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EDITORIAL

Medicamento mais caro e
pouca vigilância

CHARGE

A

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed) deu ontem
um presente de grego aos consumidores brasileiros: autorizou aumento
nos preços de medicamentos em diferentes faixas, mas, na média, a
majoração ficará em 4,76%. Se por um lado os consumidores já estão pagando
mais caro pelo remédio, uma vez que os novos preços começaram a vigorar
ontem mesmo, por outro o Sindicato da Indústria Farmacêutica (Sindusfarma)
reclamou do governo federal, alegando que os índices de reajuste não repõem a
inflação passada, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
no acumulado de 12 meses, de março de 2016, a fevereiro deste ano. O fato é
que em algumas linhas, sobretudo aquelas que não são controladas pelo governo,
os aumentos podem chegar a até 20%, ou seja, como se já não bastasse a majoração abusiva na tarifa de energia, gás de cozinha e combustíveis, o consumidor
agora carrega mais uma conta para pagar. O aumento atingiu mais de 19 mil
remédios, inclusive os de uso contínuo, que
são aqueles usados para controle do diabetes,
Fale com a redação
contato@jm1.com.br da pressão alta, das cardiopatias, circulação,
enfim, os novos preços vão pesar no bolso de
(33)3331-8409
todos os pacientes.
Percentualmente, não foi o maior aumento
desde que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos passou a
definir normas para autorizar reajustes para cerca de 19 mil itens do mercado
farmacêutico, como antibióticos e remédios de uso contínuo. O governo, que
vem mobilizando sua tropa de choque no Congresso Nacional para colocar
em votação a reforma da previdência, reforma trabalhista, reforma fiscal e
até ampliação da terceirização no mercado de trabalho, deveria ter um pouco
mais de sensibilidade e congelar os preços dos remédios. O mais grave é que
os medicamentos de alta concorrência no mercado, bem como os fitoterápicos e homeopáticos não são controlados pelo governo federal e, portanto, os
preços ficarão muito mais elevados para o consumidor, atropelando o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Pelas regras, o aumento de preço não deveria
ser imediato, uma vez que para aplicar as correções as empresas produtoras de
medicamentos deveriam apresentar um relatório, informando os percentuais de
reajuste, mas o consumidor sabe que, desde ontem, todas as farmácias estão
cobrando mais caro por todos os medicamentos. Ainda que seja uma atividade
mercantilista, as farmácias deveriam repassar os aumentos à medida em que
renovarem seus estoques, mas a verdade é que a totalidade desses estabelecimentos aproveitam a alta para lucrar justamente com os remédios estocados. É
nesse momento que o consumidor deve se lembrar de um dos mais importantes
legados deixados pelo governo Fernando Henrique Cardoso: o medicamento
genérico, que pode custar até 70% menos que o produto de marca. Nascido
de uma excelente ideia, tanto que foi rapidamente copiada por dezenas de
países pobres e em desenvolvimento, o medicamento genérico venceu tabus
ao quebrar patentes de remédios que só eram fabricados por multinacionais
e conquistar apoio até mesmo da Organização das Nações Unidas (ONU).
O lado negativo é que o governo federal não aperfeiçoou a fiscalização
do medicamento genérico, que passou a ser industrializado por laboratórios
nacionais e, mais grave, permitiu que empresas estrangeiras fabricassem esse
tipo de remédio no exterior e os exportassem para o Brasil sem um rígido
controle de qualidade. Por esse motivo, muitas pessoas ainda preferem pagar
mais caro pelo remédio de marca, quando poderia consumir os medicamentos
genéricos que, em tese, fazem o mesmo efeito e custam muito menos que os
produtos de marca. Dentro desse contexto, ainda que possam ser eficazes os
testes de biodisponibilidade que medem se a droga está sendo metabolizada
pelo organismo, entrando na corrente sanguínea e chegando ao estômago e de
bioequivalência que analisa se a substância ativa do medicamento genérico
é liberada com a mesma velocidade e quantidade que o produto de marca,
muita coisa ainda precisa ser aperfeiçoada até que a população possa usar
esse tipo de remédio sem medo, sem desconfiança da sua eficácia no combate
às doenças. O Ministério da Saúde bem que poderia fazer uma reavaliação
da bioequivalência dos medicamentos genéricos existentes hoje no mercado, mesmo porque com o aumento autorizado, o remédio genérico poderia
garantir uma economia para os milhões de aposentados e pensionistas que
sobrevivem com um salário mínimo. Leiam na página 3 sobre os genéricos,
que necessitam de maior fiscalização.

EXPEDIENTE
Diretor e Jornalista Responsável:
Devair Guimarães de Oliveira - MG-09523-JP
CNPJ: 01331762/0001-33
Colaboradores: Cláudio Humberto - Adalberto Romualdo Pereira Henrique,
Dr. Wanderley Fernandes Avelar (correspondente junto a comunidade Européia)
Opinião do Leitor: contato@jm1.com.br
Assessor jurídico: Dr. Geraldo Antônio Xodó dos Santos Féres
Voz Jornalística e Eventos SOCIEDADE SIMPLES Ltda ME
Diagramação e Composição: Rua Etelvino Guimarães, 217
Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000
Fone/Fax (33) 3331-8409 Cel (33) 98887-8409
E-mail: contato@jm1.com.br

EU LEIO o
Jornal das
Montanhas
Maria AparecidaMariano
Soares Alves, Secretária da
Escola Estadual Capitão
Nestor Vieira de Gouvea
Lajinha-MG

"Leiam o Jornal das
Montanhas, na internet
curtem e compartilhem www.jornaldasmontanhas.com.br

Opinião dos Leitores
A opinião dos leitores está aberta a todas as pessoas sobre qualquer assunto, desde que não seja de ofensas
pessoais, proselitismo ou propaganda. As cartas poderão ser resumidas e corrigidas. Elas devem ser enviadas à Rua Etelvino Guimarães, 217 - Apt. 202 - Centro – Manhuaçu – MG CEP: 36900-000, por Telefax:
(33) 3331-8409, ou por e-mail: contato@jm1.com.br. Deve constar nome completo, endereço, RG, telefone para
contato, e os textos não podem passar de 30 linhas.

ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
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Caçada ao erro maior

rata-se se de uma guerra injusta, como qualquer guerra. Como
as outras, nesta todos saem perdendo. Essa é bem longa e ainda
não acabou e, diferente das demais, teve motivo suficiente que a
justificasse.
Começou no longínquo ano de 1998. Após prestar atenção num
trecho do livro "Não Erre Mais", de Luiz Antônio Sacconi, com uma dica
de que horas só teria uma abreviatura correta. Seria somente horas
com a letra "h" minúscula e quando fracionada, com "h" entre horas e
minutos e min, no final. Assim: 10h, 18h, 24h ou 10h10min, 11h11min
ou 00h16min. As demais formas eram inglesas e norte-americanas, em
razão de representação digital, ou invencionices brasileiras.
Passei a prestar atenção quais meios de comunicação tinham
a preocupação de escrever da forma correta. As revistas Veja e
ISTOÉ não escreviam; os jornais O Estado de São Paulo e a Folha
de S.Paulo, também não. Do mesmo modo o ex-impresso Jornal do
Brasil e O Globo, meu oponente atual. E todos os outros veículos de
comunicação. E, ainda, essa forma errada aparecia nos telejornais,
nas novelas, e em toda a mídia brasileira. O erro era seguido até por
sites de relevantes órgãos públicos, como o da própria Presidência da
República, da Câmara dos Deputados, do Senado. Os do Supremo
Tribunal Federal-STF e da Confederação Brasileira de Futebol-CBF
que mantêm o erro até hoje. O pior era que o erro se repetia até nos
sites das secretarias e no do Ministério da Educação, órgão máximo
responsável oficialmente por essa área. As igrejas erravam nos
horários de missas e cultos.
Naquele ano de 1998, escrevi um texto com o título do livro e o encaminhei aos jornais, especialmente aos citados questionando a existência do erro, já que se fosse representado da forma correta, facilitaria

