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Esquema desviou cerca
de 820 mil em Lajinha

Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga
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Distribuição gratuita

O Dia da Mulher ganhou outro sentido
na Câmara Municipal de Lajinha
PÁG.
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Delegados da Polícia Federal esclareceram funcionamento de
esquema criminoso (Foto: Zana Ferreira/GV)

Prefeita Cici e diretor da Jucemg
discutem projeto da Sala do
Empreendedor em Manhuaçu
PÁG.
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EDITORIAL

Alguns pensamentos sobre
a corrupção brasileira

CHARGE

A

corrupção é com certeza uma das responsáveis
pela crise brasileira. A Lava Jato desnudou os
políticos e deixou bem visível para todo o povo
o grau de comprometimento de cada partido e de cada
liderança, ao ponto dos caciques quererem mudar a regra
do jogo, colocando a forma de eleger os candidatos em
lista, e aí você sabe que farão a lista de uma maneira para
continuarem no poder.
A situação brasileira é muito grave, por termos a minoria trabalhando para passar o
Fale com a redação
contato@jm1.com.br país a limpo. Veja os prejuízos
que os mandatários causam ao
(33)3331-8409
país e ninguém é cobrado por
isso, a esperança do povo é a Lava jato, é agora ou nunca.
A situação das administrações estaduais, nas unidades federativas de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul
e Minas Gerais, expressam-se na calamidade financeira.
Em outros Estados, a crise fiscal demonstra que a saúde
financeira da grande maioria não é confortável. Agravada nos últimos anos com a redução de tributos como o
ICMS. Aqueles Estados buscaram a ajuda do governo
da União, mergulhado em brutal recessão. Tornou-se
impossível construir solução consistente para remediar
a conjuntura calamitosa. Neles, o que mais pesa é a folha
salarial dos ativos e inativos e as dívidas na escala dos
bilhões de reais.
O Tesouro nacional aponta que, na relação dos 27 Estados, os gastos das despesas de pessoal com servidores
ativos e inativos, em 9 deles, está acima dos limites da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Significa que o endividamento consolidado líquido é superior a duas vezes a
receita corrente líquida. São eles: Paraná, Goiás, Paraíba,
Distrito Federal, Roraima, Mato Grosso do Sul, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
No Brasil, se nós tivéssemos um bom número de autoridades da justiça bem-intencionados o país não estaria do
jeito que está. Alguém pergunta – Será que os juízes de
Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo que estão mais
perto dos poderes onde houve mais corrupção, mais não,
precisou de um juiz de Curitiba para mostrar ao povo, o
quanto de políticos estão envolvidos em desvio de verbas.
De uma vez por todas o povo tem que entender que o
poder é dele, se o povo não se impor, não teremos uma
nação justa e igualitária.
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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

A

PROTETOR SOLAR

lguns dias atrás uma apresentadora de um programa de
televisão disse que todos os dias antes de sair de sua
casa, ela se enche de protetor solar. Chova ou faça sol
ela usa porque quer sentir-se protegida... E recomendou a
todos os telespectadores que fizessem o mesmo.
Você se protege do sol usando protetor solar?
De acordo com pesquisa publicada pelo jornal inglês The
Independent, a probabilidade de morrer pelo uso de protetores
solar é maior do que pela exposição ao sol. E a análise foi feita
com 30.000 mulheres voluntárias durante mais de duas décadas. O resultado foi que a taxa de mortalidade entre aquelas
que evitam o sol com protetor solar era quase o dobro das
que passam o verão sem proteção alguma. Que coisa, heim!
Um dos grandes problemas é que o protetor bloqueia a
capacidade do corpo de absorver vitamina D, presente nos
raios solares. A carência de vitamina D resulta em problemas
gravíssimos, porque ela é anti-raquitica.
Atualmente, 85% dos americanos têm deficiência de vitamina
D. E o uso de protetor solar é quase uma regra geral.
Nos últimos anos tem aumentado muito o número de pessoas
com câncer, doenças cardiovasculares, osteoporose, artrite,
diabete, pressão alta, depressão e inflamações no intestino.
Por que está havendo tanta ausência de saúde, especialmente na população acima de quarenta anos?
A importância da vitamina D é enorme e seus benefícios

são vários, como:
1. Manutenção da saúde dos ossos e dentes (o corpo precisa
de vitamina D para absorver cálcio)
2. Melhoria na saúde do sistema imunológico, cérebro e
sistema nervoso.
3. Equilibra os níveis de insulina e auxilia o controle de
diabetes.
4. Melhoria na função pulmonar e na saúde cardiovascular.
Infelizmente, como já ficou comprovado, o câncer de pele
tão temido por muitos, pode se desenvolver mesmo que você
passe protetor solar.
Um estudo, desta vez divulgado pela Câncer Research Avoidance mostrou que vitamina D presente no sangue ajuda a
proteger o corpo contra queimaduras do sol e também previne
o câncer de pele.
Mas, é preciso que se evite o sol forte para proteger a pele
do envelhecimento, especialmente no caso das pessoas com
pele clara. Eu uso protetor solar, mas com muita moderação, e
apenas na pele exposta ao sol forte. A síntese de vitamina D via
raios solares é importante demais! Não dá para brincar... Muito
menos ouvir as opiniões e conselhos que a televisão ensina.
João Antonio Pagliosa
www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br
Chácara Quinta do Sol, 14 de março de 2017.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
A violência que a lei protege
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Renato Sant.Ana
Um juiz de direito reagiu a um assalto e matou dois bandidos. Em 09/02/2017, Ele estava numa lanchonete, em Uberlândia (MG), quando três assaltantes armados invadiram o
local. Dois bandidos posicionaram-se em pontos estratégicos,
dando cobertura a um terceiro que, encapuzado e portando
um revólver, dirigiu-se ao caixa, ameaçando o proprietário
da lanchonete.
Diz-se que ele se virou bruscamente na direção do magistrado (detalhe irrelevante). O juiz sacou uma pistola e, com
grande perícia, deu-lhe um tiro letal e, ato contínuo, alvejou
um segundo bandido, matando-o. O terceiro fugiu, sendo
recolhido por um quarto que aguardava num automóvel.
Todos os dias, a toda hora, uma lanchonete, um supermercado, um ônibus, uma residência, um transeunte, alguém é
alvo de bandidos que agem na certeza de que não haverá
reação: a população está desarmada. O que se deu em Uberlândia é exceção!
Será que, além das figurinhas carimbadas que usam um
falsificado discurso sobre "direitos humanos" para enganar
a população, alguém negará que o juiz agiu em "legítima
defesa"? Caberá dizer que houve excesso?
Poucas pessoas estarão, como aquele juiz, preparadas para
usar uma arma de fogo. E farão melhor em não ter arma. Mas
os bandidos não têm que saber quem está ou não preparado!
Quando o governo Lula desrespeitou o que a maioria dos
brasileiros decidiu nas urnas (no plebiscito de 2005), o que
fez foi desarmar o cidadão honesto e dar sinal verde à bandidagem. O resultado é violência urbana fora de controle,
moradores do campo completamente desprotegidos e toda
a população com a rotina alterada pelo medo.
Mas, são as "reformas por dentro" de que falam os petistas... Quanto tempo levaremos para restaurar todo o estrago
que essa corja "empoderada" fez no Brasil?

Mais de 1.500 pessoas se
inscreveram para o Processo Seletivo
da prefeitura de Lajinha
O projeto de Lei Ordinária 009/2017, foi aprovado na
reunião da Câmara do dia 17 de março de 2017, vários
vereadores falaram do cuidado que todos devem ter para
que todos tenham a mesma chance. Alguns munícipes nem
fizeram inscrição com medo de cartas marcadas ocorridas
em gestão anterior. A prova será composta por questões de
português e matemática com peso de 25% cada e a entrevista
terá peso de 50%. As vagas são entorno de pouco mais de 120.
Constituição Federal de 1988
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Seja prudente não
compartilhem boatos
A internet está infestada de hoax (termo usado para designar
farsas que circulam pela web) é fato consumado. Porém, o
grande problema é que a maioria das pessoas não checa as
afirmações contidas nesses posts, tomam aquilo como verdade e compartilham com o seu círculo virtual de amizades,
tornando esse ciclo em uma bola de neve sem fim.
Por isso, separamos 6 dicas para ajudá-los a identificar se
estão diante de um boato ou não. Confiram!
(1) - Essa é a principal dica para identificar uma mentira
online. Os autores dos hoax raramente mencionam a fonte
das informações postadas, mas costumam dar créditos a nomes de instituições e pessoas que supostamente entendem do
assunto para conseguir mais credibilidade. Por isso, quando
se deparar com alguma informação duvidosa, faça uma busca

rápida em um site de busca, como o Google, para checar se
a notícia realmente foi divulgada ou se a fonte citada existe.
Caso não encontre nada contundente, com certeza você está
diante de um boato.
(2) - Quando algum conhecido postar uma notícia interessante na rede social, não leia apenas o título. Cheque o site onde
essas informações foram publicadas. Existem inúmeros blogs
e sites que você consegue identificar se é confiável apenas pela
aparência. Na dúvida, procure sempre saber se essa notícia foi
publicada em jornais e revistas conhecidas.
(3) - Essa dica é bem fácil de identificar. Os autores desses
boatos nunca estão preocupados com a gramática e coerência
de seus textos. Além disso, utilizam termos conspiratórios e
letras coloridas e em caixa alta para chamar a atenção do leitor.
Sendo assim, se você encontrar muitos erros de português e
imagens muito chamativas, você pode estar diante de uma
farsa.
(4) - Os autores de boatos na internet também não estão
preocupados com a qualidade visual do conteúdo postado.
Muitas das imagens compartilhadas possuem montagens mal
feitas e fotos em baixíssima qualidade. Esse é um forte indício
de que o post não é confiável.
(5) - A maioria dos hoaxes não são datados justamente para
que o leitor tenha sempre a impressão de que a notícia é nova.
Por conta disso, esses boatos são capazes de sobreviver por
anos na web, sendo compartilhados constantemente.
(6) - Muitas das informações falsas divulgadas na internet
trazem mensagens solicitando que o post seja compartilhado
com urgência e para o máximo de pessoas. A maioria dessas
farsas também insinua um clima conspiratório, além de misturar fatos reais com fictícios para confundir o leitor.

