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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

PÁGs. 06 e 07

Maio Fest Matipó
Homem é assassinado
a tiros na varanda de
casa em Simonésia
PÁG. 05

O lavrador Abenísio José dos Santos, 42 anos, foi morto a tiros na varanda da casa dele
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EDITORIAL

Vamos pensar no bem
estar dos brasileiros

CHARGE

N

ossos representantes se corromperam a justiça está se esforçando
para colocar na cadeia todos os corruptos, mas os brasileiros
podem ajudar bastante escolhendo melhor nosso presidente,
nossos governadores, deputados, prefeitos e vereadores, ano que vem
terá eleições, pense no assunto.
O Brasil só será uma nação livre e próspera se os brasileiros entenderem os desmandos dos políticos e saber escolher melhor seus candidatos.
Partido político não é clube de estimação.
O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a abertura de 28 inquéritos para investigar 47 políticos suspeitos
de envolvimento no esquema de desvios na Petrobras, desmantelado
pela Operação Lava Jato da Polícia Federal.
Na lista, que era aguardada, estão conFale com a redação
gressistas, senadores e deputados, suposcontato@jm1.com.br tamente envolvidos com o recebimento de
propina da estatal.
(33)3331-8409
Por tudo que já foi apurado até o momento o esquema de propina desviada das
obras vem de muito tempo, mas foi no governo do ex-presidente Lula
que o esquema sofisticou.
Infelizmente a maioria das lideranças políticas e principalmente dos
grandes partidos desvirtuaram as funções e obrigações para a qual foram
eleitos, como temos vistos nas atividades das investigações realizadas
pela justiça em Curitiba.
A situação é complicada, pois pegou o Executivo, Legislativo e Judiciário, vejam que estão envolvidos os líderes dos principais partidos
brasileiros, onde usaram seus poderes para juntamente com grandes empresas praticarem crimes de corrupção nunca visto na a história do Brasil.
A relação, como já se esperava, é integrada pelos presidentes do
Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o ex-presidente da Câmara
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) que está preso e perdeu seu cargo, além
da ex-presidente Dilma que foi afastada.
Graças a coragem e inteligência do juiz Sérgio Moro, temos hoje a
Lava Jato que apesar da mão pesada dos poderosos que ainda não foram
para a cadeia que tentam de todas as formas barrar a Lava Jato.
Vários ministros, presidente e o ex-presidente do senado, o atual
presidente da Câmara e os principais líderes dos maiores partidos estão
sendo investigados. Como poderíamos de fato ficar livre de todos estes
corruptos? A nossa justiça é lenta e contaminada com o esquema, somente uma intervenção cívica militar poderia limpar e acabar com todo
o esquema, se continuar como está em 2018 estamos sujeitos a eleição
de grandes lideranças que ainda não foram alcançadas pela justiça.
O país necessita de uma revisão constitucional para corrigir algumas
distorções causada por estes políticos corruptos que negociaram leis em
troca de milhões de reais beneficiando empresários de vários setores.
É necessário fazer uma reflexão em nome do futuro da nação deixando
a paixão política fora e saber que é nas eleições que temos a oportunidade
de mudar, não vote em nenhum político que esteja sendo investigado.
Com certeza seus filhos e netos irão orgulhar e agradecer.
Cabe uma reflexão mais detalhada sobre o ex-presidente Lula, pois o
presidente é a autoridade máxima do Brasil, é o presidente que nomeia
os presidentes das estatais, os Ministros de Estados, o Diretor da Polícia
Federal e demais cargos da República, de todos os corruptos denunciados
por Lula, a maioria viraram aliados do PT, é praticamente impossível
governar oito anos e dizer que não sabia do sistema de corrupção, se Lula
quisesse poderia ter colocado todos os corruptos na cadeia, credibilidade
para isso ele tinha, mas a corrupção e a violência cresceu como nunca.
Pense: quem acabou com o Brasil convocou você para uma greve
geral, o povo precisa acordar. Agora eles têm solução para o país? É um
despropósito achar que o presidente Temer é culpado pelo caos brasileiro
e o desemprego de 14 milhões.
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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