para que os leitores passassem a escrever também corretamente. Fiz
o mesmo encaminhamento aos governos estaduais, prefeituras e até
para o Ministério da Educação. Cheguei a entregar algumas cópias do
texto às empresas que confeccionam faixas e cartazes.
Alguns veículos de comunicação corrigiram imediatamente. Outros,
não. Alguns mantinham os erros apenas em determinadas seções,
especialmente nas de classificados. Mas seguimos em frente.
Algumas mudanças foram apenas para trocarem de erro e isso
perdura até hoje. Passaram, principalmente, a representar “10:30h”.
Mas houve avanço a ponto de até os postos de combustíveis grafarem
corretamente o atendimento de 24h. Aliás, cobro muito dos postos em
todos os sentidos, devido ao atendimento contínuo e o tempo que as
pessoas ficam para abastecer.
O Jornal O Globo trocou a abreviatura de minutos por metro, "m".
Já escrevi inúmeras vezes para os e-mails do jornal, mas o erro permanece. Já liguei, mas teima em manter o erro. Não imagino que seja
pelo poder que queira mudar até a regra gramatical. Só que enquanto
não altera a regra, deveria corrigir. Enquanto isso, outros veículos
de comunicação mantêm nome de mês com letra maiúscula, dia de
semana como segunda, terça e não terça-feira, quarta-feira e assim
segue o festival de erros gramaticais em todo o país.
Não sou especialista no assunto. Embora toda guerra seja desumana e injusta, essa ainda é mais desigual. O conjunto de “os Globos”
aparece diariamente para milhões de pessoas e um ser comum não é
visto por ninguém. Mas como o erro não tem força, por ser erro, esta
formiga precisa vencer o elefante. Várias batalhas foram perdidas, mas
a guerra deverá ser vencida pelo bem de todos.
Pedro Cardoso da Costa – Interlagos/SP - Bacharel em direito
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Os laboratórios que atuam no Brasil
são confiáveis?
Diante de tanta corrupção no
país, será como anda a fiscalização dos laboratórios? Os milhões
de medicamentos fabricados
pelos laboratórios, que chegam
as farmácias são confiáveis? A
ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) é a entidade
responsável pela fiscalização,
a Lava Jato tem mostrado que
quando os desonestos querem
eles sempre dão um jeitinho,
veja o exemplo da carne brasileira. “Não é a primeira vez que
acontece comigo de tomar uma medicação e ela não fazer o
efeito esperado, esta semana depois de constatar que minha
pressão estava desregulada, comecei a desconfiar da medicação, uso o genérico do Atacand que é 50% mais barato que o
original. Percebi durante 10 dias que o comprimido que estava
tomando para normalizar a pressão arterial não estava fazendo
efeito, desconfiei porque durante estes dias estava em uma
tranquilidade excepcional, fui a farmácia e comprei uma caixa
do remédio original e em dois dias a pressão voltou ao normal”.
Comenta Luiz Fernando.
Não sei como é feito a fiscalização pela Anvisa, mas bem que
eles poderiam a cada mês recolher determinadas marcas e fazerem a fiscalização, assim traria mais tranquilidade à população.

A realidade dos tribunais brasileiros
O número é fantástico: a Justiça no Brasil superou a barreira
dos 110 milhões de processos em tramitação. E quase 30 milhões de processos judiciais no Brasil têm origem no direito do
consumidor. Isso é o resultado da judicialização do consumo no
país, ou seja, ações movidas por clientes contra os fornecedores
que insistem em não respeitar o Código do Consumidor. O número gigantesco mostra o quanto é ainda longa a estrada a ser
percorrida para que cheguemos perto dos padrões americanos
da relação civilizada entre fornecedores e consumidores. Grande
parte dessas demandas judiciais são o resultado de fornecedores
que jogam na hipótese de o consumidor não recorrer à justiça.
E é verdade, porque muitos desanimam ou nem sabem como
acionar o fornecedor que violentou seu direito. A maioria dos
casos refere-se ao não cumprimento da obrigação por parte do
fornecedor ou do prestador de serviço.

Plano de saúde deve fornecer
medicamento para tratamento domiciliar
O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo
cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a
respectiva cura. Assim, o Superior Tribunal de Justiça obrigou
um plano de saúde a fornecer medicamento importado para
tratamento domiciliar. Átila Alexandre Nunes, coordenador
do serviço Reclamar Adianta.com.br lembra que apesar de a
Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), permitir a exclusão contratual de cobertura para medicamentos importados e aqueles
utilizados em tratamento domiciliar, as cláusulas do contrato
do plano devem ser analisadas conforme o Código de Defesa
do Consumidor. “São abusivas as cláusulas contratuais que
limitam seu direito ao tratamento contratado”, comenta.

Proteste, Reclame e Denuncie
No Programa Reclamar Adianta os consumidores podem
reclamar, protestar e denunciar livremente. Transmitido de
segunda a sexta-feira, de 10h ao meio dia, pela Rádio Bandeirantes AM 1360 o programa também pode ser acompanhado
pela internet: www.reclamaradianta. br ou pelo Facebook
Programa Reclamar Adianta. Whatsapp: 21-993289328.

A Lava Jato está fazendo justiça
Os 15 anos e 3 meses de condenação fez Cunha espernear
porque foi passado de águia a pombinho. Outros outrora poderosos já tiveram a mesma experiência. E ainda falta muita
gente acertar suas contas com o judiciário brasileiro – onde

profissionais do bem começam a assumir
o protagonismo da cidadania, cumprindo
o dever funcional de punir corruptos que
se julgavam intocáveis.
O povo está de saco cheio e prestes a
explodir em revolta. Alguns bandidos da
politicagem começam a sentir isto na pele.
No entanto, a grande maioria ainda finge
que não vê o que está acontecendo... Azar
deles... O juízo (que ainda não é o final)
está cada vez mais próximo...

O caldeirão de Lula
Lula está animado com as
pesquisas.
O destaque de seu site é o
levantamento do instituto Ipsos,
segundo o qual ele é aprovado por
38% dos brasileiros.
O site só se esqueceu de dizer
que, na mesma pesquisa, ele é
reprovado por 59% dos brasileiros.
Até Luciano Huck ganha dele.

Desgraçado povo brasileiro
Somos um povo sem lideranças verdadeiras, com um
executivo torpe, um congresso corrupto que há muito deixou de legislar para o povo e hoje legisla em causa própria
e totalmente contaminado pela corrupção, onde o judiciário
se deixou envolver pelo lamaçal que vai cobrindo toda a
nação brasileira.
Nosso povo, como já afirmei antes, "esta como uma desgraçada manada de gado, perdida em um lúgubre pasto a
espera de ir para o matadouro". A desgraça que encobre a
nação brasileira, é um cenário dantesco, onde já podemos
ouvir choro e ranger de dentes... e lá vamos nós como uma
nau desgarrada, com as velas partidas, leme perdido, rumando
para as pedras que emergem de um mar de fétida lama, onde
fatalmente naufragará.
Os deuses parecem ignorar nosso tenebroso destino, e o
povo continua órfão sem uma liderança verdadeira que o
tire do fundo do abismo que há muito caiu e o conduza para
o caminho da razão.
O escolho do que restou da esquerda que sonhou transformar nosso regime democrático em um regime totalitário
comunista e que foi contida em seu intento em 1964, agora,
coberta pela nojenta lama que envolveu nossa pátria nos
últimos quinze anos, aproveita-se da desestruturação e do
caos político social, para impune, criar um clima de convulsão nacional, de onde pretende sair ilesa dos crimes de lesa
pátria que praticou. A desestruturação moral que criou nos
três poderes, neutraliza qualquer pretensa reação. Aos poucos, como nossa vizinha Venezuela, vamos nos degradando...
Adeus brasil. Ponto final.
Rodrigues de Freitas

Boatos clássicos
No 1º de abril, Dia da Mentira,
muitas foram as mensagens falsas
que circulam há tempos no Whatsapp e escolha a mais viral. Qual não
param de compartilhar nos seus grupos?
Fim das mensagens gratuitas no Whatsapp.
Senha bancária invertida: A mensagem afirma que toda vítima de
sequestro-relâmpago deve digitar
a senha bancária invertida no caixa
eletrônico para acionar a polícia.
Mas obviamente isso não funciona,
nem adianta
tentar.
Campanha de doação de R$ 0,10 a
menina cega: A mensagem afirma que
toda vítima de sequestro-relâmpago
deve digitar a senha bancária invertida
no caixa eletrônico para acionar a polícia. Mas obviamente isso não funciona,
nem adianta tentar.

SAMAL e Secretaria de Obras realizam
limpeza de trajeto

A Prefeitura de
Manhuaçu, por
meio da Secretaria de Obras e o
SAMAL, procedeu com a limpeza
geral do trajeto da
‘Caminhada Penitencial’, que foi realizada no Domingo,
02, às 6h da manhã, pela Comunidade Católica da Paróquia do
Bom Pastor. Com início na última segunda-feira, 27, o trabalho
compreendeu um percurso de mais de três quilômetros, entre a
Igreja Matriz do Bom Pastor até o Eremitério da Comunidade
Santa Cruz, percorrendo a Avenidas Centenário e Melo Viana e
diversas ruas do Bairro Engenho da Serra, além da estrada vicinal,
com serviços de roçagem, patrolamento e limpeza.

Torneio Amigos da Peteca reúne
48 atletas em Manhuaçu
Realizado sábado e
domingo, 25 e 26/03,
no clube UBA, em
Manhuaçu o Torneio
Amigos da Peteca,
disputado em duplas
e reunindo cerca 48
atletas de Manhuaçu
e de cidades e estados
vizinhos. Organizado
por Thiago Carvalho em parceria com a diretoria da UBA, o
Torneio contou ainda com a presença de quatro atletas campeões
brasileiros de peteca. “A peteca é um esporte que vem crescendo
muito em nossa região, não só nos clubes, mas também em áreas
de lazer e espaços públicos e a realização destes torneios servem
para difundir ainda mais o esporte”, disse Thiago Carvalho.
Para o Presidente da União Bancária Atlética, Saulo Delano
Garcia o apoio às iniciativas como esta é uma constante na
administração do clube. “Ideias que visam a divulgação e a
confraternização esportiva é sempre bem vida, pois, torneios
como este envolvem não só os atletas, com eles vêm os familiares, os amigos e pessoas que pretedem conhecer um pouco
mais do esporte”, disse Delano.
O torneio foi dividido em classes de acordo com desempenho
das duplas, ficando assim a classificação:
Classe Diamante – Campeões Gabriel Jose e Rodrigo Alcântara – 2º lugar Lucas Ribas e Miltinho Emerick - 3º Fagner
Souza e Walison Souza.
Ouro – 1º lugar a dupla Maycon Moreira e Walison souza – 2º
Rafael Carvalho e Lucas Ribeiro e 3º lugar Sandro Cordeiro
e hugo Carvalho.
Classe Prata - Campeões João Marcos e Athos – vice-campeões -Mateus Tibucio e Edesio e 3º lugar com Nenem e Tarcizio.