Câmara de Lajinha
quer acabar com fakes
A frente da Câmara de Lajinha a
vereadora Neura, está revolucionando
a maneira de exercer a presidência,
diante dos problemas da cidade ela
tem incentivado a união de todos para
o bem-estar do município.
Lajinha por ter dois grupos políticos
bem participativo, as redes sociais
têm trazido alguns transtornos para
algumas pessoas, que vê seu nome
achocalhado nas redes por pessoas
que se esconde por perfis falsos, os
chamados fakes. Segundo a vereadora
Neura essas coisas têm que acabar em Lajinha, as críticas
são bem-vindas, serve de balizamento e aperfeiçoamento em
nossas ações. A vereadora convocou todos os vereadores para
juntos entrarem com uma representação junto ao Ministério
Público e Polícia Civil, para que se faça valer a Lei, diante da
justiça as redes sociais sejam obrigadas a liberar os nomes das
pessoas que estão escondidas por detrás dos fakes.

A falta de participação
social do povo brasileiro
Depois que o governo
anunciou a reforma da
Previdência, muitos brasileiros começaram a se preocuparem. A imobilidade
brasileira é a causa de
tantos atributos imposta
ao povo.
Bertold Brecht (18981956)
"Um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu.
Como não sou judeu, não me incomodei.
No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho que
era comunista.
Como não sou comunista, não me incomodei.
No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico.
Como não sou católico, não me incomodei.
No quarto dia, vieram e me levaram; já não havia mais
ninguém para reclamar... "
Cláudio Humberto, em 09/02/2007

O que os outros disseram, foi depois de ler Maiakovski.
E você, depois de ler essas opiniões, vai ficar inerte ou vai
começar a realizar mudanças positivas à sua volta?
Vamos lá! Sai da acomodação e medo e comece a fazer
alguma coisa que está ao seu alcance fazer para que mudanças aconteçam no ambiente social em que vive, seja em sua
rua, em seu bairro, na política local (escolhendo melhor os
representantes políticos municipais, estaduais e nacionais),
em seu meio ambiente, em sua cidade. Seja um cidadão ativo
em sua comunidade.
Sua ação é importante para que aconteçam mudanças. Faça
bem a sua parte!

Protesto em Lajinha contra a reforma
da previdência

Na quarta-feira (15), protestos contra as reformas da
Previdência e trabalhista tomaram as ruas e paralisaram
serviços públicos em 16 capitais do Brasil, além de várias
cidades do interior. A insatisfação foi repercutida em 17
estados: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Sergipe.
Belo Horizonte teve adesão de várias classes trabalhadoras. Metrôs, escolas e centros de saúde tiveram
paralisações e algumas das principais avenidas foram
congestionadas. Manifestações também foram intensas
pelo interior do estado em cidades como: Ipiaçu, Conselheiro Lafaiete, Curvelo, Frutal, Governador Valadares
e Lajinha

Método de governar, pense nisso
Eu perguntei para a filha de uns amigos o que ela queria
ser quando crescer. Ela disse que queria ser presidente. Os
pais, de esquerda, estavam em volta e perguntei "se você
fosse presidente o que você faria primeiro? " Ela respondeu
"Eu daria comida e casas para todos os moradores de rua".
Os pais dela sorriram de orgulho e disseram: "bem vinda à
esquerda!"
"Uau, que ideia ótima!", eu lhe disse. E continuei, "você
não precisa esperar ser presidente para fazer isso. Você pode
vir à minha casa, podar o jardim, varrer o quintal e eu te
pago R$100. Depois te levo ao mercadinho onde ficam uns
moradores de rua e você pode lhes dar o dinheiro".
Ela pensou um pouco, me olhou e perguntou: "porque o
morador de rua não pode ir na sua casa, fazer o trabalho e
você paga os cem reais para ele?"
Eu sorri e disse: "Bem-vinda à direita".

Cafeicultor de Manhuaçu vence
o 26º Prêmio Ernesto Illy
Minas Gerais demonstrou a excelência de seus cafés especiais no 26º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade do Café para
Espresso. Grãos arábica de três diferentes regiões do estado
foram reconhecidos como os melhores da safra 2016/2017
pelo concurso da illycaffè, que teve como campeões da categoria nacional os produtores CBI Agropecuária, da Chapada
de Minas; Juliana Armelin, do Cerrado Mineiro e Rafael
Marques de Araújo, da fazenda da Serra, em Manhuaçu,
nas Matas de Minas.
Os três vencedores concorrerão ao 2º Prêmio Internacional
Ernesto Illy de Qualidade do Café para Espresso, em outubro,
em Nova York (Estados Unidos).
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

"estranho e inoportuno”.

O senador Benedito de Lira (PP-AL) referente o decreto do presidente Temer. Quer o Ministério da Pesca de volta.

LULA VIROU HERDEIRO DO
‘ROUBA, MAS FAZ’ DE MALUF
Acusado de rosário de crimes
vinculados a corrupção em número maior que Paulo Maluf, o
ex-presidente Lula já se habilita
à herança do ex-prefeito paulistano. Há décadas mantido sob
suspeita, Maluf não pode sair do
País sob o risco de receber voz de prisão, mas divulgou
mensagem nas redes sociais lembrando que não está na
“lista de Janot”, a exemplo de Lula, assim como não esteve
no mensalão.
GOLEADA DE LULA

EMERGÊNCIA
Assim que soube da operação Carne Fraca, o ministro
da Agricultura, Blairo Maggi, ligou para o embaixador da
União Europeia no Brasil, João Gomes Cravinho, para detalhar as providências do governo.
PROGRESSÃO DE REGIME
Mesmo condenado à pena mínima de 31 anos, pelos crimes que lhe são atribuídos até agora na Lava Jato, dificilmente o ex-presidente Lula permaneceria em cana muito
tempo, segundo especialistas.
A CONTA É NOSSA

Maluf foi absolvido no caso “frangogate” e condenado em
dois casos. Lula é réu por corrupção, lavagem, quadrilha,
enriquecimento ilícito...

O governo federal deve superar os R$ 3,4 trilhões em receitas este ano, segundo o Portal da Transparência. Será o
novo recorde histórico de arrecadação de impostos, tributos, multas, decisões judiciais etc.

REINANDO ABSOLUTO

PONTE DE LONDRES CAIU

Assim como Maluf, Lula já se beneficia entre eleitores mais
pobres e desinformados, como o líder da bancada do “rouba, mas faz”.

O jornal britânico The Guardian divulgou informações sobre um plano em caso de morte da Rainha Elizabeth II. A
mensagem inicial para a cúpula do governo é simples e
direta: “the London bridge has fallen”.

A CARA DE UM...
Em várias campanhas, como candidato ou “padrinho” de
candidatos, o ex-prefeito Paulo Maluf, a exemplo de Lula
com Dilma, foi imbatível.
...FOCINHO DO OUTRO

VAZAMENTO SELETIVO
Mais de 40 veículos de comunicação nacionais e internacionais pediram informações ao STF e à Procuradoria-Geral sobre as delações da Odebrecht, mas apenas os
queridinhos de sempre foram atendidos.
PENSANDO BEM...

Lula mostrou que nada o separava de Maluf ao pedir seu
apoio, em 2012, à candidatura de Fernando Haddad (PT),
em São Paulo.

...em vez de “Lista de Janot”,
a relação de políticos delatados na Lava Jato mereceria
ser chamada de “Lista do
Mal”.

AGORA O PT QUER A OPOSIÇÃO
SÓCIA DA ROUBALHEIRA
O PT retomou a estratégia de tentar escapar do lamaçal
do “petrolão” acusando operação Lava Jato de “proteger o
PSDB”. O governo era do PT e o PSDB estava na oposição,
lembrou ontem o procurador Deltan Dallagnol. PP é o partido
com o maior número de políticos denunciados na Lava Jato,
e que PT e PMDB, parceiros na rapina, têm igual número de
larápios acusados. Além disso, há vários tucanos já enrolados.
TEMA INCÔMODO
A estratégia principal do PT, determinada pela executiva
do partido, é evitar o tema Lava Jato e focar em críticas às
reformas em curso.
FILHOTE PETISTA
O assalto à Petrobras iniciou de maneira organizada no
governo Lula, em 2004, e interrompido pela Lava Jato no
governo Dilma, em 2014.
CONCLUSÃO DA LAVA JATO
Lava Jato concluiu, com provas e confissões, que os governos do PT nomearam diretores ligados a partidos para
roubar a Petrobras.
DESGRAÇA POUCA É BOBAGEM
Economistas advertem: o escândalo das carnes adulteradas será uma catástrofe para o Brasil, muito pior que os
danos causados pela Lava Jato. A começar pelo provável
banimento do País no mercado mundial.
RECUPERAÇÃO DEMORADA
Se o Brasil for mesmo banido do mercado mundial de
carnes, poderá levar décadas para se recuperar, segundo estimam especialistas. Hoje, o Brasil é considerado o
segundo maior produtor de carnes do mundo.
DE OLHO ABERTO
Uma das principais preocupações com a operação Carne
Fraca é o mercado chinês, o segundo maior importador de
frangos e o terceiro principal destino das carnes suína e
bovina do Brasil.

