mulher.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRAZ O PROGRAMA
ESPORTE NA ESCOLA PARA MANHUAÇU
A Administração de Manhuaçu, através
da Secretaria de Educação, em parceira do
SENAR Minas promoveu a capacitação
do Programa Esporte na Escola. Cerca
de sessenta professores participaram das
atividades na Escola Municipal Ponte da
Aldeia entre os dias 01 e 03 de fevereiro.
O programa apresenta aos professores
como usar atividades esportivas dentro e
fora da sala de aula, de forma a contribuir
para o processo de ensino-aprendizagem,
propiciando melhorias no rendimento
escolar.
Outra vertente do projeto é incentivar
que a prática esportiva não se encerre na
atividade em si, mas que também seja um
meio que permita às crianças e aos jovens
aprender sobre a convivência em grupo e o
respeito ao próximo, tanto na escola como
na comunidade. Trabalha também valores
morais e comportamentais.
A Secretária de Educação de Manhuaçu,
Luizaura Januário, falou da importância
dessa metodologia. “Foi uma oportunidade
para levar aos professores uma proposta diferente de trabalhar os conteúdos nas salas
de aulas de uma forma lúdica das matérias
matemática e português. Essa capacitação
é voltada às novas metodologias de ensino
onde é utilizado o esporte como ferramenta
pedagógica e isso ajuda no processo de absorção do conteúdo. Por intermédio deste,
será possível buscar novas informações e

práticas que agucem a vontade de aprender
dos alunos dentro e fora da sala de aula. As
técnicas do programa, sem dúvida, irão
fazer a diferença na qualidade do ensino de
nossas escolas. E ainda é de fundamental
importância para a escola ter essa aprendizagem por meio das brincadeiras, ainda
mais nesse início de ano letivo”.
A professora Maria José aprovou o
curso: “Foi excelente. Nós estamos muito
felizes de ter participado dessa capacitação.
A partir do momento em que eu tiver o conteúdo a ser repassado aos alunos, consigo
fazê-lo com jogos lúdicos e isso, por si só,
já diferencia o professor que faz esse curso
dos outros. A dinâmica que o instrutor nos
passou abre o leque para trabalhar todas as
matérias. O curso foi uma reciclagem e isso
serve como motivação para ensinarmos
mais e melhor”.
A secretária Luizaura Januário concluiu
agradecendo o apoio da Prefeita Cici
Magalhães para as inovações na sala de
aula e ressaltou a parceria com o SENAR.
“Agradecemos a essa instituição que veio
trazer mais conhecimento aos nossos
mestres. O SENAR proporcionou um
aprendizado diferente e essa parceira está
apenas no começo. O grupo de professores
que participou desse curso será multiplicador e poderá levar isso aos demais. Vai ser
bom para os estudantes e excelente para os
educadores", concluiu.

sete erros

Dieta
Raul foi comer pizza.
Garçom: Quer que corte em seis pedaços ou
em oito ?
Raul: Corte em seis, porque oito pedaços é
muito para mim!

Remédio errado
Entra um senhor desesperado na farmácia
e grita: - Rápido, me dê algo para a diarréia!
Urgente! O dono da farmácia, que era novo no
negócio, fica muito nervoso e lhe dá o remédio
errado. O senhor, com muita pressa, pega o remédio e vai embora. Um tempo depois, o dono
da farmácia se dá conta que por engano e inexperiência, deu ao senhor remédio para os nervos. Horas depois, chega novamente o senhor
que estava com diarréia, e o farmacêutico lhe
diz: - Mil desculpas, senhor. Creio que por engano lhe dei um medicamento para os nervos,
ao invés de algum remédio para diarréia. Como
o senhor está se sentindo? Ao que o senhor responde: - Todo sujo, mas tranqüilo...

Execução das Três Mulheres
Três mulheres estavam para ser executadas,
uma morena, uma ruiva e uma loira, primeiro
foi a morena. O guarda a colocou na frente da
parede e disse para seus comandados:
— Preparar, apontar...
Mas a morena se antecipou e gritou:
— TERREMOTO!
Todos se abaixaram e ela fugiu.
O guarda então trouxe a ruiva, e fez a mesma coisa:
— Preparar, apontar...
E a ruiva gritou:
— TORNADO!
Todos se esconderam e a ruiva saiu correndo.
Chegou a vez da loira, muito preocupada e
pensativa ela foi posta de frente para o muro,
então o guarda comandou:
— Preparar, apontar...
A loira depois de muito pensar gritou:
- FOGO!!!!