Uma boa ação do vereador Júlio Bolinha
O vereador Júlio
Bolinha gosta de
fazer boas ações
e com apenas três
meses de experiência como legislador já mostrou
para o que veio.
Trabalhou junto ao
deputado João Magalhães e trouxe
para Lajinha uma
ambulância que já
está prestando serviço à população.
Júlio Bolinha tem prestado um bom trabalho na Câmara
Municipal, participa dos debates e está de olho na cidade
procurando exercer seu papel como fiscalizador e ajudando
na preservação do bom andamento dos serviços públicos.
Trabalhando para o esporte conseguiu para a comunidade
de Palmeiras uniforme para o time de futebol.
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
"Em projeção mental alguns tentam igualar a todos a sua decrepitude moral.”.
Janot responde a Gilmar Mendes que acusa PGR de crime e defende anulação de delações

MAPA DA INTOLERÂNCIA
PROTEGE DIPLOMATAS GAYS
O Ministério das Relações Exteriores realiza o mapeamento
dos países para onde poderá designar, sem receios, diplomatas que formam casais gays. O governo quer afastar a
repetição de casos de violência já praticados contra diplomatas brasileiros. Embaixadas e consulados no exterior
foram solicitados a informar a Brasília como as relações
assumidamente homoafetivas são encaradas mundo afora.
ÁFRICA, NEM PENSAR

Serraglio, pedir doações de equipamentos e viaturas ociosos saíram dos encontros de mãos abanando. Três semanas após tomar posse, Serraglio ainda não teve acesso a
inventário completo dos bens à disposição do ministério.
EXEMPLO COREANO
Enquanto a Coreia do Sul prende a ex-presidente Park
Geun-hye vinte dias após o impeachment, no Brasil poucos
entendem por que Lula, apontado pelo MPF como o chefe
da quadrilha, até hoje não foi preso.
REFORMA POLÍTICA

Na Namíbia, onde gays são linchados, uma diplomata brasileira e sua companheira quase foram mortas, após invasão da casa delas.

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) tem articulado com
os presidentes dos partidos
a aprovação de sua proposta
criando a Federação de partidos e a cláusula de barreira e
acabando coligações proporcionais.

ÁSIA, É BOM EVITAR
Em países asiáticos, gays são perseguidos como criminosos e, presos em flagrante, em geral são condenados à
prisão perpétua.
DISCRIMINAÇÃO

NOTÍCIAS DO DITADOR

Com o mapeamento, a tendência será designar diplomatas gays só para países “civilizados” tipo “A”, todos do “circuito Helena Rubinstein”.

Deputados de oposição na Venezuela revelaram a colegas
brasileiros que até seus vencimentos foram cortados. Os
governistas, que apoiam a semi-ditadura de Nicolás Maduro, estão com o contracheque em dia.

DISCRIMINAÇÃO
O Itamaraty ferve: agora, os heterossexuais temem discriminação, com a tendência de designação para países
africanos e asiáticos, “B” e “C”.
GOVERNO CRIA 86 ‘BOQUINHAS’
NO RIO PARA PICCIANI
Nada se extingue, tudo se transforma no setor público: governo decidiu criar no Rio de Janeiro 86 boquinhas para o
ministro carioca Leonardo Picciani (Esporte) chamar de suas,
em uma certa “Autoridade de Governança do Legado Olímpico”. Ele poderá distribuir aos aliados cargos com salários
de até R$ 22 mil. O novo órgão substitui a APO, a Autoridade
Pública Olímpica, “cabide” criado para os Jogos Olímpicos.
PARA SEMPRE
A medida provisória estabelece que o novo “cabide” funcionará até 2019, mas nada impede que o prazo seja prorrogado indefinidamente.
BRINQUEDO CARO
Oficialmente, a “Autoridade do Legado” cuidará do Parque
Olímpico. Algo que a prefeitura, com apoio federal, faria a
custo bem mais baixo.
BOQUINHAS S/A
O antiga APO morreu sem conseguir justificar sua existência durante os Jogos Olímpicos. Nunca passou de um
amontoado de boquinhas.
APETITE E FOCO
O presidente Michel Temer jantava com dirigentes de entidades de classe, há dias, quando, já nas últimas garfadas
do peixe, lembrou que a crise recomenda pedir um prato à
base de carne. Jantou de novo.
NEGOCIM
A proposta do governador de Minas, Fernando Pimentel
(PT), de criar cotas de fundo imobiliário da Cidade Administrativa, para sair do vermelho, é tratada como quem
vende a geladeira para almoçar fora.
NOTÍCIA DO DESTERRO
Ocupa uma salinha de corredor, no Itamaraty, o embaixador Américo Fontenelle, aquele que foi acusado e punido
por conta de assédios. Deve estar à espera de ser removido para fazer nada em dólar.
VOLTEM MAIS TARDE
Parlamentares que foram ao ministro da Justiça, Osmar

PÓS-APOCALÍPTICO?
A série de TV “3%” virou febre no exterior mostrando um
Brasil onde apenas 3% da população vive no luxo e o resto
não tem comida, água etc. Mais da metade da audiência da
série no Netflix vem do exterior.
PENSANDO BEM...
... o governo está precisando de bons “pedreiros” para as
reformas da Previdência e trabalhista.
CABRAL DECIDIU DELATAR PARA
SE VINGAR DA JUSTIÇA
Preso há quatro meses no complexo penitenciário de Bangu, o ex-governador do fluminense Sérgio Cabral está inconformado com as sucessivas derrotas na Justiça, que
lhe negou todas as tentativas de habeas corpus ou de prisão domiciliar. Ele ficou também “revoltado” porque amigos magistrados não se mobilizaram para soltá-lo. Por isso
Cabral autorizou o início de tratativas para um eventual
acordo de delação premiada para contar “tudo o que sabe”
sobre a magistratura.
É SÓ O COMEÇO
Ainda não ficou claro se Cabral admite restringir sua delação à Justiça do Rio de Janeiro. As negociações estão
apenas no início.
PLANO B
A ideia de delatar a Justiça era o “plano B” de Sérgio Cabral, após receber um “não” como resposta à sua disposição de fazer acordo.
CONDENAÇÃO CERTA
Sérgio Cabral acha que não será absolvido, segundo interlocutores, e que somente um acordo de delação o pouparia
de uma longa sentença.
UMA BOMBA
A intenção de investigar setores da Justiça caiu como uma
bomba entre magistrados e em escritórios de criminalistas
bem posicionados.
GOVERNO CORTOU SÓ 2 MIL
CARGOS E FOLHA CRESCEU
O presidente Michel Temer anunciou corte de cargos comissionados, tão logo assumiu a Presidência, e de fato extinguiu
mais de 2 mil deles, mas isso quase não teve impacto nos
gastos com salários. Muito pelo contrário. Desde sua posse,
Temer tem autorizado ou sancionado reajustes salariais que
fizeram a despesa saltar de R$ 4,9 bilhões em maio de 2016,
quando assumiu, para atuais R$ 5,6 bilhões mensais.

jsfonseca@pibrj.org.br

Coisas difíceis para
uma atriz entender

Uma atriz famosa escreve uma coluna em Veja Rio, alternando com outros escritores. No dia 17 de junho, ela escreveu um artigo intitulado Macumba em que lamenta o sumiço
dos despachos nas esquinas do seu bairro chique. Por que
sumiram? Eis a explicação que arrisca: “Acredito que a razão
do sumiço seja o avanço evangélico nas comunidades carentes. O monoteísmo radical dos brancos do norte condena o
politeísmo africano. O culto trazido pelos navios negreiros
foi confundido com a personificação do mal. (…). A África,
dada ao sincretismo, desconhece o maniqueísmo. As forças
naturais manifestadas em seus deuses agem para além do
bem e do mal e se reconhecem até nos ídolos alheios. O mesmo não acontece com a religião fundada pelos europeus do
século XV, inconformados com a corrupção do catolicismo
da Idade Média”.
É lamentável que alguém lamente o fim de uma prática que
sujava as ruas e atraía cães e urubus. Isso para não falar do
perigo que representava, como certa vez ocorreu na Floresta
da Tijuca: uma vela acesa ao lado de uma oferenda tombou e
fez o maior fogaréu, assustando os vizinhos.
Se foi mesmo por causa do “avanço evangélico” (tomara
que sim!), então temos aí mais um motivo para prosseguir na
pregação do evangelho que liberta o homem das forças do
inferno (Mc 5.15).
O cristianismo não é “religião fundada pelos europeus do
século XV”. E o “monoteísmo radical” não vem dos “brancos do norte”. Todos sabem que o início da igreja se deu na
Palestina, que não fica na Europa, e nem foi no século XV,
mas no século I.
O que a autora chama de “forças naturais”, a Bíblia chama
de demônio. Não havia nada de natural no homem-fera que
Jesus encontrou em Gadara (Mc 5.3-5). Por quê? Porque “...
tinham entrado nele muitos demônios” (Lc 8.30).
Além de libertação, a obra de Cristo produz limpeza tanto
na vida do indivíduo quanto na da sociedade; inclusive nas
ruas da cidade!