Quando chega Jesus

O Novo Testamento diz que Jesus era amigo de uma
família composta de três adultos: Marta, Maria e Lázaro.
Um dia, Jesus foi avisado que seu grande amigo Lázaro
estava enfermo. Mas, por alguma razão, Jesus não foi
imediatamente visitá-lo. Demorou-se ainda muitas horas no
lugar onde se encontrava quando recebeu a notícia. Nesse
meio-tempo, Lázaro morreu. Imagino que Marta e Maria
tenham ficado confusas e talvez até questionado as raízes
daquela amizade. Afinal, que amigo é esse, que não acode
no tempo da calamidade?
Por fim, veio Jesus. Ouviu as irmãs desfiarem o seu
rosário de lamúrias, e humanamente falando, elas tinham
razão. Jesus chorou com elas e foi ao sepulcro ressuscitar
Lázaro, e nesse lugar, Jesus chorou, diz João 11.35. Chorou,
orou e ordenou para o túmulo: “Lázaro, vem para fora”.
E Lázaro veio para fora, justamente como Jesus mandara.
A ressurreição de Lázaro é tida como o maior milagre
operado por Jesus. Vezes há na vida em que a nossa dor
é tão aguda, nossa esperança tão descorada, tão mal está
o nosso Lázaro, que pensamos que Jesus não virá jamais
nos socorrer. E a situação piora ainda mais se, durante a
sua demora, Lázaro morre.
Irmãos, creiamos em Cristo de forma adulta. Pensemos
no fato de que Jesus virá em nossa direção. Certamente não
no nosso tempo, não no momento e na hora que desejarmos
ou determinarmos, como se ele fosse o nosso criado; não.
Ele é o Senhor. Ele tem as rédeas da história. É ele quem
governa tudo. E quando ele vier, sim, quando ele vier, a
noite irá embora, a morte morrerá, o caos se transformará
em céu, e o paraíso deixará de ser uma miragem.
Pare o que estiver fazendo agora, ajoelhe-se aí e diga:
“Senhor Jesus, vem habitar no meu coração. Invade e dirige
a minha vida, Senhor, agora e para sempre”.
Pr. João Soares da Fonseca

‘CARNE FRACA’: GOVERNO
SUSPEITA DE ESPIONAGEM
O envolvimento de empresas como JBS e BRF na Operação Carne Fraca, acusadas de subornar fiscais para vender produtos adulterados, pode levar o Brasil a ser banido
do mercado. No governo há a suspeita até de “espionagem
industrial” manipulando gerentes e fiscais corruptos para
sabotar o produto brasileiro. Mas, ainda que tenham “armado”, a adulteração criminosa de carnes foi constatada.
CONCORRÊNCIA DELIRA
O Brasil produz 15% da carne consumida no mundo, por
isso seus concorrentes celebraram tanto as notícias da
operação de ontem.
GIGANTE INCÔMODO
Só o grupo JBS tem 235.000 funcionários em 150 países.
A subsidiária da JBS nos Estados Unidos emprega 78 mil
pessoas.
GRANDE PLAYER
Já a BRF, dona da Sadia e da Perdigão, tem 54 fábricas
em sete países (inclusive o Brasil), somando 105 mil funcionários.
CARNE FRACA, GRANA FORTE
As empresas da JBS-Friboi investigadas na Operação Carne Fraca, fizeram mais de R$ 393 milhões em doações nas
eleições de 2014.
TURMA DE DILMA DEMOROU
A LARGAR AS BOQUINHAS
Só agora, quase um ano depois da saída de Dilma Rousseff, o governo petista chegou de fato ao fim. Os que se
agarraram às boquinhas no governo federal receberam os
últimos pagamentos de quarentenas concedidas pela Comissão de Ética Pública. Foram pagamentos mensais de
até R$126 mil (caso do ex-presidente da Petrobras Aldemir
Bendine). Até o fim de 2016, as quarentenas custaram R$
7,2 milhões.

A felicidade cura!
Sentir-se bem e feliz tem grande influência sobre a saúde
Existem certas coisas que todo mundo quer: ser feliz, bem-sucedido e ter o controle da própria vida – esses são desejos
universais. Para quem tem diabetes, ter um espírito alegre e
confiante torna bem mais fácil a tarefa de manter o controle
sobre a própria saúde.
Manter uma postura otimista e positiva diante da vida tem
se mostrado muitas e muitas vezes eficaz em reduzir os hormônios do estresse que elevam a glicemia e provocam o acúmulo
de gordura abdominal, ativar um sistema imunológico preguiçoso e até reduzir o risco de doenças cardiovasculares – a principal causa de morte entre os diabéticos.
Até os médicos já reconhecem que ser feliz é a chave para
se manter saudável. Em uma pesquisa, 100 médicos foram
questionados sobre o que era preciso fazer para ficar longe dos
problemas de saúde. Algumas respostas foram surpreendentes:
“Acreditar em algo bom.”
“Controlar o estresse e se divertir com os amigos.”
“Desenvolver o seu próprio potencial.”
“Comer menos, se exercitar mais e se divertir.”
“Amar aqueles que estão ao seu lado – cônjuge, filhos, família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, membros da comunidade.”
“Alcançar o equilíbrio na vida.”
“Exercitar-se todos os dias, manter uma alimentação balanceada, cultivar relacionamentos sociais e pessoais significativos e escolher um trabalho que seja importante para você.”
“Encontrar um sentido na vida.”
Adaptado de Reverse Diabetes –
Seleções do Reader’s Digest
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Câmara de Manhuaçu aprova renovação de contrato para atender
o PETI e aprova contas do ex-Prefeito Nailton Heringer

A

Câmara de Vereadores de
Manhuaçu promoveu duas
reuniões presididas por
Jorge Augusto Pereira “Jorge do
Ibéria”, na noite de quinta-feira,
16/03, sendo ordinária e a outra
extraordinária para votação das
contas do ex-Prefeito Nailton
Heringer.
Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram seis projetos
de lei.
De autoria do vereador Giovanni Mageste, foi aprovado projeto
de lei que declara de utilidade pública a ADEMMIG (Associação
dos Comerciantes de Defensivos
das Matas de Minas Gerais).
Aprovado projeto de lei de
autoria do Poder Executivo que
dispõe sobre a criação de um
cargo comissionado de Coordenador do Serviço de Odontologia
e um cargo comissionado de Coordenador Municipal de Serviço
de Saúde Mental e extingue um
cargo comissionado de Médico
Supervisor, um cargo comissionado de Médico Responsável de
P.A, um cargo comissionado de
Técnico em Ouvidora da Saúde
e um cargo comissionado de
Atendente de Ouvidora da Saúde.
De autoria do Poder Executivo foi aprovado projeto de lei
que altera dispositivos da Lei nº
3.398, de 15 de julho de 2014. O
projeto altera a lei do COMAD
(Conselho Municipal de Políticas
Sobre Drogas), autorizando o

município a ceder um servidor
de nível superior para exercer a
função de Secretário Executivo
do COMAD, bem como altera a
sua composição.
Também de autoria do Poder
Executivo foi aprovado projeto
de lei que altera dispositivo da
Lei nº 3.572 de 27 de janeiro
de 2016, refere-se a renovação
dos contratos com pessoal para
trabalhar no PETI (Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil),
até 31/12/2017.
Ainda foi aprovado projeto de
lei de autoria do Poder Executivo
que altera o quadro constante do
artigo 2º da Lei nº 3.669 de 20 de
fevereiro de 2017, visando incluir
autorização para a contratação
até seis cargos de motorista e até
seis cargos de agente de serviços
públicos - vigia. (Motorista para
a educação devido a chegada de
mais veículos e vigias para as
Escolas, que estão carentes).
Também foi aprovado projeto
de lei de autoria do Poder Executivo que altera o anexo I da Lei nº
3.649 de 16 de dezembro de 2016,
visando incluir no aluguel social
mais duas mulheres de baixa renda, que moram em área de risco
de desabamento, área condenada
pela Defesa civil.
EXTRAORDINÁRIA
Em seguida, foi realizada reunião extraordinária para votar o
parecer do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais sobre as

contas do município de Manhuaçu referente ao exercício financeiro de 2014, do ex-Prefeito,
Nailton Cotrim Heringer.
O parecer foi aprovado com 14
votos a favor e três abstenções.
MOÇÃO
Rodrigo Júlio dos Santos
Pelo falecimento do Sr. José
da Cruz Gomes “Juca Brum”, em
15/03/2017.
INDICAÇÕES
Rodrigo Júlio dos Santos
Solicita a construção de uma
Unidade Básica de Saúde (UBS)
no Bairro Alfa Sul
Indica a construção de uma
Unidade Básica de Saúde (UBS)
na Bairro Todos os Santos/Luciano Heringer
José Ferreira da Silva
Reivindica a colocação de cobertura na quadra poliesportiva da
E. M. do Bairro Ponte da Aldeia.
Indica a manutenção como a
troca de bancos quebrados, me-