CURIOSIDADES
Primeira lei de trânsito limitava a velocidade em 10 km/h: A primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha
e foi promulgada em 1836, na Inglaterra.
Além de limitar em dez quilômetros por hora
a velocidade máxima, obrigava a que o carro fosse precedido por um homem portando
uma bandeira vermelha para alertar os pedestres, a no mínimo 60 metros de distância.
Pedido de menina de 11 anos levou
Abraham Lincoln a deixar crescer sua
barba: Abraham Lincoln, o presidente norteamericano cuja barba se tornou clássica
nos retratos que o perpetuam como figura

história, andou a vida toda de rosto raspado,
sem sequer usar um modesto bigode. Foi o
pedido de uma menina de 11 anos, às vésperas de se eleger para o primeiro mandato, que o fez deixar crescer a barba.
Antônio Conselheiro morreu de diarréia: Ao contrário do que se diz, Antônio Conselheiro, o líder de Canudos, não morreu
de ferimentos recebidos na batalha travada
para defender seu reduto de Belo Monte. A
causa foi uma prosaica diarréia que o desidratou antes do massacre final praticado
pelas forças federais, que decapitaram seu
cadáver para levar a cabeça como troféu.

A TURMA DOS JATINHOS
E HELICÓPTEROS
Percival Puggina
Sempre que você escutar um economista dito "desenvolvimentista" saia correndo, chame a mulher e as crianças e grite
por socorro, SOS, mayday, salve-se quem puder!

N

aqueles tempos em que Lula ainda tentava mostrar
o petismo à nação como experiência bem sucedida,
malgrado o crescimento fosse tipo merengue e a prosperidade não passasse de contas penduradas num prego, ele
surtava dizendo que, graças aos governos do partido, pobre
já andava de avião. Doze milhões de desempregados depois,
contas ainda no prego da inadimplência, as companhias aéreas
devolvem aviões e reduzem o número de voos, mas... há uma
parcela da elite política brasileira que só viaja de jatinho.
Ah, as nossas instituições! Desgraçadamente, nos últimos
anos, elas se corromperam em proporções ainda não plenamente descritíveis. A sociedade, que não lhes devotava
confiança, perdeu-lhes o respeito. Se o leitor destas linhas
for parlamentar, ministro de Estado, membro das cortes
superiores do Judiciário, agente público de alto escalão e
considerar excessivamente duras estas palavras, fale com as
pessoas. Ouça o povo nas ruas. Será ainda mais contundente
o que vai ouvir. O descaramento e a inépcia de muitos que
se instalam nessas posições para os piores fins, totalmente
desprovidos de espírito público, atinge a todos e abala os
pilares da Ordem, da Política e do Direito. Produz o que hoje
se observa no país.
E não é só por causa da corrupção! A sociedade
também não tolera mais os contracheques de centenas de
milhares de reais, recheados com "indenizações", parcelas
adicionais, gratificações especiais e jeitosas manobras. Divulgada esta semana, não mostrava a folha de pagamento do
TJ sergipano um pouco mais disso, com remunerações de
centenas de milhares de reais aos desembargadores? Pergunto:
prodigalidades assim não se repetem em toda parte, gerando
ganhos impensáveis fora do serviço público, cujo patrão, o
povo, desconhece os absurdos que paga? A nação enoja-se
desses esbanjamentos, dos cartões corporativos, dos voos
em primeira classe, das aposentadorias privilegiadas, e da
conduta dessa elite cuja boa vida, ela, a nação, custeia com
o gotejado suor de seu rosto e com a sola do sapato gasta nas
calçadas do desemprego.
Notórias personalidades, além do privilégio de foro que
as oculta da efetiva justiça, desfrutam do raro privilégio de
se eximirem do convívio social nos saguões dos aeroportos
e nas filas de embarque onde não seriam bem acolhidas pelo
Brasil que se leva a sério e exige respeito. Então, os senhores
da casa grande republicana, andejam pelo país para reuniões
de proselitismo e mentira, festejados por cupinchas à espera
da própria vez. E como viajam? Em jatinhos, helicópteros e
voos fretados, às custas de terceiros, quartos e quintos, entre
os quais, quase certamente, nós mesmos, a turma da senzala.
________________________________
* Percival Puggina (72), membro da Academia Rio-Grandense de Letras, é arquiteto, empresário e escritor e
titular do site www.puggina.org, colunista de Zero Hora e de
dezenas de jornais e sites no país. Autor de Crônicas contra o
totalitarismo; Cuba, a tragédia da utopia; Pombas e Gaviões;
A tomada do Brasil. integrante do grupo Pensar+.
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Record, SBT e RedeTV! ameaçam cortar
sinal da TV paga
O desligamento da TV analógica em São Paulo abriu uma
guerra comercial entre as emissoras Record, SBT e RedeTV!
e operadoras de TV paga. Caso
elas não cheguem a um acordo,
os 18,8 milhões de assinantes
das operadoras correm o risco
de não ter os três canais em sua
grade de programação quando o sinal analógico for desligado.
Pessoas envolvidas nas negociações dizem que a Simba, empresa criada pelas três emissoras para negociar seus canais digitais
abertos, quer cobrar das operadoras R$ 3 mensais por assinante.
Isso representaria um custo anual de R$ 700 milhões e 5% de alta
no preço dos planos.
A tendência das operadoras é tirar os canais. Eles continuariam a
ser captados pelo receptor digital, mas fora da grade.
A lei que regulamenta o sinal digital não obriga as operadoras
de TV paga a oferecer os canais. Essa obrigação só existe em locais onde o sinal ainda é analógico (nesse caso, as emissoras não
podem cobrar pelo sinal aberto).
A criação da Simba foi aprovada em 2016 pelo Cade, que entendeu a iniciativa como uma forma de compensar o poder da Globo,
que detém 30% da audiência (TV paga e aberta). As três emissoras
têm 20%.
SBT, Record e RedeTV! dizem ser responsáveis pela maior parte da audiência na TV paga e, nos canais abertos, estão perdendo
receita. Afirmam ainda que a Globo já é remunerada pelas operadoras de TV paga. As teles negam. Afirmam que pagam pelos
conteúdos exclusivos da Globo e inserem o sinal aberto sem pagar
por ele. Com informações da Folhapress.