Empresários e políticos se
encontram em Brasília para discutir
investimentos no Brasil e exterior

E

ntre os dias 31 de março e
02 de abril, um grupo de
30 investidores formado
por empresários do setor de
tecnologia, agronegócio, indústria, serviços e internet, que
juntos somam uma fortuna de
1 bilhão de reais, participarão
de uma reunião com Marcos
Pereira, Ministro da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços.
O objetivo do encontro, que
será liderado pelo empresário
e consultor Rafa Prado, tem o
intuito de aproximar a esfera
empresarial e governamental
para realizar investimentos no
Brasil e exterior em 2017.
Com o apoio do Sebrae Nacional e Governo de Estado de
São Paulo, o grupo conta com
a participação de megaempresários como: Roberto Justus;
Flavio Paschoa, presidente da
área societária e empresarial
da OAB São Paulo; Fabrício
Oliveira e João Pedro, da startup
bilionária HOTMART, que foi
reconhecido atualmente como
um dos dez CEOS com 30 anos
mais promissores do Brasil, entre
outros.
“Pretendemos fazer com que
esses empresários e políticos
se reúnam para criar iniciativas
em conjunto e, dessa forma,
gerar oportunidade de investimento apresentando projetos
para incentivar a economia. Os

empresários terão a oportunidade
de ficar frente a frente com o
Ministro Marcos Pereira para
discutir planos de ação para os
próximos cinco anos, comenta
Rafa Prado, consultor e idealizador do encontro.
SOBRE RAFA PRADO:
Nascido na periferia de São
Paulo, Rafa Prado sempre foi
inquieto. Em sua trajetória superou dois transplantes, a perda
de entes queridos e quebrou uma
empresa. Começou e recomeçou
do zero e, no último ano, movimentou mais de R$ 20 milhões
com a criação de produtos digitais, eventos e imersões no
exterior com personalidades e
alto empresariado.
Possui formação em diversas
áreas acadêmicas, como Sistemas de Informação e Gestão de
Políticas Públicas pela USP e
um mestrado em Engenharia da
Informação pela Universidade
Federal do ABC. Rafa acredita
que o segredo para atingir o
sucesso está em se cercar das
pessoas corretas, criar um plano e buscar oportunidades em
momentos de crise, como o que
ocorre atualmente no Brasil.
Site-http://rafaprado.com.br/
Facebook -https://www.facebook.com/rafaelpradooficial/
Instagram -https://
www.instagram.com/
rafapradooficial/?hl=pt-br
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Secretaria de Obras realiza limpeza de
bueiros, ruas e galeria no B. Bom Jardim

A

Secretaria de Obras da
Prefeitura de Manhuaçu
iniciou os trabalhos de
limpeza de bueiros e de ruas no
B. Bom Jardim. Em uma das
ruas, que interliga a rodovia a
um novo loteamento nas proximidades, foram retirados mais
de vinte caminhões de barro,
possibilitando um ambiente
mais limpo e seguro para moradores, pedestres e motoristas,
contribuindo também para a
saúde pública.

Além da grande quantidade
de lama retirada, seis bueiros
já foram desentupidos pelos
funcionários da Secretaria de
Obras, e o trabalho prossegue.
O próximo passo deverá ser a
limpeza geral da galeria pluvial
construída abaixo da rodovia
BR-262, que conduz as enxurradas escoadas pelos bueiros até
o Rio Manhuaçu.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MATIPÓ

Praça da Independência, n.º 242,
Centro –CEP: 35.367-000 Tel./Fax. (0xx31) 3873-1680
MATIPÓ - ESTADO DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 79/2017
CREDENCIAMENTO Nº. 06/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó / MG, através de seu Presidente Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório
no . 79/2017, na modalidade Credenciamentos no.06/2017,
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 MATIPÓ-MG Abertura da Sessão
Oficial será dia: 24/04/2017 às 14:00 horas. Local:Praça da
Independência nº242, Centro, Matipó/MG. Informações pelo
telefone (31) 3873-1680, das 13:00 às 16:00 horas. O edital
e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima.
Matipó/MG- Presidente da CPL- Antônio Carlos Pereira

Cici Magalhães é eleita para diretoria
executiva da Associação Mineira de Municípios

A

Prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, foi
eleita a nova secretária
da diretoria executiva da Associação Mineira de Municípios
(AMM), para o biênio 2017
a 2019, na quinta-feira, 30 de
março, durante eleição com
chapa única e suprapartidária,
na sede da Associação, em Belo
Horizonte.
Cerca de 200 prefeitos afiliados compareceram à votação,
que contabilizou 185 votos
válidos. A diretoria da chapa
“Prefeitos unidos, AMM forte!”
ficou assim definida: Presidente: Julvan Lacerda (PMDB/
Moema); Vices-presidentes:
Wander Borges (PSB/Sabará),
Dr. Marcos Vinícius (PSDB/
Coronel Fabriciano) e Rui
Ramos (PP/Pirajuba); Secretários: Cici Magalhães (PMDB/
Manhuaçu) e José Cordeiro
(PSDB/Congonhas); Tesoureiros: Daniel Sucupira (PT/
Teófilo Otoni) e Geraldo Godoy
(PMDB/Periquito).
Durante a eleição, autoridades da política mineira e nacional estiveram presentes na sede
da AMM. Entre eles, o vice-governador de Minas Gerais,
Antônio Andrade, o ex-prefeito
de Belo Horizonte e presidente
da Frente Nacional de Prefeitos
(FNP), Marcio Lacerda, o ex-presidente da AMM, Antônio
Júlio, o representante da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Ângelo Roncalli,
além de deputados estaduais e
federais.
A Prefeita Cici Magalhães é
a única mulher na diretoria executiva da entidade e destacou
ainda a proposta de fortalecer
a atuação das mulheres na política, já que Minas Gerais tem
64 prefeitas atualmente.
“A participação na AMM
trará força para a nossa região,
garante representatividade
para Manhuaçu e o território
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EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°78/2017
PREGÃO Nº 24/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório
no 78/2017, na modalidade Pregão no 24/2017, 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 construção
para manutenção dos serviços de obras em geral no Município
de Matipó/MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
19/04/2017 até 09:00 horas. Local: Praça Independência
nº 242, Centro, CEP: 35.367-000, Matipó/MG. Informações
pelo telefone (31) 3873-1680, das 13:00 às 16:00 horas. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima na sede. - Pregoeiro- ANTÔNIO CARLOS PEREIRA.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°75/2017
PREGÃO Nº 21/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 75/2017, na modalidade Pregão no 21/2017,
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 limpeza em geral para o Município de Matipó/
MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 20/04/2017
até 09:00 horas. Local: Praça Independência nº 242, Centro,
CEP: 35.367-000, Matipó/MG. Informações pelo telefone (31)
3873-1680, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima na sede. - Pregoeiro- ANTÔNIO CARLOS PEREIRA.

Caparaó. Tenho certeza de que
poderemos fazer os pleitos da
nossa região, especialmente
em assuntos relacionados às
perdas de recursos que temos
enfrentado”, pontuou Cici
Magalhães.
PARTICIPAÇÃO: Ao agradecer a presença de todos, o
presidente da AMM, Antônio
Carlos Andrada, saudou a união
e o consenso em torno da chapa liderada pelo prefeito de
Moema. “A construção dessa
chapa, com a união de todas
as forças políticas interessadas
e presentes em Minas é uma
demonstração, não só para a
sociedade mineira, mas um
recado para o Brasil. É preciso
ter esse espírito desarmado,
de união, para a conjugação
de esforços na busca de uma
solução”, ressaltou.
Julvan Lacerda, que tomará
posse, juntamente com a nova
diretoria, durante o 34º Congresso Mineiro de Municípios,
que será de 9 a 11 de maio, se
comprometeu a fazer o melhor
para unir forças, “dando espaço
aos companheiros para chancelar e legitimar esse grande
acordo que fizemos. Hoje, esta-

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°76/2017
PREGÃO Nº 22/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório
no 76/2017, na modalidade Pregão no 22/2017, 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 papelaria em geral para
o Município de Matipó/MG. Credenciamento e abertura dos
Licitantes: 24/04/2017 até 09:00 horas. Local: Praça Independência nº 242, Centro, CEP: 35.367-000, Matipó/MG.
Informações pelo telefone (31) 3873-1680, das 13:00 às 16:00
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
endereço acima na sede. - Pregoeiro- ANTÔNIO CARLOS
PEREIRA.