APASCENTAR AS OVELHAS
O livro de Ezequiel, capítulo 34, é uma extraordinária lição
para os pastores de nossas Igrejas. Deus deixa muito claro que
pastores precisam cuidar do rebanho, precisam apascentar
cada ovelha que está sob sua tutela.
Estou evidenciando isso porque é comum percebermos
pastores preocupados com um monte de coisas, porém absolutamente nada preocupados em cuidar das pessoas que
precisam cuidar. E o texto mencionado enfatiza que o pastor
precisa fortalecer a ovelha fraca, curar a ovelha doente, trazer
de volta a ovelha desgarrada, buscar a ovelha perdida.
Cuidar das pessoas como joias preciosas de Deus é o dever
primeiro de cada pastor... Porque as pessoas são fracas e
se deixam arrastar com certa facilidade pelas coisas desse
mundo... Os prazeres da carne são difíceis de negar se não
houver muita fé e muita oração na vida do cristão... E o pastor
precisa conhecer bem a sua ovelha, se quiser apascenta-la
com competência. O pastor só conhecerá bem a sua ovelha
se ela estiver inserida na Igreja. Inserida e com participação
ativa, fazendo de fato, parte do corpo da Igreja.
Em Hebreus 13:17, lemos: “Obedecei aos vossos guias e
sede submissos para com eles; pois velam por vossa alma,
como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo; porque isto não aproveita a vós outros.”
Consoante a este versículo quero deixar claro a meus leitores

que eu aprendi a obedecer a minha liderança espiritual... E,
ganho muito com isso... Entendi que é sábio obedecer!
Em Efésios 4: 10 a 13, Paulo nos fala a respeito do santo
ministério e do serviço dos santos. E foi o próprio Jesus
Cristo que concedeu os dons, uns para profetas, outros para
evangelistas, outros para apóstolos, outros para pastores, e
outros para mestres. Dons diferentes para pessoas diferentes,
porque é através do desempenho deles que alcançaremos a
plena edificação do corpo de Cristo.
Só cristãos autênticos e de princípios bíblicos consolidados,
farão uma Igreja agradável a Deus! Ou seja, a Igreja necessita
pessoas com dons diversos, para que o Ministério seja apto
e conduza o rebanho seguir a verdade com amor, e que o
rebanho cresça em tudo naquele que é a cabeça, CRISTO, de
quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio
de toda junta ou ligadura, segundo a justa cooperação de
cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação
de si mesmo, em amor.
Os bons líderes espirituais aperfeiçoam o cristão... A meta
deve ser alcançar a perfeição... Para vivermos o EXTRAORDINÁRIO!
Curitiba, 27 de abril de 2017.
João Antonio Pagliosa – Engenheiro Agrônomo – UFRRJ
em 1972 www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Caparaó e desde março de 2015 estava à frente da gerência
administrativa do Hemonúcleo da Fundação Hemominas Regional de Manhuaçu.

O que o seu sindicato faz para você?
Com o fim da grana fácil, muitos sindicatos terão que trabalhar e prestar bom serviço para atrair filiados. Grande parte dos
sindicatos usavam o dinheiro dos trabalhadores para viagens e
muitas mordomias. O que você faria com 3,9 bilhões de reais
todos os anos? Na ponta do lápis, este é todo o valor que o
Ministério da Saúde investiu em novos hospitais, ambulâncias
e equipamentos para o SUS num intervalo de doze meses. É
muita grana, não? 3,9 bilhões de reais é também o atual valor
repassado anualmente aos 17 mil sindicatos brasileiros, por
meio do imposto sindical obrigatório, extinto esta semana pelo
Congresso com a reforma trabalhista.
As consequências são inevitáveis. Seriamente afetadas pela
decisão, as principais centrais sindicais do país estão neste
momento realizando uma greve geral a primeira em mais de
duas décadas.

Palavras de um Ucraniano
radicado no Brasil
Estou com o saco cheio de política do Brasil não olho nada
só olho o que os russos, judeus disfarçados de russo estão preparando um milhão e meio de caminhoneiros e estão cercando
Moscou. A coisa está saindo do controle de repente uma bomba
atômica vai sair voando para onde ninguém sabe.
90 mil asiáticos estão nas fronteiras da Ucrânia prontos para
atacar nos países bálticos estão se armando, o império dos comunistas está se reestruturando estão instigando os franceses.