vários produtos utilizados em
casa, gerando assim economia e
eficiência para as donas de casa.
Água Sanitária, Tira Manchas,
Tira Graxa, detergente, entre muitos outros além de dicas espertas
para agilizar o dia a dia delas.
Na quarta-feira foi dia da Sessão Solene em Homenagem a
Mulher. Os Vereadores e a Mesa
Diretora escolheram as suas representantes que são “Exemplos de
Mulher” e prestaram as devidas
honras. Mulheres que contribuíram na vida deles e de Lajinha. As
mulheres dos Secretários e Vereadores também foram homenageadas. Uma festa linda, com muita
feminilidade, carinho e emoção;
até dança e romantismo houve
neste dia. Todos os presentes se
deliciaram e divertiram com esse
momento único que aconteceu no
dia 8 de março de 2017.
Na quinta-feira foi a vez da Palestra com a Dra Maria Angélica,
que falou sobre Saúde Mental da
Mulher. A importância de ser imponderada, mas feminina. Lutar
pela sua carreira, mas não esque-

cer o seu lar. Dar valor as coisas
simples da vida que é o verdadeiro
sentido da felicidade ao invés do
capitalismo incessante.
O interior, o espiritual, a família
e Deus...peças chaves para uma
mente sã e um corpo são.
Também foi dia de Preventivo
grátis. Exames citopatológicos
essenciais para a mulher foram
feitos em parceria com a Secretaria de Saúde na sede da Câmara,
que virou Clínica por um dia e
beneficiou em torno de 20 mu-

lhorias na iluminação, serviços
de jardinagem, pintura etc e implantação de estacionamento de
45 graus na Praça José Adolfo
Vieira Assad (Praça da Rodoviária), Bairro Baixada.
Jorge Augusto Pereira
Reivindica a troca de luminárias queimadas há algum tempo
em postes de iluminação pública
em toda extensão da Rua Hilda
Vargas Leitão, principalmente
nos trechos próximos ao CEM,
Câmara de Manhuaçu e Praça do
Bairro Alfa Sul, a fim de proporcionar maior segurança para os
pedestres e motoristas.
Vantuil Martins da Silva
Indica a destinação de monitora para o transporte escolar da
E. M. Juquinha Batista, além de
ampliação do espaço e colocação
de iluminação no pátio do prédio
escolar e construção de muro
de 01 (um) metro de altura ao
redor do educandário, em Vila

de Fátima.
Indica a destinação de monitora
para o transporte escolar da E. M.
Antônio Francisco de Oliveira,
em Soledade.
Indica a destinação de monitora
para o transporte escolar da E.
M. Palmerinha, bem como para
o transporte escolar da creche e
escola municipal de Dom Corrêa.
Juarez Cléres Elói
Solicita aproximadamente
500m de asfaltamento do trecho
saída de Dom Correa para Vermelho Novo.
Solicita aproximadamente
1500m de calçamento no trecho
da residência do Sr. Elísio até a
residência do Sr. Paulo Elias e
aproximadamente 100m de calçamento no morro de Santa Luzia
sentido Palmeiras.
Solicita aproximadamente
300m de calçamento no Córrego
Monjolinho, próximo à residência
do Sr. José Trindade até a residên-

cia do Sr. Geraldo Apolinário.
Cléber da Penha Benfica
Solicita 04 luminárias na Rua
Judith Alves, Bairro Engenho
da Serra
Solicita pavimentação completa na Rua Eucalipto, Bairro
Santana.
Solicita pavimentação da Rua
São Marcos, Bairro Matinha
Elenilton Martins Vieira
Solicita a construção de uma
capela velório no Córrego Bom
Jesus, Manhuaçuzinho.
Solicita a construção de um
vestiário no campo de futebol do
Córrego Palmerinhas.
Solicita a construção de uma
escola no Córrego Coqueiro
Rural.
Berenice Maria Ferreira de
Souza
Solicita a reforma da Ponte em
Vila Formosa
Solicita calçamento da Rua
Wilson Silva, Bairro São Jorge

O Dia da Mulher ganhou outro sentido na Câmara Municipal de Lajinha

C

âmara Municipal de Lajinha comemora a Semana da Mulher com vários
eventos, nada melhor que uma
mulher na presidência para dar
uma nova visão e ao invés de
comemorar um dia, 8 de março,
resolveu-se comemorar a SEMANA da MULHER, com cursos,
Palestras, Exames, homenágens
e uma Sessão Solene que deixou
boas lembranças.
Na segunda-feira, começou
com o curso de Bolo no Pote com
a orientadora Helena Drummond.
As participantes aprenderam
todas as etapas desde a confecção até a comercialização e
precificação (Precificar é pensar
e agir de uma maneira estratégica
como uma tática para se calcular
os preços de venda do produto).
Foram feitos os sabores Maracujá
e Prestígio. Uma delícia e possível
fonte de renda para quem trabalha
em casa. As mulheres aprovaram!
Na terça-feira foi a vez da
Oficina de Produtos de Limpeza, onde a orientadora Helena
Drummond ensinou como fazer

lheres neste dia.
Já na Sexta feira foi dia de festividades ao ar livre, na Praça Dr
Adalmário, com a reinauguração
da Feirinha de Gastronomia e
Artesanato da cidade, que já fez
tanto sucesso e irá retornar com
toda sua estrutura. Para o encerramento a Câmara convidou a
Orquestra Sinfônica e Coral de
Irupi- ES para uma belíssima
apresentação. Além de Show com
Paulo Mendonça e Maquiagem
grátis para as mulheres curtirem

a noite toda embelezadas.
Com certeza foi uma Semana
superprodutiva e que se colherá
muitos frutos futuramente.
A Câmara se sente honrada em
poder cuidar um pouco dessas
guerreiras e oferecer algo de bom
para essas mulheres. Valorizando
as Mulheres estamos valorizando
a vida, pois elas são a fonte. As
responsáveis por criar e educar
o futuro dessa Cidade, Estado e
Nação.
PARABÉNS MULHERES!

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°47/2017
PREGÃO Nº 17/2017

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°46/2017
PREGÃO Nº 14/2017

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°41/2017
PREGÃO Nº 10/2017

A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG, através
de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 47/2017, na modalidade Pregão no 17/2017, 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 material de consumo em geral
para o Município de Conceição de Ipanema/MG. Credenciamento
e abertura dos Licitantes: 03/04/2017 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.

A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG, através
de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 46/2017, na modalidade Pregão no 14/2017, 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 material de papelaria em geral
para o Município de Conceição de Ipanema/MG. Credenciamento
e abertura dos Licitantes: 04/04/2017 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.

A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG, através
de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 41/2017, na modalidade Pregão no 10/2017, 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 01 veiculo para o Gabinete
no Município de Conceição de Ipanema/MG. Credenciamento
e abertura dos Licitantes: 07/04/2017 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.
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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

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

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

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°036/2017
PREGÃO Nº 09/2017

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°037/2017
PREGÃO Nº 10/2017

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°035/2017
PREGÃO Nº 08/2017

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através de
sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
36/2017, na modalidade Pregão no 09/2017, na forma presencial,
regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal
nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de
empresa especializada para fornecimento de gás e água mineral
para atendimento das necessidades das secretarias municipais.
Credenciamento e abertura dos Licitantes: 31/03/2017 até
13h15min 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 de
sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
37/2017, na modalidade Pregão no 10/2017, na forma presencial,
regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº
8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de comunicação visual
para atendimento das secretarias municipais. Credenciamento e
abertura dos Licitantes: 31/03/2017 até 15h00min 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 de
sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
35/2017, na modalidade Pregão no 08/2017, na forma presencial,
regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal
nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de veículos para atendimento
das necessidades da administração municipal. Credenciamento e
abertura dos Licitantes: 31/03/2017 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.
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DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV
LIGAR PARA (33) 3331-2033

ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez
(33) 3332-2362

CONSERTOS GERAIS DE MOTOS DE
MOTOS TRATAR COM O JEFERSON
(33) 98416-8864

CENTER CÓPIAS Av. Getúlio Vargas, 574
(33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33)
3331-3863

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

Vendo apart. Centro, R$150 mil, tratar
Romney 984454534

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

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

Vendo Sítio em Matipo, frente para
BR 262, casa, água, luz, 10.000 metros, R$
300 mil..tratar Romney 984454534

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 3331-4291

BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR PARA (33) 98426-9044

MULTIMAC LTDA Av. Salime Nacif, 740
(33) 3331-1676

CAPOTARIA DO SERGINHO Rua do
Triângulo (33) 3331-5035

RECALLRua Professor Juventino Nunes,
139 (33) 3331-3232

SOLAR Rua Desembargador Alonso Starling, 116 (33) 3331-1365

Vendo casa. 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro com 2 garagens R$130 mil, tratar
- Romney 984454534

AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e
peças em geral Rua do Triângulo, 108 (33)
8434-4437

Vendo casa pequena com 2 quartos,
sala,. Cozinha, banheiro R$ 70 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

GUANABARA Av. Salime Nacif (33)

7

3331-1835

SOCIAL RuaAmaral Franco, 279 (33) 3331-5091

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

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

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

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

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Prefeita Cici e diretor da Jucemg discutem
projeto da Sala do Empreendedor em Manhuaçu

A

Prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães,
recebeu a visita do
diretor de Interiorização e Integração da Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais
(Jucemg), Marcos Araújo de
Oliveira. A reunião foi para
tratar da parceria entre as
duas instituições.
Com a presença da equipe que atua no posto de
atendimento da Jucemg e
Prefeitura, a conversa entre
Marcos Araújo e Cici Magalhães foi sobre o projeto
da Sala do Empreendedor de
Manhuaçu.
Já implantada em algumas
cidades mineiras, a propos-

ta é reunir num espaço os
serviços para o empresário,
como o processo de registro
e licenciamento municipal,

serviços de consulta de viabilidade (pesquisa e reserva
do nome empresarial e se
atividade econômica é permitida no local desejado), integração à Redesim, além de
capacitações via parceiros.
Marcos Araújo explicou
que o projeto, que atenderá
as empresas locais já estabelecidas, os empreendedores
individuais, os profissionais
autônomos, empreendedores
informais e potenciais empreendedores, espera convergir em apenas um ambiente
as informações e orientações
necessárias à formalização
empresarial e também à
melhor gestão do negócio,

desburocratizando o atendimento e oportunizando o
desenvolvimento e a geração
de emprego e renda.