mos nesse clima de harmonia e
união, todos no mesmo projeto,
e isso é muito bom, porque a
energia que despenderíamos
para concorrer à eleição, direcionaremos para a luta da causa
municipalista”, destacou.
Julvan destacou também a
importância dos chefes do exe-

cutivo municipal. “Os prefeitos
são a maior força política do
País. Nós só somos subjugados
porque ainda não temos união.
E a nossa chapa nasce com
essa força. E que ela perdure
por todo o mandato”, finalizou.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°77/2017
PREGÃO Nº 23/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo Licitatório
no 77/2017, na modalidade Pregão no 23/2017, na forma
presencial, do tipo menor por Item, regido pela Lei Federal n.º
10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento
convocatório. Objeto: Aquisição de botija de gás para o Município de Matipó/MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 20/04/2017 até 15:00 horas. Local: Praça Independência
nº 242, Centro, CEP: 35.367-000, Matipó/MG. Informações
pelo telefone (31) 3873-1680, das 13:00 às 16:00 horas. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima na sede. - Pregoeiro- ANTÔNIO CARLOS PEREIRA.
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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

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

DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV
LIGAR PARA (33) 3331-2033

ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez
(33) 3332-2362

Vendo casa pequena com 2 quartos,
sala,. Cozinha, banheiro R$ 70 mil tratar
Romney 984454534

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 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)
3331-1835
LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33)
3331-2665
ORANGO TANGO BOUTIQUE Rua Amaral
Franco, 161 (33) 3331-7045
SOCIAL RuaAmaral Franco, 279 (33) 3331-5091
ATELIER MM Rua Desembargador Alonso
Starling, 210 (33) 3332-2333
DONA SCARP Av. Salime Nacif, 700 (33)
3331-8139
Vendo lote no centro. 156 metros
com escritura registrada. R$ 160 mil. Tratar
Romney 33 984454534
Vendo área 3 mil metros, Ponte da Aldeia. 2 milhões. Tratar 33
984454534 Romney imoveis
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PREGÃO 017/2017

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 060/2017, na modalidade Pregão no 17/2017, 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
máquinas pesadas. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
18/04/2017 ás 14h00min horas. Local: Rua Vereador Geraldo
Garcia Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.918-000, 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

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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MUNÍCIPIO DE LAJINHA
MINAS GERAIS
PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPO
CNPJ: 18.392.522/0001-41
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 074/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 036/2017, para aquisição /fornecimento de
material de Laboratório em atendimento a secretaria de Saúde. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 18/04/2017,
com abertura neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69 “A”,
Centro, Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir o edital
e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede
administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações
no endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos
dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável,
Cassiano Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 31
de março de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 075/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 037/2017 Registro de Preço nº 006/2017,
para aquisição/fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento a secretaria de Educação. O credenciamento e a entrega
dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será
até às 13:00 horas do dia 18/04/2017, com abertura neste mesmo
dia e horário, na sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney
Hubner França Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail
licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio de
Lajinha/MG, Demais informações no endereço acima, no horário
de 13:00 às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo Telefone (33)
3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo Alves de Oliveira –
Pregoeiro Oficial em 31 de março de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 076/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 038/2017, para aquisição/fornecimento de
material Odontológico em atendimento a secretaria de Saúde. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 19/04/2017,
com abertura neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69 “A”,
Centro, Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir o edital
e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede
administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações
no endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias
úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano
Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 31 de março
de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 077/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 039/2017, para aquisição/fornecimento de
material de Informática em atendimento a secretaria de Saúde. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 13:00 horas do dia 19/04/2017,
com abertura neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69 “A”,
Centro, Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir o edital
e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede
administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações
no endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias
úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano
Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 31 de março
de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 078/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 040/2017, para aquisição/fornecimento de
cesta básica em atendimento ao CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social). O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00
horas do dia 20/04/2017, com abertura neste mesmo dia e horário,
na sala de reuniões própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França
Camargo, n° 69 “A”, Centro, Lajinha – MG. Os interessados,
poderão adquirir o edital e anexos, através do e-mail licitacao@
lajinha.mg.gov.br e sede administrativa do Munícipio de Lajinha/
MG, Demais informações no endereço acima, no horário de 13:00
às 17:00 horas nos dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006,
responsável, Cassiano Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro
Oficial em 31 de março de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 079/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 041/2017, para aquisição/fornecimento de
leite e suplemento em atendimento a Secretaria de Saúde. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 13:00 horas do dia 20/04/2017,
com abertura neste mesmo dia e horário, na sala de reuniões
própria, na Rua Dr. Sidney Hubner França Camargo, n° 69 “A”,
Centro, Lajinha – MG. Os interessados, poderão adquirir o edital
e anexos, através do e-mail licitacao@lajinha.mg.gov.br e sede
administrativa do Munícipio de Lajinha/MG, Demais informações
no endereço acima, no horário de 13:00 às 17:00 horas nos dias
úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano
Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 31 de março
de 2017.
Rua: Dr. Sidney Hubner França Camargo 69 “A”,
Centro – Lajinha-MG – CEP: 36.980-000
Telefone: (33) 3344-2006 / (33) 3344- 2423 –
e-mail: licitacao@lajinha.mg.gov.br

Campeonato Mineiro de BMX: Manhuaçu
conquista duas primeiras colocações

O

domingo foi movimentado para o Esporte com a I etapa
do Campeonato Mineiro de
BMX, na Pista de Bicicross
do Clube do Sol(às margens
da BR-262, sentido Reduto).
Realizado pela Prefeitura,
por meio da Secretaria M. de
Esportes, juntamente com as
Federações Mineiras de BMX
e de Ciclismo e a Associação
BMX Clube de Manhuaçu,
o evento reuniu mais de 150
ciclistas, dos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo e Espírito Santo, com
grande participação do público
de toda a região.
A Prefeita Cici Magalhães
se pronunciou antes da primeira largada, assistida por
todos os atletas participantes
e acompanhada do Secretário
M. de Esporte, Jânio Garcia
Mendes e demais membros
do secretariado, além dos
representantes das federações
esportivas envolvidas na organização desta competição.
Entre os presentes, os vereadores Berenice Maria Ferreira
de Souza (Berenice do Carlos
Tur) e José Ferreira da Silva
(Cabo Ferreira)
‘Agradecemos ao empenho total da Prefeita Cici
Magalhães e do Vice-prefeito
Renato Cezar Von Randow
para a realização deste evento.
Ressaltamos também o intenso trabalho realizado em conjunto pelos diversos setores
da Administração Municipal,
como o SAMAL, Secretaria
M. de Obras e de Saúde – com
a disponibilidade de profissionais e ambulâncias para atendimento de emergência-, além
da equipe do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, entre
outros. Ficamos muito felizes
com o resultado’, mencionou
o Secretário de Esportes, Jânio
Garcia Mendes.
No decorrer da competição,
que envolveu 33 categorias
distintas, os atletas de Manhuaçu alcançaram vitórias
importantes, com duas primeiras colocações: Marcelo
José Mafort Pernambuco (1º
lugar – cat. Junior Men) e de
João Luiz Nascimento Sathler
(1º lugar – cat. Mountain Bike
Cross).

Os demais atletas da cidade também conseguiram
boas posições: José Isaque
Calhas (2º lugar – cat. Pré-bike), Sérgio Edmundo Carvalho Neto (2º lugar – Boys 9
anos), Emanuel Vitor Cortes
Lacerda (3º - Boys 11 anos),
Kaio Pereira dos Santos (2º
- Boys 15 anos), Luian dos
Santos e Thales Gomes (3º
e 4º, respectivamente, cat.
Junior Men), Francisco Júnior de Carvalho (2º - Boys
17 a 24 anos), Isaque Xavier
Marques e Anderson Mendes
Ramalho (2º e 3º, respectivamente, cat. Cruiser 30 a
34 anos), Vinícius Gomes
Gonçalves (5º - Cruiser 35
a 39 anos) e Samuel Pereira
Cerqueira (2º - MTB Cross).
Entre os destaques na competição, a presença do atleta-mirim, Gabriel, da cidade de
Betim, que, com apenas três
anos, participou da competição, sob os olhares atentos do
orgulhoso pai, Inácio Gabriel.
Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°57/2017
PREGÃO Nº 23/2017
A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG, através
de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 57/2017, na modalidade Pregão no 23/2017, na
forma presencial, do tipo menor por Item, regido pela Lei Federal
n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993
e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento
convocatório. Objeto: Contratação de Pessoa Física ou jurídica
para Prestação de serviços técnicos especializados para verificação da legalidade na aplicação dos recursos Públicos no
exercício de 2015 e 2016 n Município de Conceição de Ipanema/
MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 26/04/2017 até
10:00 horas. Local: Avenida Geraldo de Barros nº 192, Centro,
CEP: 36.947-000, Conceição de Ipanema/MG. Informações pelo
telefone (33) 3317-1211, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e
seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Pregoeira- PATRÍCIA TRAVASSOS VIEIRA.

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°54/2017
PREGÃO Nº 20/2017
A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG, através
de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 54/2017, na modalidade Pregão no 20/2017, na
forma presencial, do tipo menor por Item, regido pela Lei Federal
n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993
e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento
convocatório. Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de Borracharia e Lavagem para o Município de
Conceição de Ipanema/MG. Credenciamento e abertura dos
Licitantes: 27/04/2017 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.
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POLÍCIA

Homem morre em colisão entre
caminhões, na MG 111, em Reduto
O acidente grave envolvendo um caminhão baú, que
trafegava sentido Manhumirim/Reduto, e um caminhão
Toyota Bandeirantes, que
seguia no sentido contrário,
foi registrado na noite desta
quinta-feira (30/03), na MG
111, no KM 88, em Reduto.
O condutor do caminhão
Toyota, Carlos Augusto Pires
Neto, de 44 anos, morreu no
local do acidente. O veículo
teve a parte de cima da cabine
destruída.
Já o motorista do caminhão
baú, Mauro Ferreira Lima,
que sofreu apenas escoriações
nos braços e no rosto, foi
socorrido pelos Bombeiros
Militares e conduzido para
a Unidade de Pronto Atendimento de Manhuaçu.