Procon Manhuaçu dá dicas de como
proceder no caso de troca de produtos
Dia das mães, dia dos namorados, aniversários, presentes
de fim de ano. As perguntas sobre a troca de produtos são
frequentes: se não gostar posso trocar? Até que dia? Precisa da
nota fiscal e da etiqueta? E se não tiver defeito?
É muito importante que o consumidor conheça a política de
troca do estabelecimento comercial antes de fazer a compra.
De acordo com o Procon Manhuaçu, a regra geral é que a loja
somente é obrigada a efetuar a troca se o produto apresentar
defeito. E mesmo assim após ser dado ao fornecedor o prazo
de 30 dias para o conserto. Essa regra está no Código de Defesa
do Consumidor.
A troca sem o produto apresentar defeito é mera liberalidade
do fornecedor. Contudo, as condições de troca devem estar afixadas em local visível e de fácil acesso, para que o consumidor
esteja informado antes de fazer a compra.
Para evitar problemas, guarde a nota fiscal e não retire a
etiqueta do produto até a solução da troca.
Para as compras feitas pela internet, o prazo para desistência
do negócio é de sete dias contados da data do recebimento do
produto, independentemente se ele tenha defeito ou não.
Fique de olho nas condições de troca e exija seus direitos.
Para registro de reclamações, o consumidor deve se dirigir
à sede do Procon Manhuaçu, na Praça Cinco de Novembro,
339, salas 102/103, Térreo, Centro, Manhuaçu, Minas Gerais.
Coordenadoria Geral / Procon Manhuaçu

São João do Manhuaçu : Projeto Saúde
leva moradores para as ruas

Caratinga tem saldo positivo
em empregos
O país perdeu 63.624 vagas de emprego formal em março, de
acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na última quinta-feira, 20, pelo
Ministério do Trabalho. Já Caratinga apresentou saldo positivo
de 37 vagas. Foram 591 admissões e 554 desligamentos. Em
fevereiro esse saldo tinha sido de 27 vagas. Dentre os quatro
setores de maior movimentação em Caratinga, o que mais se
destacou foi o da Construção Civil, onde houve 155 admissões
e 67 desligamentos; saldo de 88 vagas. O setor de Agropecuária,
Extração Vegetal, Caça e Pesca se manteve tímido, com saldo
de 3 vagas. Foram 17 admissões e 14 desligamentos. Porém a
tendência é que esse setor aqueça a economia de Caratinga e
região nos próximos meses, quando começa a colheita do café.
(Diário de Caratinga)

Estudantes apresentam
aplicativo em evento
O descarte de rejeitos, quando realizado de maneira incorreta
e em locais inadequados, provoca impactos no meio ambiente,
na estética das cidades e, também, na saúde pública. Pensando
em transformar essa realidade, alunos da Escola Estadual Ilídio
da Costa Pereira, em Divinópolis, desenvolveram o "EcoApp:
Plataforma Sustentável", aplicativo para ajudar moradores da
cidade a descartarem corretamente os resíduos e adotarem
práticas sustentáveis. A iniciativa, já apresentada em feiras de
ciências nacionais, representou o Brasil no 13º Concurso de
Projetos Empresariais, Ciência, Tecnologia e Inovação, realizado entre 20 e 22 de abril, em Ambato, no Equador. (Portal
Agora - Divinópolis)

XXV BikeFest Tiradentes
A histórica Tiradentes recebe, entre os dias 21 a 25 de junho,
a 25ª edição do BikeFest, um dos maiores encontros de motos
do Brasil. Com uma programação variada, agradando desde
aqueles que gostam de motos clássicas até os que preferem
se aventurar pelo off-road, o evento conta ainda com diversas
atrações que incluem a feira de negócios, lançamentos de produtos exclusivos, exposições, programação musical e um trilhão
pelas estradas de terra de Tiradentes. O evento promete reunir
os amantes de motocicletas de várias partes do país e do mundo.