A atuação da Sala do Empreendedor, que poderá ser
criada em Manhuaçu, propõe o fomento da economia

e desenvolvimento local,
com redução da mortalidade
empresarial e geração de
emprego e renda.

Escolas privadas poderão participar da Olimpíada de Matemática 2017

A

13ª Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas
(OBMEP 2017) é uma realização do Instituto Nacional
de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como
objetivo estimular o estudo
da matemática e revelar talentos na área. Em 2017, as
escolas privadas de todo o
Brasil estão sendo convidadas a participar da OBMEP.
Alguns trechos do regulamento: A OBMEP 2017 é
dirigida aos alunos do 6º ao
9º ano do Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino
Médio, de Escolas Públicas
municipais, estaduais e federais, e Escolas Privadas,
bem como aos respectivos
professores, escolas e secretarias de educação.
A OBMEP 2017 realizar-se-á em 2 (duas) etapas:
Primeira Fase: aplicação
de prova objetiva (múltipla
escolha) a todos os alunos
inscritos pelas escolas.

Segunda Fase: aplicação
de prova discursiva aos alunos selecionados pelas escolas para a Segunda Fase,
segundo os critérios de classificação descritos no item 8.
Os alunos participantes
da OBMEP 2017 serão divididos em 3 (três) níveis,
de acordo com o seu grau de
escolaridade:
I. Nível 1 ? alunos matriculados em 2017 no 6º ou 7º
ano do Ensino Fundamental.
II. Nível 2 ? alunos matriculados em 2017 no 8º ou 9º
ano do Ensino Fundamental.
III. Nível 3 ? alunos matriculados em 2017 em qualquer ano do Ensino Médio.
Poderão participar das
provas da OBMEP 2017
somente os alunos que, desde
a inscrição até a data da realização das provas, estiverem
regularmente matriculados
nas escolas inscritas na OBMEP.
A inscrição na Primeira
Fase da OBMEP 2017 deverá

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 - ADM. 2017/2020

DECRETO 022/2017

ser feita pelas escolas, por
meio do preenchimento da
Ficha de Inscrição disponível
exclusivamente na página
www.obmep.org.br
Poderão inscrever-se as
escolas municipais, estaduais, federais e privadas, que
atuem nos segmentos do 6º
ao 9º ano do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio.

Não serão aceitas inscrições enviadas por meio de
mensagens eletrônicas, fax,
telefone ou por meio postal.
A inscrição para as Escolas
Públicas é gratuita.
A inscrição das Escolas
Privadas será feita mediante
pagamento da taxa mínima
de R$100,00 (cem reais), que
corresponde à inscrição de
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Conceição de Ipanema – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
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DECRETO 025/2017
“Dispõe sobre nomeação de agente político e dá outras providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA,
no uso de suas atribuições legais, especialmente amparado pelo
artigo 44, inciso II, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica nomeado, para o cargo de Diretor de Departamento de Apoio ao PRONAF, o Senhor Adão Pedro de Paula.
ARTIGO 2º - Este decreto retroagirá seus efeitos para o dia
02 de janeiro de 2016.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema – Minas Gerais, 09 de março de 2017.
Grosmane Hermsdorff
Conceição de Ipanema

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 - ADM. 2017/2020

“Dispõe sobre nomeação de agente político e dá outras providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA,
no uso de suas atribuições legais, especialmente amparado pelo
artigo 44, inciso II, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica exonerado, do cargo de Procurador Geral o
Senhor Jefferson Pereira Novaes Silveira, inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas sob o número 014.869.656-28.
ARTIGO 2º - Fica nomeado, para o cargo de Assessor Técnico
Jurídico – Defensoria Pública, o Senhor Jefferson Pereira Novaes
Silveira, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número
014.869.656-28.
ARTIGO 3º - Este decreto retroagirá seus efeitos para o dia
02 de janeiro de 2016.
ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

“Dispõe sobre nomeação de agente político e dá outras providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA,
no uso de suas atribuições legais, especialmente amparado pelo
artigo 44, inciso II, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica nomeado, para o cargo de Procurador Geral o
Senhor Vani de Freitas Medeiros, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o número 501.406.206-72.
ARTIGO 2º - Este decreto retroagirá seus efeitos para o dia
02 de janeiro de 2016.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Conceição de Ipanema – Minas Gerais, 09 de março de 2017.

Conceição de Ipanema – Minas Gerais, 09 de março de 2017.

Grosmane Hermsdorff
Conceição de Ipanema

DECRETO 023/2017

Grosmane Hermsdorff
Conceição de Ipanema

até 25 (vinte e cinco) alunos.
Para as inscrições adicionais,
será acrescido o valor de R$
4,00 (quatro reais) por aluno.
Inscrições até 31 de março
de 2017.
Todas as demais informações estão no site: www.
obmep.org.br
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DECRETO 027/2017
“Dispõe sobre nomeação de agente político e dá outras providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA,
no uso de suas atribuições legais, especialmente amparado pelo
artigo 44, inciso II, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica nomeado, para o cargo de Assessor Técnico
Jurídico – Direito do Trabalho, o Senhor Marcorelio Rodrigues
dos Reis, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número
024.850.646-36.
ARTIGO 2º - Este decreto retroagirá seus efeitos para o dia
02 de janeiro de 2016.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema – Minas Gerais, 15 de março de 2017.
Grosmane Hermsdorff
Conceição de Ipanema

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 - ADM. 2017/2020

DECRETO 024/2017
“Dispõe sobre nomeação de agente político e dá outras providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA,
no uso de suas atribuições legais, especialmente amparado pelo
artigo 44, inciso II, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica nomeado, para o cargo de Secretário de
Obras o Senhor Luiz Carlos Alves, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 642.438.266-68.
ARTIGO 2º - Este decreto retroagirá seus efeitos para o dia
02 de janeiro de 2016.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema – Minas Gerais, 09 de março de 2017.
Grosmane Hermsdorff
Conceição de Ipanema

21 de março / 2017
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Esquema desviou cerca de 820 mil em Lajinha
A

Materiais eram superfaturados e quantia entregue era inferior à contratada.
Operação é desmembramento de fase deflagrada em novembro de 2015.

Polícia Federal revelou na tarde do dia (15)
como funcionava o esquema de fraudes na execução
do programa de construção de
unidades habitacionais rurais
em Lajinha, onde foram desviados R$ 890 mil no esquema
criminoso envolvendo o Instituto de Agricultura Familiar
de Lajinha, uma empresa de
materiais de construção e o
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Lajinha.
Segundo o delegado federal
Andrei Borges, a ação foi um
desmembramento da primeira
fase, realizada em novembro de
2015, que investigou desvios de
verba pública para a construção
de unidades habitacionais rurais.
“Em decorrência da primeira
fase da operação, diversas pessoas procuraram o Ministério
Público Federal para esclarecer
que os mesmos fatos que estavam ocorrendo em Durandé e
Martins Soares também estavam
ocorrendo em Lajinha. Após
fiscalização da Controladoria
Geral da União constatou-se que
existiam seis etapas de construções de unidades habitacionais
naquela localidade. Contudo, os
bens adquiridos pelos beneficiários e a mão de obra contratada
no local estavam com sobrepreço e os materiais entregues
vinham em menor quantidade”,
explicou Andrei Borges.
Além disso, o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais cobrava
taxas ilegais dos beneficiários
para que estes pudessem participar do programa.
Em Lajinha, foram 196 beneficiários que foram contempla-

dos com recurso de R$ 23 mil
para a construção das habitações
rurais. A Polícia Federal estima
que 20% do total utilizado na
construção de todas as casas
tenha sido desviado pela organização criminosa.
Mandados: O delegado federal Jesse James Freire explica que para comprovar esse
esquema foram cumpridos sete
mandados de busca e apreensão
e outros cinco mandados de
condução coercitiva, que foram
expedidos para os diretores do
Instituto de Agricultura Familiar, do Sindicato e para o dono
da empresa de materiais de
construção, que já foi investigado e preso durante a primeira
fase da operação Tyrannos.
“Com as oitivas que foram
realizadas hoje e com a colheita
do material, vai ser feito análise
desse material, que vai corroborar as provas que foram colhidas
e devidamente indiciados nos
delitos que configurarem a depender da conduta de cada um.
Os envolvidos serão indiciados
por concussão, peculato e organização criminosa. Se somadas e
configurados todos esses delitos
pode levar a 28 anos de prisão”,
afirmou Jesse James.
Ainda de acordo com os dois
delegados, simultaneamente à
deflagração da operação também foi realizada fiscalização
pela Controladoria Geral da
União nas residências construídas nas seis etapas do programa
para conferência da estrutura das
casas e se os materiais descritos
nas guias de compra efetivamente constam nas unidades
construídas.