Ministério Público pede condenação de
Luciano Huck por apropriação
Na quarta-feira (15), o MPF (Ministério Público Federal) enviou um pedido à Justiça para manter acondenação
do apresentador Luciano Huck, por “se
apoderar de um bem da sociedade” em
sua casa em Angra dos Reis, no Rio de
Janeiro.
Segundo o Radar Online, da revista
'Veja', o MPF quer manter a multa de
R$ 40 mil ao apresentador da Globo
por fazer uma cerca que fica próxima a
sua residência na Ilha das Palmeiras, em
Angra. Huck foi condenado em segunda
instância, mas recorreu ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) para
rediscutir sua punição.
Huck chegou a dizer que a estrutura era para atividade de maricultura (criação de plantas ou animais marinhos), porém foi contestado pelo MPF, que afirmou que era apenas um pretexto para
poder se apoderar de um bem comum social, o que é proibido por
lei. Em 2011, a determinação da Justiça Federal era para que Huck
desmontasse as cercas e pagasse uma indenização por danos materiais e imateriais, além de multa diária em caso de descumprimento
da decisão.
Ainda de acordo com a publicação, a Procuradoria Regional da
República da 2ª Região, em manifestação ao STJ, defendeu que
o recurso de Huck seja rejeitado por tratar-se apenas de medida
de inconformismo, resultado de sua insatisfação com a sentença
da Justiça. Para o órgão, o fato do delito e sua pena já terem sido
discutidos e confirmados pelo juiz de primeira instância e pelo Tribunal Regional Federal (TRF 2ª Região) invalida a pretensão do
condenado de tentar alteração na sentença.