Gisele Rodrigues é a nova diretora da
GRS em Manhumirim
O Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais de sexta-feira, 28 de abril de
2017, tornou oficial através de publicação na página 03, a exoneração do
diretor da Gerência Regional de Saúde
de Manhumirim Ronaldo Lopes Correa.
Na mesma publicação, foi nomeada
para o cargo a assistente social Gisele
Aparecida Rodrigues Malta.
Profissional da área de assistência e saúde, Gisele Rodrigues
conhece bem a região. Foi secretária executiva do Território

Aproveitando a comemoração do 25º aniversário de emancipação política e administrativa de São João do Manhuaçu, a
Secretaria Municipal de Saúde também participou do evento.
Na manhã de sábado, 22/04, aconteceu o Projeto Saúde com
o 1º Caminha São João. Além de comemorar o aniversário da
cidade, a ação lembrou o Dia Mundial da Saúde e da Atividade
Física. O evento contou com grande participação popular e
dos profissionais da saúde. O Caminha São João percorreu
as principais ruas da cidade convidando a população para a
prática de caminhadas e outras atividades físicas.
Além disso, houve aulas ao ar livre de Zumba, Capoeira e
Tae Kwon Do. Nas tendas da enfermagem, profissionais de
saúde fizeram aferição de pressão, verificação de glicemia,
vacinação para febre amarela e gripe H1N1. Era possível
também verificar tipo sanguíneo. Um lanche saudável foi
distribuído aos participantes do evento.

Tenente-coronel Gunther é o novo
comandante do 14º BPM
Foi realizada em Iúna, no plenário da Câmara Municipal, a solenidade de passagem
de Comando do 14º Batalhão de Polícia
Militar (BPM), sediado em Ibatiba. Durante
a solenidade, o major Flávio Santiago passou
a função de comandante do 14º BPM ao
tenente-coronel Gunther Wagner, ato que foi
prestigiado pelo comandante do Comando de
Policiamento Ostensivo (CPO – Serrano),
coronel Arilson Martinelli e subcomandante tenente-coronel,
Geovânio,contando ainda com a presença de demais autoridades
civis e militares. O 14º BPM é responsável pelo policiamento
em Ibatiba, Iúna, Irupi, Ibitirama, Brejetuba e Muniz Freire.

Festa comemora os 25 anos
de São João do Manhuaçu
A Prefeitura Municipal
São João do Manhuaçu realizou uma grande festa para
comemorar o seu 25º aniversário de emancipação política e administrativa durante o
último final de semana.
No primeiro dia de festa,
sexta-feira, dia 21 de Abril,
o Deputado Estadual João
Magalhães se reuniu com
o Prefeito Sérgio Camilo e o vice-prefeito Zé Braz na prefeitura para tratar de assuntos de interesse do município.
Além da reunião com a equipe de governo, o deputado João
Magalhães, o Prefeito Sérgio Camilo, o vice-prefeito Zé Braz,
vereadores, secretários e lideranças prestigiaram a primeira noite
de festa no Parque de Exposições.
O público lotou o novo espaço de eventos preparado pela
administração municipal.
O talento sanjoanense Josimar Firmino fez a abertura do evento e em seguida, Bonde do Forró fez um show super animado,
que com certeza será lembrando por todos.
No sábado, houve grande presença de público num show para
ficar na história com a apresentação do Trio Parada Dura. A festa
se estendeu até domingo com diversas atrações.
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OPINIÃO
Jornal das Montanhas Opinião do
Jornal das Montanhas sobre
assuntos do cotidiano
"Serraglio está na suíte presidencial, mas o dono do hotel é José Levi do Amaral”.
Servidor experiente ironiza o papel do ministro da Justiça
‘GREVE GERAL’ FEZ BARULHO,
MAS NÃO PAROU O PAÍS
Já no início da manhã de sexta (28) o Palácio do Planalto
celebrava o fiasco da “greve geral” convocada por sindicalistas ligados à CUT, braço sindical do PT. Protestos foram
realizados, mas o País não parou, segundo avaliação do
sistema de monitoramento do Palácio do Planalto. Os sindicalistas se dividiram em pequenos grupos, para ações
pontuais, insuficientes para tornar realidade a prometida
“greve geral”.
AGRESSÕES COVARDES
Mas houve conflitos com a sociedade. Com o fiasco, sindicalistas passaram a agredir pessoas no trânsito que não
conseguiam bloquear.
PASSAGEIROS ESPANCADOS
No aeroporto Santos Dumont, no Rio, bandidos com bonés
e camisetas da CUT espancaram passageiros na fila do
check-in e para pegar táxi.
POBRES SOFRERAM
Um êxito da greve foi no transporte público de algumas cidades, onde os mais pobres não puderam exercer o direito
de ir e vir.
OMISSÃO CRIMINOSA
Profissionais de unidades públicas de saúde também negaram socorro a doentes, de maioria pobre, sem plano de
saúde ou médico particular.
MPF PREOCUPADO COM
‘PULVERIZAÇÃO’ DA LAVA JATO
Chamou a atenção do Ministério Público Federal a aprovação do fim do foro privilegiado por unanimidade, no Senado. Depois, deu para entender os 75x0: os atuais investigados e réus na Lava Jato ganham infinitas opções
de recursos. Além disso, até para não sobrecarregar o juiz
Sérgio Moro, há a possibilidade, prevista em lei, de pulverizar os processos para juízes dos Estados “onde os crimes
foram cometidos”.
SOMOS TODOS MORO
A Associação dos Juízes Federais
(Ajufe) já demonstrou que não há
apenas um Sérgio Moro, mas um
“exército” deles em todo o País.
INEDITISMO
Nenhuma das votações nominais realizadas pelo Senado
este ano teve quórum tão alto de senadores quanto a PEC
do fim do foro privilegiado.
ENCAFIFADO
O relator Randolfe Rodrigues ficou encafifado: Renan Calheiros votou, como ele, pelo fim do foro. “É orar e vigiar”,
diz o senador da Rede-AP.
REFORMA SEGUE
Protestos contra Dilma levaram às ruas milhões contra o
governo. Um mês depois ela estava na rua. O fiasco da
“greve geral”, ao contrário, deu força à reforma da previdência, avalia o Palácio do Planalto.
GOVERNO DAS EMPREITEIRAS
No protesto de em Brasília, sindicalistas do PT gritavam
ao microfone pela “revolução socialista” para “derrubar o
governo das empreiteiras”. O problema é que o governo
do PT, das empreiteiras, já caiu.
ALIANÇA DO MAL
Os atos de terror que incendiaram nove ônibus e várias
lojas, no Rio, pode ter sido produto da retomada de uma
velha aliança de ativistas da esquerda-caviar com o crime
organizado que controla favelas.