POLÍCIA

Além do socorro a Mauro,
os bombeiros realizaram o
isolamento do local e acionaram a perícia técnica da
Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Estadual.
As causas do acidente estão
sendo apuradas.
Super Canal

SÃO JOSÉ DO MATIMENTO – POLÍCIA MILITAR PRENDE
SUSPEITOS DE HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
Três pessoas suspeitas de
envolvimento com a morte e
desaparecimento do corpo de
um cidadão, de 23 anos, no
Córrego Fortuna, zona rural
de São José do Mantimento,
foram presos pela Polícia Militar na manhã do dia 28/03.
De acordo com as informações recebidas pela
Polícia Militar, a vítima e os
suspeitos estavam fazendo
uso de bebida alcoólica em
um bar até por volta da meia-noite, quando o comerciante
fechou o estabelecimento e os
clientes saíram.
No início da madrugada,
testemunhas ouviram barulhos de tiros e ao saírem para
ver o que estava acontecendo
viram um veículo pick-up, de
cor escura, saindo do local.
Havia um homem, aparentemente já sem vida, caído ao
chão, ao lado de uma motocicleta de cor vermelha. As testemunhas saíram para acionar a PM e viram quando a
pick-up escura retornou, dois
indivíduos saíram do carro,
pegaram o corpo e jogaram na
carroceria do veículo. Um dos
indivíduos assumiu a direção

da motocicleta e saiu junto
com a pick-up.
Policiais militares foram ao
local do crime e encontraram
indícios de material humano,
sendo marcas de sangue e de
massa encefálica, misturados
a três buchas semelhantes às
de cartucho calibre 12 e um
pedaço de tecido jeans preso
a um vergalhão de uma ponte
sobre o Rio Manhuaçu, dando
a entender que o corpo possa
ter sido jogado dentro do
rio. Fragmentos de lanterna
veicular também foram encontrados no local do crime.
O trabalho de rastreamento
da PM continuou e a motocicleta da vítima foi localizada
no Córrego Lanço Grande,
zona rural de Santana do
Manhuaçu.
O dono do veículo usado
pelos suspeitos foi identificado e o cidadão foi encontrado
em casa na companhia do
segundo suspeito.
No carro havia marcas de
lama e de um arranhão na
cor vermelha, mesma cor da
motocicleta da vítima, todavia havia indícios de que a
carroceria do veículo havia

Município de Conceição de Ipanema
- ESTADO DE MINAS GERAIS LEI Nº 807/2017
“Dispõe sobre a contratação temporária a que se refere o
artigo 37, inciso IX, da Constituição da República e dá outras
providências”.
A Câmara Municipal de Conceição de Ipanema-MG, por
seus representantes, aprova e eu Prefeito Municipal sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em caráter temporário, pelo prazo máximo de 06 (seis)
meses, podendo ser prorrogado por igual período, pessoal para
manutenção do ESF – Estratégia de Saúde da Família, conforme
quadro constante no Anexo I:
Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal para execução de serviços temporários, pelo prazo
máximo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual
período, pessoal para diversas áreas da Adminitração Municipal,
conforme quadro constante nos Anexo II.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar médicos plantonistas para trabalharesm da seguinte forma:
a.Plantão de 12 horas em Horario Diurno – R$500,00
b.Plantão de 12 horas em Horario Noturno – R$550,00
c. Plantão de 24 horas aos sabados ou Domingos– R$1.200,00
d.Plantão de 12 horas em Horario Diurno nos Feriados
– R$700,00 e.Plantão de 12 horas em Horario Noturno nos
Feriados – R$700,00
Art. 4º - Os cargos acima serão de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, com os mesmos direitos, deveres
e obrigações dos Servidores do Município de Conceição de
Ipanema e demais legislações pertinentes.
Art. 5º As despesas decorrentes em face desta lei serão
empenhadas nas dotações previstas no orçamento vigente.
Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2017.
Conceição de Ipanema, ______ de ________ de 2017
Grosmane Hermsdorff
Prefeito Municipal
ANEXO I

sido lavada. E as lanternas
da pick up também estavam
quebradas.
Os suspeitos foram presos e
conduzidos à delegacia, onde
foram autuados. A esposa do
dono do veículo também foi
conduzida, pois há informações de que ela estava dentro
do carro no momento dos
disparos.
A arma usada no crime não
foi encontrada e os autores

negaram a autoria do delito,
apesar dos fortes indícios que
ligam eles aos fatos.
O Corpo de Bombeiros
Militar foi acionado e fez
buscas durante todo o dia 28.
Na manhã do dia 29, quarta-feira, o trabalho dos Bombeiros foi retomado e o corpo
foi encontrado nas águas do
Rio Manhuaçu, próximo a
uma ponte na comunidade de
Santa Quitéria.

Grosmane Hermsdorff
Prefeito Municipal
ANEXO II

LAJINHA - POLICIA MILITAR APREENDE DROGAS
E RECUPERA MATERIAIS FURTADOS.
Três jovens foram detidos
pela Polícia Militar na manhã
desta quarta-feira, suspeitos
de envolvimento em crimes
de furto e tráfico de drogas.

A ação policial iniciou
durante o atendimento de
uma ocorrência de furto,
quando os policiais militares
receberam informações sobre

a autoria.
Na casa dos suspeitos os
policiais encontraram diversos aparelhos celulares e uma
botija de gás, os quais eram

9

provenientes de crimes, além
de 28 buchas de maconha.
Todo o material foi apreendido e os jovens conduzidos
até a Delegacia.

Grosmane Hermsdorff
Prefeito Municipal
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Fiscal do Ibama no Interior
Um fiscal do Ibama recebe uma denúncia e
vai verificar.
Dirige-se para o sítio de um mineiro.
Chegando ao local sem se identificar, vai logo
travando um diálogo:
Fiscal: - Bom dia!
Mineiro: - Bom dia, moço.
Fiscal: - Como vai a luta?
Mineiro: - Difici...
Fiscal: - Tem caçado muito?
Mineiro: - Uai sô, a semana passada matei
20 piriquitim...
Fiscal: - Vinte?
Mineiro: - Fio, pega as cabeça dos piriquitim
pro homi vê.
Fiscal: - E paca, tem caçado muito?
Mineiro: - Nossinhora, Só uma nessa semana. - Fio, traiz a cabeça da paca.
Fiscal: - E outros animais silvestres, tem caçado muito?
Mineiro: - Um monte dêis. Fio, traiz as cabeça dos otro bicho prohomi criditá.
Fiscal: - Não tem passado por aqui nenhum
fiscal do Ibama?
Mineiro: -Craro moço, semana passada passô um.
- Fio, traiz a cabeça do fiscal pro homi vê.
Fiscal: - Até outro dia. Obrigado pela atenção.
Mineiro: - Numtemdequê.

Obras do SAAE beneficiam
trânsito no B. Lajinha
A

s obras realizadas pelo
SAAE durante o último final de semana,
para a mudança na rede de
captação de água bruta do
rio Manhuaçu, na Rua José
Perígolo, no bairro Lajinha,
foram concluídas com êxito.
Em razão da dimensão do
serviço, o trânsito precisou
ser interrompido no local, durante a realização do serviço.
No intuito de buscar organização e evitar transtornos
no trânsito, para este procedimento o SAAE enviou
previamente comunicado da
interdição do trecho da rua
para a empresa Gulozitos, a
Viação União e também para
a Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros, possibilitando
que estas empresas e instituições traçassem rotas alternativas temporárias.
Desde o mês passado, uma

Amigo ajudando
Dois caçadores estão em um bosque,
quando um deles desmaia. Ele parece não
estar respirando e seus olhos estão vidrados.
O outro caçador pega o telefone e liga para
a emergência: “Meu amigo está morto! O
que faço?”. O atendente responde: “Calma,
eu te ajudo. Primeiro, temos que ter certeza
de que ele está morto”. Há um silêncio, e
então um tiro é ouvido. De volta ao telefone, o cara diz: “Pronto, e agora?”.

sete erros

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°48/2017
PREGÃO Nº 16/2017
A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG, através
de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 48/2017, na modalidade Pregão no 16/2017,
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 manilhas pra
manutenção do Bairro: “ Atacílio Antonio da Silva” do Município
de Conceição de Ipanema/MG. Credenciamento e abertura
dos Licitantes: 26/04/2017 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.

Dor no corpo
Uma jovem ruiva vai a um consultório médico e reclama que todos os lugares do seu
corpo doem quando ela os toca.
- Impossível - diz o doutor - mostre-me
como pode ser.
Então ela encosta seu dedo no seu ombro e
grita agonizantemente. Depois ela encosta em
sua perna e grita, encosta em seu cotovelo e
grita e assim foi. Qualquer lugar que ela tocava, ela gritava.
O doutor perguntou: - Você não é ruiva natural, é?
- Não - ela diz - Na verdade eu sou loira...
- Foi o que eu pensei!! - diz o doutor - Seu
dedo está quebrado!!!!