Xuxa escondeu cirurgia após problemas
em próteses nos seios
As férias da apresentadora Xuxa
serviram não somente para descanso.
A apresentadora aproveitou para corrigir problemas que sofreu recentemente com suas próteses de silicone nas
mamas. Segundo informações dadas à
revista Viva! Mais, "uma prótese encapsulou e a outra virou".
A intervenção corretiva foi feita em
dezembro do ano passado, mas Xuxa
resolveu esconder o fato da mídia, segundo informa o TV Foco. As novas próteses são de apenas 140
ml, menores do que as que a loira exibia anteriormente.
A rainha dos baixinhos declarou, ainda, que quer mostrar os novos seios numa capa de revista, mas cobrindo-os com as mãos,
claro
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Recuperado, Netinho diz: 'Meu
medo era não ter mais vida'
Durante entrevista ao “Vídeo Show”, da
TV Globo, na quinta-feira (16), Netinho celebrou sua volta ao Carnaval da Bahia após
cinco anos afastado de suas atividades profissionais devido ao grave problema de saúde
pelo qual passou recentemente.
"Chega de hospital. Basta!", comemorou o cantor.
Emocionado, o artista relembrou seu desespero ao se dar conta
de que ficou entre a vida e a morte por consequência do uso de
anabolizantes.
"Fiquei um mês sem beber água. Minha voz sumiu toda. Mas
agora, que beleza! Está voltando. Foram três AVCs em uma semana [dois hemorrágicos e um esquêmico], três cirurgias no cérebro,
tenho uma válvula no cérebro ainda. De maio a outubro de 2013,
foram 3.158 exames médicos. Foi muito grave o que eu tive. Fiquei quatro meses sem falar. Imagine um cara que passou a vida
toda em função da voz, trabalhando com a voz, acordar um dia
abrir a boca e não sair nada?", declarou.
Com os olhos marejados, o famoso revelou ainda que seu grande medo durante o processo de recuperação era perder a voz para
sempre.
“Chorei muito no hospital, fiquei muito desesperado quando
comecei a entender. Achei que nunca mais ia cantar. Quando perdi os movimentos, eu levei quatro meses para voltar a andar. Eu
esquecia como me equilibrava e caía. Meu medo era esse: não ter
vida mais.”
Por fim, Netinho relembrou que chegou a tentar contra a própria
vida durante o processo de recuperação.
“Em 2014, eu tentei me suicidar duas vezes em um momento de
depressão. Muita gente não sabe o que é depressão, ignora as pessoas que têm depressão, acha que é preguiça. Mas não é, a pessoa
se afasta", completou.

Scheila Carvalho perde processo que
movia contra RecordTV
Scheila Carvalho perdeu, em primeira
instância, o processo que movia contra a
RecordTV Itapoan, filial da rede na Bahia.
O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região da capital baiana julgou improcedente os pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício da ex-dançarina do É o
Tchan com o canal
Segundo o “NaTelinha”, a famosa, que
foi apresentadora da emissora entre os anos
de 2005 e 2013, não reuniu provas suficientes para comprovar que
era realmente empregada da RecordTV Itapoan
A ex-participante de “A Fazenda” pedia uma indenização de R$
50 mil por danos morais, alegando além do vínculo empregatício,
alguns impedimentos que tinha ao não poder aparecer em outras
TVs por ser contratada da emissora
Ainda de acordo com a publicação, a juíza responsável pelo caso
afirmou que o canal nunca impediu Scheila de aparecer em outros
canais, e que apenas pedia uma liberação informal.
A decisão ainda cabe recurso
Scheila Carvalho comandou entre 2005 e 2013 o "Bom D+",
exibido aos sábados pela RecordTV Itapoan, e que hoje é comandado por Matheus Ramos.

Padre Fábio de Melo alfineta
Sônia Abrão nas redes sociais
Após dizer em sua biografia “Humano Demais” que um apresentador de TV famoso o
assediou, Padre Fábio de Melo acabou sendo
criticado por Sônia Abrão. Ao ficar sabendo do
que Abrão disse, o Padre resolveu alfinetá-la nas
redes sociais.Seus seguidores, é claro, logo passaram a assumir
que se tratava de Sônia.