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°42/2017
PREGÃO Nº 11/2017
A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG, através
de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 42/2017, na modalidade Pregão no 11/2017, 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 para assessoria , analise e monitoramento operacional
e controle de qualidade e de responsabilidade técnica de água
no Município de Conceição de Ipanema/MG. Credenciamento
e abertura dos Licitantes: 04/04/2017 até 07:00 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.

Delegados da Polícia Federal esclareceram funcionamento de
esquema criminoso (Foto: Zana Ferreira/GV)

Operação Tyrannos investiga desvios
de R$ 72 milhões no Leste de MG

Documentos apreendidos apontam o envolvimento de pelo menos 26 cidades da Região Leste de
Minas em irregularidades no uso dos recursos destinados ao financiamento de moradias rurais

P

elo menos 26 cidades
do Leste mineiro podem
estar envolvidas em desvios do Programa Nacional de
Habitação Rural (PNHR). Documentos apreendidos durante
a Operação Tyrannos, realizada
pela Polícia Federal (PF) e Ministério Público Federal (MPF),
em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU),
indicam que as irregularidades
podem ser bem maiores do
que o apurado inicialmente.
A estimativa dos integrantes
da força-tarefa que investiga o

caso é que os desvios possam
chegar na casa dos R$ 72 milhões, somatória dos valores
repassados pelo Ministério das
Cidades, via Caixa Econômica
Federal (CEF), para financiar
a construção de moradias para
trabalhadores rurais nesses
municípios.
As irregularidades envolvem
sindicatos e associações de trabalhadores rurais, funcionários
da CEF e construtoras, tendo
como principal articulador, de
acordo com as investigações,
o Centro de Tecnologia Al-

ternativa e Suporte Técnico à
Agricultura Familiar (CTAF),
com sede em Manhuaçu. Um
dos presos na operação – um
dos fundadores do CTAF e
ex-presidente da entidade – é
Aurineide Rodrigues Pereira,
que já foi dirigente da Federação
dos Trabalhadores Rurais de
Minas Gerais (Fetaemg). Ele é
dono da Constru-Art Rodrigues
e Dutra Construções e da Macota Construções, todas com
sede em Martins Soares, ambas
investigadas pela operação. A
Comercial Tigrão também é

investigada.
Foram presos os dois irmãos
de Aurineide, o vereador de Durandé Flávio André Pereira (PT),
conhecido como André do Sindicato, por causa de sua atuação
na entidade, e o presidente da
Câmara Municipal de Martins
Soares, Felipe Rodrigues Filho
(PTB), também integrante do
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais da cidade e diretor da
Fetaemg. Segundo informações
da Câmara Municipal das duas
cidades, os dois continuam
presos.

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°45/2017
PREGÃO Nº 13/2017

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°43/2017
PREGÃO Nº 12/2017

A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG, através
de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 45/2017, 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: Aquisição de componentes genuínos e
obrigatórios para suprir a demanda e o bom funcionamento da
frota deste Município. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
04/04/2017 até 08:30 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.

A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG, através
de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 43/2017, na modalidade Pregão no 12/2017, 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 fornecimento de internet para o Município de Conceição de Ipanema/
MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 03/04/2017 até
07:00 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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O gaúcho e o mineiro
O gaúcho diz ao mineiro:
- Na minha terra só tem macho.
O mineiro responde: - E na minha tem macho
e fêmea. Está bom demais.

Bêbado no médico
Um bêbado foi a uma consulta em um médico muito bom e então o médico pensa em tirar
toda informação necessária. Terminados os
exames clínicos o médico perguntou…
- O senhor bebe?
E o homem sem pensar duas vezes
- Pode colocar duas doses!

Três irmãos
Eram 3 irmãos: o Pum, o Calaboca, e o Respeito. O Pum cometeu um crime e foi preso e o
Calaboca e o Respeito foram soltá-lo da cadeia.
O Respeito tinha medo da delegacia e então ficou na esquina e o Calaboca entrou. O delegado
logo perguntou… - Qual é o seu nome: - Calaboca. - Uai. Cadê o Respeito? - Ficou na esquina.
- O que você veio fazer aqui? - Soltar o Pum.

Quase todos os dias...
O velhinho de 78 anos voltou da viagem de
lua-de-mel com a moça novinha e o amigou
perguntou.. - Então, como foi a lua-de-mel???
- Ótima!!! – responde o velhinho. O amigo insiste: – E o sexo, como foi??? - Fizemos quase
todos os dias!!! - Como assim, quase todos os
dias??? - É isso mesmo: quase fizemos na segunda, quase fizemos na terça, quase fizemos
na quarta..

Estado nomeia mais 1.500 professores
para atuarem nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio

O

Governo de Minas Gerais publicou no Diário
Oficial de quarta-feira
(15/3) mais uma lista de nomeação de servidores para atuarem
na rede estadual de ensino. Esse
é o segundo lote de nomeações
publicadas em 2017 e contempla 1.500 professores regentes
de aula das várias disciplinas.
Os professores nomeados irão
atuar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino
Médio. A listagem contempla
educadores de 508 municípios
mineiros e abrange todas as 47
Superintendências Regionais de
Ensino (SREs). Os servidores
nomeados são todos do Edital
04/2014.
Com essa nova lista de nomeação, o Estado atinge a
marca de 41.051 trabalhadores
da Educação nomeados em

pouco mais de dois anos. Só
entre os anos de 2015 e 2016
foram nomeados 37.051 novos
servidores. Em janeiro de 2017,
foram nomeados 2.500 professores para atuarem nos anos
iniciais do Ensino Fundamental
do edital 01/2011, que teve sua
vigência encerrada no dia 30
de janeiro.
A nomeação de servidores é
um dos itens do acordo assinado
entre o Governo e o Sindicato
Único dos Trabalhadores em
Educação (Sind-UTE/MG).
Para a secretária de Estado de
Educação, Macaé Evaristo, elas
resultam no fortalecimento da
educação no Estado. “Mais que
um passo para o cumprimento
do acordo, com as nomeações
dos servidores da educação
estamos caminhando para o
fortalecimento pedagógico das

escolas e contribuindo para um
quadro de profissionais efetivos
com um maior vínculo com a
instituição escolar e portanto
com a aprendizagem dos alunos
”. Do total de nomeações realizadas entre 2015 e 2017, 80,6%
são professores.
Exames: Uma vez publicada
a nomeação, o aprovado deve

sete erros

OPINIÃO

IBGE, O PIB FALOU!!!

Dor na perna

O

O velhinho foi ao médico reclamar da dor na
perna direita. O médico o examina, examina e
não acha nada de errado… - A sua perna não
tem nada – conclui. – Está perfeita! - Então,
por que é que dói? - Deve ser por causa da
idade! - Como é que a outra também tem a
mesma idade e não dói?

A loira e seu “novo visual”
Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a
loira resolveu pintar o cabelo de preto.
Para comemorar o “novo visual”, foi dar uma
volta de carro pelo campo e lá encontrou um pastor de ovelhas: — Bom dia, senhor pastor! Que
lindo rebanho o senhor tem!
— Obrigado!
— Se eu acertar quantas ovelhas há em seu
rebanho, eu ganho uma?
— Claro! Duvido que a senhora seja capaz!
— São 627!
— Impressionante! Esse e o número exato de
ovelhas do meu rebanho. Pode escolher uma, ela
e sua!
A loira olhou com atenção todas aquelas
ovelhas macias e, depois de muito acariciá-las,
selecionou uma e a estava levando para o carro
quando o pastor chamou:
— Moça! Se eu adivinhar a cor original do seu
cabelo, a senhora devolve o meu cachorro?

No Hospital
Um japonês estava muito mal na UTI de um
hospital. Uma senhora, que trabalhava como
voluntária, entra no quarto, senta na cama, ao
lado do doente e puxa conversa: — Tão jovem
e sofrendo! Não é fácil! Aonde você mora?
E o japonês, fazendo muito esforço, fala:
— Soro...ca...ba...
— Que coincidência! Tenho uma irmã que
mora em Sorocaba! O nome dela é Marta,
você conhece?
E o japonês, com um fio de voz:
— Soro...ca...ba...
— Isso eu já entendi! Eu perguntei se você
conhece minha irmã!
O japonês toma fôlego, reúne suas últimas
forças e grita: — Eu “non” conheço Sorocaba!
Japonês tenta “expricar” que se você “non”
sair de cima da mangueirinha, o soro caba!

submeter-se a exame médico
pré-admissional, a ser realizado
pela Superintendência Central
de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional (SCPMSO) da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag),
nas datas e horários que serão
publicados no site da Seplag no
dia 17 de março.