BANDIDOS COVARDES
A Polícia Civil do Rio tem o dever de identificar prender sindicalistas que agrediram passageiros na fila do check-in no
aeroporto Santos Dumont. É mole identificar os bandidos,
há fartura de imagens.
ÍNDIOS CAÍRAM FORA
Índios deixaram os sindicalistas do PT desolados, ontem,
quando começaram a levantar acampamento. Os carros
de som apelavam para que eles aderissem ao protesto.
Mas os índios deram no pé.
FOLGA GERAL
Como já era esperado, os únicos lugares lotados de gente
ontem, como em qualquer véspera de feriadão, foram shoppings e aeroportos. Nas ruas, só a turma da CUT, que na
verdade estava trabalhando.
BOMBOU
Um dos assuntos mais comentados no Twitter durante todo
o dia de ontem não foi novidade para quem conhece a dupla PT/CUT. O termo #AGreveFracassou figurou em incontáveis perfis de trabalhadores.
NÃO TIRA DA CABEÇA
Enquanto a CUT, fiel escudeira do PT, tentou promover
greve geral na sexta, Lula não foi visto contestando as reformas. Aproveitou para falar sobre a provável delação de
Palocci, agora sua maior preocupação.
PENSANDO BEM...
...Lula não apareceu nos protestos contra as reformas ontem por um simples motivo: só faz greve quem trabalha.
FIM DO FORO ALONGA PRAZO
DE POLÍTICOS INVESTIGADOS
A PEC que praticamente extingue o foro privilegiado vai
possibilitar àqueles investigados e réus em tribunais superiores que ainda têm mandatos a terem processos transferidos para a vara da Justiça onde o crime teria ocorrido.
Isso significa, por exemplo, que no caso da Lava Jato as
ações serão enviadas à Curitiba; a Sérgio Moro. Mas também haverá abertura de novos prazos, novos recursos etc.
E protelação.
LAVA JATO SALVA
Segundo o senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), relator da PEC do fim do foro, a Lava Jato não será afetada
pela aprovação da medida.
AMPLA DEFESA
Uma vez enviadas à primeira instância, ações contra autoridades com mandatos correrão normalmente, com chance
de recursos no futuro.
PRESCRIÇÃO
Se as ações judiciais demorarem a ser julgadas, há risco
de prescrição de crimes dos quais os atuais detentores do
foro são acusados.
A LEI RETROAGE
Autoridades rés, investigadas e até condenados sem trânsito em julgado, podem até pedir para “rediscutir” processos na Justiça.
REFORMA TRABALHISTA
FAZ AS PRIMEIRAS ‘VÍTIMAS’
A reforma trabalhista até agora não afetou um só trabalhador, mas já causou baixas no campo político. Por apoiar a
reforma, 4 deputados do PSB perderam cargos no partido:
Danilo Forte (CE), Fábio Garcia (MT), Tereza Cristina (MS)
e Maria Helena (RR). O deputado Cadoca (PE) foi expulso
do PDT pelo mesmo motivo. E Michel Temer destituiu sete
vice-líderes que não atuaram a favor do governo, do cargo
na Câmara.