Wanessa Camargo supera
crise com o pai: “Meu herói”
Wanessa confirmou que voltou às boas com o pai,
Zezé Di Camargo. A cantora afirmou que a confusão
com o sertanejo não passou de uma briga comum de
família.
“O que falo para pessoas é o seguinte: ‘é meu pai,
amo ele de paixão, tenho uma gratidão, um amor,
que nada disso vai derrubar. Ele é meu herói, vai ser
sempre meu herói. Vou ser sempre a menina dele. A
gente é como qualquer pai e filha, família. A gente discorda, às vezes
não concorda com a mesma situação. Mas a gente se ama e isso nunca
vai mudar”, declarou ao “Ego”.
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Quando questionada sobre o que acha de o cantor expor os conflitos
familiares nas redes sociais, Wanessa saiu em defesa do artista.
“Tem muita gente que prefere ser mais aberto na internet. Cada um
tem sua escolha. E, aí, a gente pode ter diferenças nisso. Eu sei que a
internet é um problema, as pessoas julgam muito. A minha postura é a
que sempre escolhi, não quer dizer que as pessoas estão erradas. Tem
gente que prefere não mostrar o filho em foto, tem gente que não se
importa. Então cada um tem sua verdade, tem que lidar com a internet
da forma que acha melhor. Na forma que você se sente bem”, afirmou.
A artista ressaltou ainda que desistiu de rebater as críticas dos internautas: “Comecei a responder as pessoas na internet quando me incomodava e vi que não adiantava muita coisa. Porque se não gosto de
você, não gosto de você e acabou. Então aprendi a usar o block. Só
isso". Apesar de ser vista sempre na companhia da mãe, Zilu Camargo,
Wanessa garantiu que, após a separação dos pais, não tomou partido
para nenhum dos lados. “Eu não me envolvo. Os dois são meus pais, eu
amo os dois, e minha postura sempre foi de respeitar os dois e não entrar
em nenhuma situação que eles têm que resolver entre eles. Eu que sou
filha, não me meto, então acho que as pessoas também não deveriam se
meter”, alfinetou. E completou: “Apesar de as pessoas falarem que me
meto, eu não me meto. Nunca fiz nada. As pessoas colocam palavras
na minha boca, inventam fofocas e falam coisas. Mas sempre tive uma
postura neutra dentro dessa separação, dentro de tudo isso, porque sei o
quanto tem que ser assunto deles”.

Silvio Santos escolhe substituto para
comandar o 'Show do Milhão'
Recentemente SBT anunciou a volta do 'Show do Milhão' em
sua programação de 2017. A atração voltará ao ar após quase 15
anos de extinção, mas com alguns detalhes
diferentes. Marcado para voltar no dia 4
de março, game-show voltará modificado,
com participantes de até 12 anos e sem a
apresentação de Silvio Santos. Para evitar o
desgaste do dono do SBT ao assumir várias
frentes de trabalho, que poderia ser prejudicial a sua saúde, ficou decidido que o apresentador será substituído. De acordo com o
jornal “Agora S. Paulo”, Patrícia Abravanel
foi a escolhida para conduzir a competição.
As gravações dos pilotos começam a partir dos próximos dias, assim que ficarem prontos os cenários.

Ex-namorada de Celso Russomano ganha
processo de R$ 200 mil do deputado
A apresentadora Flávia Feola, ex-namorada de Celso Russomanno, ganhou um processo trabalhista no valor de R$ 200 mil
contra o deputado federal após provar vínculo empregatício.
De acordo com o colunista Leo Dias, a justiça reconheceu além
do vínculo empregatício entre ela e Celso, o acúmulo de funções,
direito a férias e FGTS.
"Essa conquista foi um resgate de prejuízos financeiros e emocionais. Foram quatro audiências e contra
fatos não existem argumentos. Falei toda a
verdade sem nenhuma mentira" disse Flávia, que ainda afirmou que esse processo
lhe trouxe uma série de problemas emocionais. "Estou cansada e fazendo terapia
e tratamento psiquiátrico. Tive parada cardiorrespiratória no ano passado. Briguei
com um deputado federal que se utilizado
foro privilegiado para não me encarar. Recebi muitas ameaças. Ele não teve a coragem de me encarar", completou.
Segundo o site Notícias da TV, a ex-apresentadora entrou na
justiça contra a Rede Brasil, onde Celso teria sido presidente do
conselho da emissora. Flávia apresentou o programa 'Circuito Society' durante cinco anos, mas alega que também trabalhava como
diretora e produtora do canal por um salário de R$ 2.200 que não
era pago em dia. A ex-namorada de Celso Russomano ainda alega
que antes do seu programa chegar ao fim ela foi advertida que precisava pagar uma quantia para manter a atração no ar.
"Me disseram: 'Para continuar com seu programa no ar, você
terá que pagar R$ 15 mil'. Foi muito difícil. Me vi compelida a
pedir demissão. Fui parar no hospital com 18 de pressão, fiquei
louca. Fiquei muito mal, eles agiram de má fé mesmo", conta.
Quem apresentou Flávia para o dono do canal, o empresário
Marcos Tolentino - sócio de Celso Russomano em outros negócios
- teria sido o deputado.
"Tenho uma matéria [guardada] sobre o primeiro dia do meu programa, em que ele [Russomanno] fala: 'A Rede Brasil acerta em apostar em você, eu estou apostando em você'. [Na época da demissão]
Falei: 'Celso, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Se você não
me deixar com esse programa no ar, vou entrar com uma ação contra
a Rede Brasil'. E ele me escreveu assim: 'Depois de tudo que eu fiz
para você, você vai entrar com uma ação contra mim?'. Como ele fala
que [o canal] não é dele? Celso tirou de mim o que mais amo fazer
na minha vida", lamentou Flávia em entrevista de novembro de 2016.
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Todo brasileiro deveria ler isso