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°59/2017
PREGÃO Nº 25/2017
A Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema/ MG, através
de sua Pregoeira Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 59/2017, na modalidade Pregão no 25/2017,
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 Produtos Médicos Hospitalares para o Município de Conceição de Ipanema/
MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 13/04/2017 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.

Garoto esperto!
Uma vez, a mãe do Manuelzinho o flagrou
dando chocolate para as galinhas: — Ó raios!
Por que estás a fazeire isto?
E o Manuelzinho: — Sou um garoto muito
esperto, mamãe! Estou alimentando as galinhas para botarem ovos de Páscoa!
A loira e o pombo
A loira estava sentada em uma praça com
seu marido. Lá estava cheio de pombos.
Quando um pombo caga na cabeça do marido dela! - Pega um pedaço de papel higiênico
ai na sua bolsa! - Mais como você vai adivinhar qual pombo foi??
Separando da mulher
Encontram-se dois amigos e um diz ao outro: - Separei-me da minha mulher.
- Não me digas... E como fizeram?
- Com um advogado. Ele ajudou-nos a fazer
a repartição dos bens.
- E os teus filhos?
- Muito fácil... Decidimos que quem ficasse com mais dinheiro ficava também com as
crianças. - Já sei, ficou com o advogado!...

empresa contratada pelo
SAAE providenciou o corte numa formação rochosa
para providenciar a mudança
da tubulação da adutora de
captação de água do rio Manhuaçu.
Com a obra concluída, a
Rua José Perígolo ganhou
mais espaço lateral, ficou
mais larga, beneficiando pedestres e motoristas. O Diretor do SAAE, Luís Carlos
Carvalho, pontua que a realização desta obra possibilita, a
partir de agora, maior fluidez
no trânsito entre o bairro
Lajinha e o acesso da Ponte
dos Arcos.
A Prefeitura deverá construir a calçada para o trânsito
seguro dos pedestres e instalar a sinalização, em breve.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)
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CURIOSIDADES
RICHTER - A Escala Richter foi criada em
1935, por Charles F. Richter (1900 - 85), um
físico norte-americano que desenvolveu a
medida para calcular a intensidade dos abalos sofridos na Costa Oeste dos EUA, usando
como base a leitura de sismógrafos. Richter,
trabalhando no Instituto de Tecnologia da Califórnia, estudou mais de 200 terremotos por
ano para compô-la. A escala começa no número 1 e não tem limite definido. Cada unidade a
mais representa um acréscimo de energia dez
vezes superior ao último grau. Os terremotos
de número 1 e 2 são captados por aparelhos,
mas raramente percebidos pelas pessoas e animais. O famoso terremoto do México de 1985

alcançou 8,1 pontos e o recente tremor na Índia, em 26 de janeiro de 2001, chegou a 7,9.
Abalos de 9 graus nunca foram registrados,
apesar da crença de que o terremoto de Lisboa
de 1755 possa ter sido um desses.
ANESTESIA – Quem descobriu a anestesia
foi o dentista americano, Horace Wells. Em
1844, assistindo a um espetáculo de variedades, impressionou-se porque as pessoas, agitadas sob efeito de um gás que fazia rir, não
sentiam dor quando se feriam ao tropeçar nas
cadeiras do teatro. Wells começou a usar o
gás para anestesiar seus pacientes, até que um
deles morreu na cadeira. Condenado à prisão,
Wells terminou a vida na miséria.

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 061/2017, na modalidade Pregão no 18/2017, 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 material
de construção para manutenção dos prédios públicos. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 19/04/2017 ás 13h30min horas.
Local: Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro,
CEP: 36.918-000, 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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Após retirar o útero em cirurgia, mulher de
Stênio Garcia entra em coma

to oprimida por não ter gritado só porque estava em meu local de
trabalho. Dá medo, sabia? Porque a gente acha que o ator renomado, 30 e tantos papéis, garanhão da ficção com contrato assinado, vai seguir impassível, porque assim lhe permitem, produto de
ouro, prata da casa.
Marilene Saade, esposa de
[…] Falo em meu nome e acuso o nome dele para que fique
Stênio Garcia, está internada em
claro, que não haja dúvidas. Para que não seja mais fofoca. Que
coma na Clínica São Vicente, no
entendam que é abusivo, é antigo, não é brincadeira, é coronelisRio de Janeiro, depois de sofrer
mo, é machismo, é errado. É crime”, finalizou.
complicações após uma cirurgia
Em nota, a Rede Globo disse a CLAUDIA que está apurando o
de retirada do útero. No Instacaso. “Repudiamos toda e qualquer forma de desrespeito, violêngram, o ator informou os seguicia ou preconceito. E zela para que as relações entre funcionários e
dores sobre o ocorrido e pediu
colaboradores da emissora se deem em um ambiente de harmonia
a todos que fizessem orações e
e colaboração, de acordo com o Código de Ética e Conduta do
mandassem boas energias para
Grupo Globo. Todas as questões são apuradas com rigor, ouvidos
sua mulher, cujo estado de saútodos os envolvidos, em busca da verdade. Desta forma e tendo o
de inspira cuidados.
“Caros amigos, informo que na última quarta-feira, 29 de mar- respeito como um valor inegociável da empresa, esse assunto foi
ço, @mari_saade realizou cirurgia para retirada de útero, devido a apurado e as medidas necessárias estão sendo tomadas”, afirmou
um mioma benigno, mas sofreu complicações devido à Síndrome a Comunicação da emissora.
da Angústia Respiratóriado Aguda (SARA). O procedimento cirúrgico foi realizado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro,
Mulher de Montagner revela como
onde nossa querida Mari encontra-se em estado que inspira muito
cuidados, na CTI”, escreveu Stênio Garcia na rede social.
recebeu notícia da morte do ator
Ela está internada no mesmo hospital em que Stênio Garcia deu
entrada no último domingo, após um acidente doméstico. “Peço a
No dia 15 de setembro do
todos os fãs, amigos da família e imprensa orações e pensamentos ano passado, o ator Dominpositivos nesta hora tão difícil. Novas informações serão divulga- gos Montagner morreu afodas ao longo do dia pela assessoria”, informou.
gado nas águas do Rio São
Francisco, quando ainda proa novela 'Velho
José Mayer fala pela 1ª vez sobre acusação tagonizava
Chico', apelido do rio que o
levou.
de assédio sexual
Montagner deixou três fiNa madrugada desta sexta-feira (31), a lhos, Leo (13) Antonio (10)
figurinista Susllem Meneguzzi Tonani, 28 e Dante (6), além da esposa,
anos, teve sua acusação de assédio contra Luciana Lima, também atriz e circense. Em entrevista dada à reJosé Mayer publicada pelo jornal Folha vista Marie Claire, a mulher do ator falou sobre o novo momento
de S.Paulo. Na coluna, pertencente à edi- que a família enfrenta.
"É um exercício. Estamos ressignificando os lugares que fretoria Agora É Que São Elas, ela escreveu
um longo depoimento em que narra episó- quentávamos com ele, alimentamos memórias. Mas as crianças
dios de constrangimento e contato físico assimilam a perda de outra maneira: o agora é mais importante do
que o amanhã", declarou.
sem consentimento praticados pelo ator.
A atriz revelou também como foi que recebeu a notícia sobre a
“Respeito muito as mulheres, meus
companheiros e o meu ambiente de tra- morte do marido. "Não acompanhei as redes sociais, onde o desabalho e peço a todos que não misturem parecimento era assunto desde as 14h. Quando deu umas 15h, o
ficção com realidade. As palavras e ati- empresário dele me ligou, eu estava no galpão. Senti um tom pretudes que me atribuíram são próprias do ocupado em sua voz. Aí começou o processo. Liguei para a escola
machismo e da misoginia do personagem dos meus filhos, pedi que saíssem mais cedo para evitar que deTião Bezerra [da novela A Lei do Amor], parassem com o burburinho. O mais velho estava em casa. Assim
não são minhas! Nesses 49 anos trabalhando como ator sempre que cheguei, disse a ele o que estava acontecendo, e ele respondeu:
busquei e encontrei respeito e confiança em todos que trabalham “Não vai acontecer nada, meu pai sabe nadar e não pode ir contra a
correnteza. Vai se deixar levar, alguém vai encontrá-lo'. Concordei
comigo”, disse.
Entenda o caso: Na carta publicada, ela conta o que viveu nos e pedi para não entrar em redes sociais", contou Luciana.
E continuou: "Perto das 18h, chegaram os pequenininhos – muibastidores da novela A Lei do Amor. “A primeira ‘brincadeira’ de
José Mayer Drumond comigo foi há 8 meses. Ele era protagonista tos amigos nossos já estavam ali conosco. Expliquei o que aconda primeira novela em que eu trabalhava como figurinista assis- tecia. O do meio começou a chorar, depois o menor. Mônica Altente. E essa história de violência se iniciou com o simples: ‘como buquerque, diretora de produção da Globo, ligou pouco depois e
você é bonita’. Trabalhando de segunda à sábado, lidar com José disse: “Lu”. Nesse “Lu”, eu senti. “Você não tem uma boa notícia
Mayer era rotineiro. E com ele vinham seus ‘elogios’. Do ‘como para mim?”, perguntei. Ela disse que não", detalhou a atriz.
Luciana Lima trabalha como produtora na companhia de teatro
você se veste bem’, logo eu estava ouvindo: ‘como a sua cintura
é fina’, ‘fico olhando a sua bundinha e imaginando seu peitinho’, 'La Mínina', fundada por Domingos Montagner e que 20 anos.
‘você nunca vai dar para mim?’.”
Segundo ela, os episódios incluíram também contato físico sem
Vidente surpreende ao tentar prever sucessor
consentimento.
de Silvio Santos
“Em fevereiro de 2017, dentro do camarim da empresa, na
presença de outras duas mulheres, ele colocou a mão esquerda
Volta e meia Robério de Ogum
na minha genitália. Sim, ele colocou a mão na minha b***** e
está no 'Superpop' onde faz previainda disse que esse era seu desejo antigo. Elas? Elas, que podesões sobre os famosos. Desta vez,
riam estar eu meu lugar, não ficaram constrangidas. Chegaram até
o vidente mirou o dono do SBT e
a rir de sua ‘piada’. Eu? Eu me vi só, desprotegida, encurralada,
um dos homens mais famosos do
ridicularizada, inferiorizada, invisível. Senti desespero, nojo, arreBrasil, Silvio Santos.
pendimento de estar ali. Não havia cumplicidade, sororidade. Mas
Entretanto, notícia boa para
segui na engrenagem, no mecanismo subserviente. Nos próximos
Silvio: segundo Robério, o ano
dias, fui trabalhar rezando para não encontra-lo. Tentando driblar
será bom para o 'homem do baú'.
sua presença para poder seguir. O trabalho dos meus sonhos tinha
A surpresa ficou por conta de
virado um pesadelo.”
quem ele prevê que será o sucesTonani afirma que procurou as instâncias responsáveis pelos
sor do pai de Patrícia Abravanel.
funcionários da Rede Globo e que o setor de Recursos Humanos
"Espiritualmente vejo que o neto
lhe prometeu tomar as medidas cabíveis.
dele é mesmo o sucessor de Sil“Acusei o santo, o milagre e a igreja. Procurei quem me colovio Santos na emissora. Em vidas
cou ali. Fui ao RH. Liguei para a ouvidoria. Fui ao departamento
passadas, eles foram muito próxique cuida dos atores. Acessei todas as pessoas, todas as instâncias,
mos, um foi pai do outro ou filho
contei sobre o assédio moral e sexual que há meses eu vinha sofrendo. Contei que tudo escalou e eu não conseguia encontrar mais do outro. Ele tem um carisma incrível. Com o passar do tempo, ele
motivos, forças para estar ali. A empresa reconheceu a gravidade estará aos domingos no lugar do avô", declarou o vidente, citando
do acontecimento e prometeu tomar as medidas necessárias. Me Tiago Abravanel.
Sobraram ainda comentários sobre Ana Maria Braga. Robério
pergunto: quais serão as medidas? Que lei fará justiça e irá reger a
enfatizou a garra da apresentadora das manhã da Globo. "Possuí
punição? Que me protegerá e como?
Sinto no peito uma culpa imensa por não ter tomado medidas muita luz e força espiritual. O carma dela não é fácil para qualquer
sérias e árduas antes, sinto um arrependimento violento por ter me pessoa. No amor as coisas não deram certo, a vida profissional é
calado, me odeio por todas às vezes em que, constrangida, lidei uma luta do dia a dia. Ela luta quando a saúde não está bem. É uma
com o assédio com um sorriso amarelo. E, principalmente, me sin- grande guerreira e muito sofrida", disse, segundo o TV Foco.