CURIOSIDADES
Hábito de fumar foi levado dos índios norte-americanos para a Europa por um inglês - O hábito de fumar
foi adquirido dos índios norte-americanos pelos colonizadores ingleses. Foi
levado à Inglaterra por Walter Raleigh
e dali se difundiu pela Europa. Conta-se
que um criado, ao ver Raleigh soltando
fumaça pela boca e pelo nariz, jogou-lhe uma jarra de cerveja, pois pensou
que estivesse prendendo fogo.

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.

Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística-IBGE é o Organismo brasileiro responsável pela
coleta de informações dos resultados
auferidos após as atitudes tomadas para
se produzir fatos capazes de alterar as realidades brasileiras.
Este Instituto tem como finalidade fazer levantamentos
qualitativos e estatísticos de como se encontram segmentos
da sociedade brasileira tais como: população, escolaridade, saúde, produção agrícola e industrial, dentre muitas
outras fatias da comunidade que compõem o todo do bolo
nacional. Todas essas informações deveriam servir para
orientar o Planejamento do que deve ser feito para se atingir
o bem-estar econômico e igualitário de todos.
Infelizmente não é o que acontece no Brasil. Foi publicado, recentemente, o resultado do Produto Interno Bruto-PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país,
no último ano de 2016. Os números que nos chegaram são,
simplesmente, estarrecedores! Os valores que obtivemos
nos igualam a países em adiantado estado de pobreza,
guerras e aniquilados por movimentos religiosos insanos
e toda sorte de desajustes que, naturalmente, impede a um
Desenvolvimento racional capaz de enobrecer e edificar
povos e países.
O Planejamento existe para pôr fim a este tipo de descalabro, corrigir rotas, melhorar atendimentos e reduzir
tristezas na vida de todos. Se tivemos, em 2016, resultados
grosseiros é, pura e simplesmente, porque não consideramos os frutos que obtivemos em 2015, e assim por diante.
Estamos começando, economicamente, mais um ano
tendo como referencial os resultados do PIB de 2016.
Esses resultados servem para nos dizer o que não queremos e nem precisamos para o conforto de todos. É hora
de olharmos para o que temos, o que não dispomos e, em
especial, o que precisamos para atingir o que necessitamos
e desejamos para que todos possam estar atendidos em suas
necessidades básicas.
Os números são claros, nos dizem quantos leitos hospitalares temos, quanto precisamos e o que é possível ter
com os recursos que dispomos. Ações sobre essas análises
são urgentes. O tempo de espera já passou a muito! Fala-se
franca e abertamente em reformas! Precisamos sim de reformas, especialmente de mudar o modo de agir em relação
ao que não nos apresenta efeitos satisfatórios, proveitosos,
que nos apresente frutos adequados às nossas necessidades.
Não esperemos milagres!
artigosbsb@gmail.com – 10032017.
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Arlindo Cruz é operado após
AVC e está em estado grave
O cantor Arlindo Cruz segue internado no
Rio de Janeiro após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. O músico
de 58 anos passou por uma cirurgia na noite de
sexta-feira, quando foi instalado um cateter cerebral, com o objetivo de monitorar sua pressão
intracraniana. A Casa de Saúde São José, onde o
artista está internado, divulgou boletim médico
na manhã deste sábado e classificou seu estado
de saúde como grave.
Segundo a assessoria do cantor, o procedimento foi realizado com sucesso. A equipe médica da unidade trabalha agora para a manutenção da sedação e
para o controle da pressão intracraniana do cantor, para preservar
o fluxo sanguíneo cerebral. Após isto, ainda de acordo com a assessoria, a sedação deverá ser gradativamente retirada para reavaliação do quadro neurológico de Arlindo.
Arlindo Neto, filho do cantor, agradeceu as orações dos fãs em
suas redes sociais e avisou que em breve seu pai estará de volta à
ativa. “As orações estão adiantando e muito, vamos nessa corrente
do bem, logo ele voltará”, publicou Arlindinho.
Na tarde de sexta-feira, Arlindo Cruz passou mal em sua casa,
no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste do Rio), e foi levado pela
mulher, Babi, para a Coordenação de Emergência Regional (CER)
Barra da Tijuca (também na zona oeste), em frente ao Hospital
Municipal Lourenço Jorge.
Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do artista,
uma tomografia indicou que ele sofreu um AVC hemorrágico. Arlindo chegou inconsciente à CER, às 17h20, e foi atendido na sala
vermelha (para as maiores emergências). Depois do atendimento
inicial, o músico foi transferido numa ambulância para a Casa de
Saúde São José, no Humaitá

Fátima Bernardes não será mais
a garota-propaganda da Seara
Desde que estreou no "Encontro", Fátima Bernardes, além de
demonstrar seu lado mais descontraído na TV, têm faturado com
o merchandising. Quando estava
na bancada do "Jornal Nacional",
não podia fazer campanhas de publicidade e hoje, boa parte de seu
faturamento vem delas. Entretanto, o contrato de uma das maiores marcas com a global não foi
renovado.
Agência confirma não-renovação: De acordo com informações do colunista Ricardo Feltrin, a ex-mulher de William Bonner
- cujo divórcio vai completar sete meses - e a Seara não firmaram
um novo acordo. A WMcCann, agência responsável pela empresa
do ramo alimentício confirmou a não-renovação. Não está claro se
Fátima ganhou R$ 5 milhões com a marca: O primeiro contrato milionário firmado pela apresentadora foi em 2014 e o valor
estava estimado entre R$ 2,5 milhões e R$ 3 milhões. Ao notar o
crescimento das vendas, a marca decidiu renovar o acordo, que
teria chegado a R$ 5 milhões e duplicado posteriormente.
Maria Ribeiro deixa apresentadora com vergonha: 'Está
uma loucura': Durante participação no programa matinal no começo deste mês, Maria Ribeiro não poupou elogios a Fátima. A
conversa era sobre o receio de algumas mulheres ao serem questionadas sobre a idade. "Eu digo a minha sem problema", disse a jornalista. Conhecida pelo seu jeito espontâneo, a ex-apresentadora
do "Saia Justa", atração na qual foi substituída por Taís Araújo,
disparou: "Até porque você está excelente. Depois que separou
está uma loucura. O que é isso?". Sem graça, Fátima apenas riu
do elogio. "Sou obrigado a concordar", disse Lúcio Mauro Filho,
outro convidado do programa. Em outro momento, Maria deixou
a mãe dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius de novo em uma
saia-justa: a pauta era o status de relacionamento dos convidados e a mulher de Caio Blat questionou. "E você? Abre o jogo!
O que é isso? Que saco!", exclamou. Com bom humor, Fátima
desconversou:"Estou aqui na função de apresentadora, de condutora, de mestre de cerimônias... Mas na hora em que me chamarem
para algum programa eu conto. Juro!"

Brasileiro flagra
Silvio Santos com
visual diferente em
aeroporto
Depois de uma temporada de
três meses nos Estados Unidos,
tudo indica que Silvio Santos está
voltando ao SBT. O brasileiro

Haroldo Moura flagrou o apresentador prestes a embarcar no aeroporto de Orlando, nesta quarta (15).
O Homem do Baú aparece sorridente e de cara limpa, carregando as malas no saguão ao lado de Iris Abravanel. Os cabelos grisalhos e um tanto mais compridos que o habitual chamaram a atenção. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL, ele volta
a gravar no sábado (18) e deve se dedicar aos acertos da próxima
edição do Show do Milhão, que terá a filha Patrícia no comando.

Justin Bieber faz festa com uma
dúzia de modelos em um barco
Justin Bieber escolheu uma dúzia de modelos
para fazer uma festa em um barco particular na
Austrália.
O cantor de 23 anos está atualmente em turnê
pela Austrália e aproveitou seu tempo livre para
estar com um grupo de mulheres, que assinaram
um acordo de não divulgação de informações e
entregaram seus telefones antes de embarcar.
Roze Cook e Nyssa Large, que Justin segue
no Instagram, estavam entre as 12 meninas escolhidas a dedo para a viagem de barco de três
horas, de acordo com o jornal Daily Telegraph.
As duas mulheres fizeram uma festa com Justin durante sua viagem ao Down Under há dois anos, mas o cantor de "Sorry" voltou
para seu hotel sozinho depois que seu barco atracou, ja passando
da meia-noite no início da manhã de domingo (12.03.17).
A festa de Justin aconteceu depois do cantor dizer a uma fã que
ela o deixou "doente" depois de pedir uma selfie.
A estrela foi abordada por Sabah Helal, de 20 anos de idade, em
Sydney na semana passada, mas Justin lhe deixou em lágrimas
depois de atacar verbalmente o pedido da menina.
Justin teria dito a ela: "Você está invadindo minha privacidade,
eu não quero uma foto. Olhe para você, você me deixa doente".
A mãe de Sabah, Houda Bennaoui, admitiu que a situação deixou sua filha se sentindo humilhada.
Ela disse: "minha filha estava chorando, ela estava morrendo
de vontade de conhecê-lo e então ele a humilhou. Depois de anos
apoiando, minha filha nunca mais irá assistir um show seu".

Joelma cobra R$ 80 mil de cachê e a
carreira solo, sem Ximbinha, não decola
Joelma ainda não decolou na carreira
solo e tem feito somente três shows por
mês. A ex-mulher de Ximbinha cobra R$
80 mil por cada apresentação, um valor
bem abaixo da época em que cantava
com o guitarrista, que culpou um pastor
pelo fim do seu casamento com a cantora. Nos tempos de Calypso, a vocalista
e o instrumentista subiam ao palco por
valores que variavam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. A informação
é da coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra", na sexta-feira
(17).