O

Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

s brasileiros precisam se convencer
depressa que só uma Intervenção Cívica Constitucional, promovendo uma
repactuação legal e ética, tem condições
efetivas de mudar o Brasil, neutralizando a ação
do Crime Institucionalizado – que é transnacional,
e não apenas “local” ou “regional”. “O inimigo é
o sistema” – já ensinou o famoso Capitão Nascimento, no “Tropa de Elite”. Se o sistema e seus
mecanismos criminosos não forem mudados, a
corrupção sistêmica permanecerá vigorando como
padrão de conduta e negócios.

fazer campanhas eleitorais e raramente são eleitos.

Mais uma vez, o livre-pensador José Padilha
– cineasta que dirigiu os dois filmes “Tropa de
Elite” – traz argumentos que contribuem para uma
constatação objetiva do que precisa ser mudado
no modelo, no mecanismo e no sistema estatal.
Em recente artigo em O Globo, Padilha listou 27
enunciados sobre a oportunidade de desmontar o
mecanismo de exploração da sociedade brasileira
pelo Crime Institucionalizado. A reflexão é viralizada pela Força Tarefa da Lava Jato, coordenada
pelo procurador Deltan Dallagnol. Em itálico, a
tese do Padilha:

12) A maioria dos políticos brasileiros tem baixos
padrões morais e éticos. (Não se sabe se isto decorre
do mecanismo, ou se o mecanismo decorre disto.
Sabe-se, todavia, que na vigência do mecanismo
este sempre será o caso.)

1) Na base do sistema político brasileiro, opera
um mecanismo de exploração da sociedade por
quadrilhas formadas por fornecedores do Estado e
grandes partidos políticos. (Em meu último artigo,
intitulado Desobediência Civil, descrevi como este
mecanismo exploratório opera. Adiante, me refiro
a ele apenas como “o mecanismo”.)
2) O mecanismo opera em todas as esferas do
setor público: no Legislativo, no Executivo, no
governo federal, nos estados e nos municípios.
3) No Executivo, ele opera via superfaturamento
de obras e de serviços prestados ao estado e às
empresas estatais.
4) No Legislativo, ele opera via a formulação de
legislações que dão vantagens indevidas a grupos
empresariais dispostos a pagar por elas.
5) O mecanismo existe à revelia da ideologia.
6) O mecanismo viabilizou a eleição de todos os
governos brasileiros desde a retomada das eleições
diretas, sejam eles de esquerda ou de direita.
7) Foi o mecanismo quem elegeu o PMDB, o
DEM, o PSDB e o PT. Foi o mecanismo quem elegeu José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar
Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio
Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer.
8) No sistema político brasileiro, a ideologia está
limitada pelo mecanismo: ela pode balizar políticas
públicas, mas somente quando estas políticas não
interferem com o funcionamento do mecanismo.
9) O mecanismo opera uma seleção: políticos
que não aderem a ele têm poucos recursos para

10) A seleção operada pelo mecanismo é ética e
moral: políticos que têm valores incompatíveis com
a corrupção tendem a ser eliminados do sistema
político brasileiro pelo mecanismo.
11) O mecanismo impõe uma barreira para a
entrada de pessoas inteligentes e honestas na política nacional, posto que as pessoas inteligentes
entendem como ele funciona e as pessoas honestas
não o aceitam.