acesse: www.jm1.com.br
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Paulo Ricardo se separa após 12 anos de
casado e vive romance com fotógrafa
Paulo Ricardo entrou para o
time dos homens famosos que se
separaram em 2017. Nesta terça-feira (28), o colunista Leo Dias,
do jornal "O Dia", noticiou que o
cantor terminou o casamento com
Gabriela Verdeja, com quem se relacionou por 12 anos. O ex-casal
formalizou a união em 2012 e, juntos, são pais dos herdeiros Isabela,
de cinco anos, Luís Eduardo, de 3,
e Diana, a caçula de um aninho.
Recentemente, Felipe Titto e Mel
Martinez terminaram depois de

seis anos de casados.
Cantor estava vivendo romance extraconjugal com fotógrafa
da TV Globo. Mas o roqueiro não está sozinho. Antes mesmo de
deixar o relacionamento com a mulher, o artista estava vivendo
um romance extraconjugal com Isabella Pinheiro, fotógrafa da TV
Globo. Ainda de acordo com a publicação do jornalista, os dois se
conheceram nos bastidores do programa "SuperStar" no qual ele é
jurado ao lado de Daniela Mercury e Sandy. Paulo Ricardo e Isabella estão morando juntos. O Purepeople entrou em contato com a
assessoria do cantor, mas até o fim da matéria não obteve resposta.

Victor contrata empresa americana para
limpar sua imagem
Victor Chaves, da dupla com
Léo, contratou uma empresa americana para ‘limpar’ sua imagem,
após o polêmico caso de agressão
contra a esposa, Poliana Bagatini,
que veio a público em 24 de fevereiro.
Um produtor musical brasileiro
que trabalha nos Estados Unidos
foi o responsável por promover
o contato do sertanejo com a “Y-BUS”, que fica incumbida de esconder na internet qualquer informação negativa da pessoa.
Segundo o jornal “O Dia”, a empresa responsável pelo site “reputationbrazil.com” é proibida de citar nome de qualquer cliente e
não confirmou a prestação de serviço a Victor.
Apesar de ter negado as acusações e a moça, grávida de cinco
meses, desmentir posteriormente que tenha sido agredida fisicamente pelo sertanejo, a reputação do cantor já estava manchada e
ele chegou perdeu parceiros publicitários e foi retirado da bancada
de jurados do “The Voice Kids”, da TV Globo.

Sandro Pedroso, marido da filha
de Leonardo, trabalha como garçom
para complementar a renda
Sandro Pedroso, ex-marido de
Susana Vieira e atual companheiro
de Jéssica Costa, a filha do cantor
Leonardo, está dividindo sua vida
em três turnos para conseguir dar
conta de tudo.
No primeiro deles, o mágico trabalha com garçom em um restaurante em São Paulo, depois segue
para os ensaios da peça "Amor,
humor, o resto é bobagem" e a noite
cuida do Noah, de 1 ano.
"As pessoa criticam, mas garçom é uma profissão como outra
qualquer. Preciso desse dinheiro para complementar minha renda, mas
nunca parei de estudar e fazer testes", disse Sandro em entrevista ao
jornal Extra. Sua primeira participação na TV como ator foi em "Fina
estampa" (2012), onde tomou gostou pela arte. "Tem sido um aprendizado muito grande", conta ele, que vai contracenar com as atrizes Luiza
Tomé, Mônica Carvalho e Flávia Viana no novo espetáculo.
Para compor seu personagem, um artista gay chamado Tadeu, Sandro conta que foi a boates GLS para entender mais o universo. "Ele não
é bichinha. É um gay mais refinado, espiritualizado, joga tarot para elas
e dá conselhos amororos", adianta.
Sobre a vida de casado, Sandro reconhece que nem tudo são flores.
"Tem boleta para pagar e louça para lavar, mas a Jéssica é muito parceira, respeita meu espaço e nos dividimos com Noah", contou o artista,
que ainda disse que sua relação com o cantor Leonardo melhorou muito
com o tempo. "Tudo passa. Leonardo, como todo pai, é preocupado
com a filha. Passamos o Natal juntos, é muito carinhoso com o Noah e
me trata muito bem", finalizou.
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Campeonato de Bairros tem
início em Manhuaçu

R

ealizado pela
Prefeitura, por
meio da Secretaria de Esportes, o
Campeonato de Bairros 2017 teve início
neste sábado, dia 1º.
A Prefeita Cici Magalhães prestigiou a abertura oficial do evento, ocorrido às 15h,
no Estádio Municipal
Juscelino Kubistchek.
Com grande presença
de torcedores, também
estiveram presentes,
os Secretários M. de
Esportes, Jânio Garcia
Mendes, e de Educação, Luizaura Januário;
Presidente da Câmara,
Jorge Augusto Pereira (Jorge do Ibéria),
e Vereadores Giovani
Mageste e Paulo César
Altino, além do Vereador de Reduto, Eduardo
Romeiro (Dudu).

Na abertura, os times
que disputaram a primeira partida, São Vicente e
Colina, se posicionaram
no centro do Estádio,
juntamente com autoridades presentes para

a entrada das bandeiras
e a execução do Hino
Nacional Brasileiro.
Após os pronunciamentos das autoridades,
houve um belo show
pirotécnico e teve iní-

cio a primeira partida
do campeonato. Este
ano, estão inscritos 31
times, em duas divisões. A série ‘A’ conta
com onze equipes e a
série ‘B’ possui vinte.

As disputas ocorrerão nos sábados à tarde e
durante os finais de nos domingos, de masemana, sendo orga- nhã e à tarde.
nizadas em diferentes
(Secretaria de
campos do município,
Comunicação Social
tanto na cidade quanto
– Prefeitura de Manos distritos, com jogos
nhuaçu)