Advogado diz que Fontenelle não é citada
em testamento
João Paulo Lins e Silva, advogado
das três filhas de Marcos Paulo na batalha judicial envolvendo o patrimônio
do diretor, desmentiu Antonia Fontenelle afirmando que o nome da apresentadora não aparece no inventário do
famoso.
"Não há qualquer menção diferente
que não seja unicamente proteger os interesses das três filhas herdeiras”, disse ao jornal “Extra”.
O profissional também acusou a atriz de divulgar informações
confidenciais do processo.
"Tendo em vista as recentes publicações na imprensa envolvendo um assunto que, mesmo protegido pelo segredo de justiça, ainda repercute pelo esforço de envolvidos que insistem em divulgar
conteúdo confidencial e particular, se faz necessário esclarecer e
pontuar algumas informações", completou.
A fortuna de Marcos Paulo, morto em novembro de 2012, está
estimada em R$ 35 milhões.

Filha de Elvis Presley paga pensão
de 31 mil dólares ao ex-marido
A cantora e atriz norte-americana Lisa Marie Presley foi condenada
pela justiça dos Estados Unidos a pagar uma pensão mensal de 31 mil
dólares ao ex-marido, o músico Michael Lockwood.
A filha do mito Elvis Presley e o polêmico músico se casaram em
2006 e anunciaram a separação em junho de 2016. Juntos, eles são pais
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das gêmeas Finley e Harper, de
oito anos. De acordo com a imprensa americana, Lisa terá que
pagar o valor ao ex-companheiro no 15º dia útil de cada mês.
A tensão entre os dois cresceu
no último mês, depois que a herdeira do ‘Rei do Rock’ revelou
ter encontrado várias imagens
de crianças em cenas de nudez
e sexo nos computadores de Lockwood. Entretanto, as autoridades não confirmaram a denúncia. Para
relembrar algumas aparições públicas deste ex-casal de famosos que
agora briga pela guarda das filhas.

Faustão paga conta de Temer em
restaurante de alto padrão em SP
Faustão fez um gesto
de gentileza inusitado ao
presidente Michel Temer
na sexta-feira (17) em São
Paulo. O apresentador pagou a conta do almoco
do peemedebista no restaurante La Tambouille,
localizado no bairro do Itaim Bibi. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o encontro aconteceu por acaso.
Temer estava no local e se levantou para cumprimentar um amigo
que estava em outra mesa. O presidente viu Faustão, e os dois conversaram durante algum tempo. Depois, no momento de pagar a
conta, Temer foi informado de que o apresentador da Rede Globo
já havia o feito. Ainda segundo o jornalista, o dia do presidente em
São Paulo também incluiu um encontro com grupo de advogados
no restaurante A Bela Sintra, na Consolação.

Claudia Rodrigues se
recupera e volta trabalhar
Claudia Rodrigues, que ficou conhecida
por seu papel como Marinete no programa
'A Diarista' e Ofélia no 'Zorra', falou sobre
os momentos difíceis que passou após ser
diagnosticada com esclerose múltipla. A repercussão da melhora na saúde da atriz foi
um dos assuntos mais comentados do Fama
ao Minuto Brasil.
Na ocasião, Claudia falou do hospital que fez o transplante e revelou que está se recuperando e pronta pra voltar a trabalhar. “É clichê
dizer que humorista mantém o bom humor, mas é a mais pura verdade. Estou ótima e o transplante me salvou. Vim para a clínica buscar
a cura e me preparar para lançar vários projetos, entre eles a minha
biografia, meu canal no YouTube e a minha peça, que vai se chamar
E Aí, Claudinha?. Farei tudo lá em Nova York, nos Estados Unidos,
a convite de uma instituição.” Sobre uma possível volta ao trabalho,
a atriz disse para a colunista Keila Jimenez que já planeja lançar um
canal no YouTube e o lançamento do canal deve acontecer em junho
deste ano. Claudia disse ainda que negocia também uma série com um
canal de TV por assinatura.

Antonia Fontenelle é acusada de
não pagar prejuízo de acidente
A apresentadora Antonia Fontenelle está enfrentando mais uma batalha na justiça, onde é ré em um processo por ter batido seu automóvel em outro veículo no estacionamento de um hortifruti da Barra, Rio
de Janeiro, em abril de 2015. De acordo com informações do jornal
“Extra”, a loira teria informado o número de seu telefone para a vítima, mas nunca teria atendido as ligações e parou de dar assistência.
Por conta disso, o caso foi para na justiça. Na segunda-feira (13), a
apresentadora participou de uma audiência sobre o caso no Fórum Regional da Barra. Ainda segundo a publicação, Antonia optou por não
entrar em acordo com a vítima. O prejuízo está avaliado em R$ 1.200.

Após suposta traição, Felipe Titto anuncia
divórcio: "Acontece"
O casamento de Felipe Titto com a arquiteta Mel Martinez chegou ao fim. A
notícia foi confirmada pelo próprio ator,
em conversa com o EGO. "A gente se separou, mas continuamos amigos e está tudo
na paz. Isso acontece, né? Fazer o quê?",
revelou. A situação de Felipe se complicou
quando boatos deram conta de que ele tinha
sido visto aos beijos com a mulher de um diretor da Globo, no estacionamento do Projac. A repercussão foi tão negativa que ele acabou
tendo seu papel reduzido em 'Malhação'.
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Fernando Pimentel entrega 61 ônibus
escolares e 74 ambulâncias, em Timóteo
Veículos vão proporcionar a melhora no atendimento à população
na área da saúde e no acesso de crianças e jovens às escolas

O

governador Fernando Pimentel
entregou no dia
(17/3), em Timóteo,
no Território Vale do
Aço, 61 ônibus escolares a prefeituras de 50
municípios do Estado
e 74 ambulâncias para
67 cidades mineiras.
Pimentel ressaltou seu
apoio incondicional aos
prefeitos mineiros e afirmou que, apesar das
dificuldades financeiras,
Minas Gerais está conseguindo avançar nas

políticas públicas.
O prefeito de Lajinha,
João Rosendo compareceu à cerimônia e recebeu a ambulância que
irá servir a pasta da
saúde.
A ambulância é uma
indicação do deputado João Magalhães
(PMDB) e do vereador
Júlio Bolinha, o prefeito
lembrou que a saúde é
uma das prioridades da
sua administração e que
os investimentos não
param por aí.

Cici Magalhães no Colegiado Executivo
dos Fóruns Regionais de Governo
A
Prefeita de Manhuaçu, Cici
Magalhães, foi
empossada na segunda-feira, 13, como representante dos prefeitos
do Território Caparaó no
Colegiado Executivo dos
Fóruns Regionais.
A cerimônia foi presidida pelo governador
Fernando Pimentel no
Auditório JK, na Cidade
Administrativa, em Belo
Horizonte, com a posse
de 160 prefeitos e 160
vereadores – entre suplentes e titulares – que
integram o Colegiado

Executivo dos Fóruns
Regionais de Governo.
Representando os 853
municípios mineiros, eles
farão parte do colegiado até o final de 2018,
se tornando a voz dos
executivos e legislativos
municipais e trazendo
para os fóruns as especificidades e demandas
de cada região do estado.
Pimentel destacou o
sucesso do programa,
criado em junho de 2015
pelo governo de Minas
Gerais, e que está em sua
quarta fase. “É por isso
que deu certo, que está

dando certo, que temos
uma adesão tão grande
dos prefeitos, dos vereadores, da sociedade civil,
do estado inteiro. Não
estamos inventando a
roda. É modelo simples:
ouvir as pessoas, atender
as necessidades, fazer as
entregas”, afirmou.
O governador lembrou
que costuma receber críticas sobre as “pequenas
entregas” que têm sido
realizadas, mas, na avaliação dele, são elas que
fazem a diferença no dia
a dia da população das
pequenas cidades. “É

muito comum ouvirmos
críticas sobre o que estamos fazendo, como
entregas de viaturas policiais, veículos para saúde, ambulância e ônibus
escolares. Mas, em uma
cidade de 3 mil habitantes, uma ambulância
é fundamental para que
o sistema de saúde funcione”, disse. A questão, segundo Pimentel, é
“enxergar Minas Gerais
do jeito que é”. “Um
grande estado, mas muito regionalizado, e cada
região tem sua cultura,
tem suas especificidades,
suas necessidades. Se
nós não enxergarmos o
estado com um conjunto
de regiões, nós não vamos governar bem Minas
Gerais”, completou.
MANHUAÇU
FOI DESTAQUE
A prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, que
representou os prefeitos
na mesa de autoridades,
se disse honrada em compor o novo colegiado.

Fotos: Veronica Manevy/Imprensa MG e Gil Leonardo/Imprensa MG.

“Quero participar ativamente junto às pessoas. O
verdadeiro aprendizado
com esse governo foi
efetivamente ouvir para
governar”.
Em seu discurso, Cici
Magalhães pontuou a
experiência que teve, já
no ano passado, com a
participação no Fórum
Regional do Território
Caparaó, enquanto era
gestora da Gerência Re-

gional de Saúde.
Durante a solenidade
os novos integrantes do
Conselho receberam um
portfólio de convênios
do Estado e um catálogo de serviços oferecido aos municípios. O
material foi elaborado
pela Subsecretaria de
Estado de Assuntos Municipais (Subseam), da
Secretaria de Estado de
Governo.