terem sido investigados pelo STF desde 1998, a
primeira condenação só tenha ocorrido em 2010.)
22) A operação Lava-Jato só foi possível por
causa de uma conjunção improvável de fatores: um
governo extremamente incompetente e fragilizado
diante da derrocada econômica que causou, uma
bobeada do parlamento que não percebeu que a
legislação que operacionalizou a delação premiada
era incompatível com o mecanismo, e o fato de
que uma investigação potencialmente explosiva
caiu nas mãos de uma equipe de investigadores,
procuradores e de juízes, rígida, competente e com
bastante sorte.
23) Não é certo que a Lava-Jato vai promover
o desmonte do mecanismo. As forças politicas e
jurídicas contrárias são significativas.

13) A administração pública brasileira se constitui a partir de acordos relativos a repartição dos
recursos desviados pelo mecanismo.

24) O Brasil atual está sendo administrado por
um grupo de políticos especializados em operar
o mecanismo, e que quer mantê-lo funcionando.

14) Um político que chega ao poder pode fazer
mudanças administrativas no país, mas somente
quando estas mudanças não colocam em xeque o
funcionamento do mecanismo.

25) O desmonte definitivo do mecanismo é mais
importante para o Brasil do que a estabilidade econômica de curto prazo.

15) Um político honesto que porventura chegue
ao poder e tente fazer mudanças administrativas e
legais que vão contra o mecanismo terá contra ele
a maioria dos membros da sua classe.
16) A eficiência e a transparência estão em contradição com o mecanismo.
17) Resulta daí que na vigência do mecanismo
o Estado brasileiro jamais poderá ser eficiente no
controle dos gastos públicos.
18) As políticas econômicas e as práticas administrativas que levam ao crescimento econômico
sustentável são, portanto, incompatíveis com o
mecanismo, que tende a gerar um estado cronicamente deficitário.
19) Embora o mecanismo não possa conviver
com um Estado eficiente, ele também não pode
deixar o Estado falir. Se o Estado falir o mecanismo morre.
20) A combinação destes dois fatores faz com
que a economia brasileira tenha períodos de crescimento baixos, seguidos de crise fiscal, seguidos
de ajustes que visam conter os gastos públicos,
seguidos de novos períodos de crescimento baixo,
seguidos de nova crise fiscal...
21) Como as leis são feitas por congressistas
corruptos, e os magistrados das cortes superiores
são indicados por políticos eleitos pelo mecanismo,
é natural que tanto a lei quanto os magistrados das
instâncias superiores tendam a ser lenientes com a
corrupção. (Pense no foro privilegiado. Pense no
fato de que apesar de mais de 500 parlamentares

26) Sem forte mobilização popular, é improvável que a Lava-Jato promova o desmonte do
mecanismo.
27) Se o desmonte do mecanismo não decorrer da
Lava-Jato, os políticos vão alterar a lei, e o Brasil
terá que conviver com o mecanismo por um longo
tempo."
José Padilha mandou bem... Faltou destacar
que, para neutralizar o “mecanismo”, é urgente
a profunda mudança no modelo estatal que a
Intervenção Cívica Constitucional tem plena
capacidade de realizar. A intervenção deverá
reduzir e adequar a máquina estatal a uma nova
realidade cidadã – deixando de servir ao Crime
Institucionalizado. Uma medida imediata é a
“reinvenção tributária”, extinguindo quase todos
os 92 impostos em vigor.
Junto com o redesenho estatal, e da própria federação brasileira, temos de abandonar o modelo
rentista e ingressar na economia de mercado produtiva, livre ao máximo dos cartorialismos estatais.
Mudando tudo, os juros baixas naturalmente, porque se acabará com a fonte geradora de gastança e
roubalheira – sem punição e roubalheira.
Em resumo, o Brasil tem de apoiar a Lava Jato e ir
muito além dela, eliminando as pré-condições que
perpetuam a corrupção sistêmica. Só é preciso ficar
claro que a única maneira de neutralizar o Crime
Institucionalizado é promover a inédita Intervenção
Constitucional.
Que o paradigma do Capitão Nascimento do
Padilha seja praticado pelos brasileiros: “Missão
dada é missão cumprida”...