SINDICATOS: SERÁ QUE
PRECISAMOS MESMO DELES?

P

ara quem ainda não viveu no coração do sindicalismo brasileiro tal vez não saiba o quanto problemas tem trazido aos
trabalhadores. Pela maneira em que foram criados, e agora
sabemos depois da Lava Jato das famosas negociatas. São vários
os males, mas uma delas é o elevado custo Brasil, pouco ajuda
quem precisa e pelo contrário serve de pretexto para milhares
de pessoas mal-intencionadas esse é o nosso sistema sindical.
É, seguramente, uma das instituições que precisa ser reformada com urgência. A atual proposta de reforma trabalhista tem
boas intenções nesse sentido, vamos aguardar nossos ilegítimos
representantes para ver o que vai acontecer.
Aqui não vamos generalizar, logico que há exceções. Os
sindicatos foram criados, mundo afora para defender as causas
coletivas dos trabalhadores.
Os trabalhadores isolados são o lado fraco, mas, unidos se
tornam fortes para enfrentar o lado o forte empresarial. A ideia
dos idealizadores foi desvirtuada a partir de mentes insensatas.
Quando começou a engordar as finanças, ao longo do tempo
criou-se uma série de artifícios a fim de financiar e fortalecer
as atividades sindicais. O principal deles é o imposto sindical
obrigatório, cobrado uma vez ao ano, equivalente ao valor de
um dia de trabalho.
Repararam na palavrinha problemática na frase acima? Sim,
a cobrança é feita diretamente no holerite de todos os trabalhadores, independente de filiação a qualquer sindicato que seja,
e a grana encaminhada à entidade responsável pela respectiva
categoria profissional. Você não tem escolha. E os dirigentes
sindicais também não. Recebem essa bolada anualmente, sem
precisar fazer força.
O problema é que pouquíssimos sindicatos existem com a
real função de prestar algum serviço realmente útil. Assistência
jurídica, administrativa, médica ou de capacitação? Procure por
aí. Nos conte quando achar. Há bons exemplos, com certeza.
Sindicatos que têm tudo isso e muito mais. Lembrando que há,
também, os sindicatos patronais, que representam empresas e
entidades. Mas a maioria…
Bolada
Atualmente temos no país quase 17 mil sindicatos, sendo
mais de 11 mil laborais e mais de 5 mil patronais. Juntos, eles
recebem quase R$ 4 bilhões ao ano, retirados compulsoriamente
dos bolsos de empregados e empregadores. É mole? Um sistema
que permite a dirigentes sindicais passearem a bordo de carros
de luxo, recebendo gordos jetons e diárias de viagens.
Torcemos pra que a reforma trabalhista promova uma profunda
correção neste setor. O fim da contribuição obrigatória é só o
primeiro passo. Vamos acompanhar isso de perto.

Bombeiros começam a
fazer vistorias por meio
digital na RMBH
A partir da próxima semana,
as vistorias em imóveis realizadas pelo Corpo de Bombeiros serão feitas por meio digital, com uso de um tablet. A
novidade tecnológica finaliza o
processo de informatização na
emissão do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros - AVCB,
documento que confirma a
regularidade da construção
em relação às medidas contra
incêndio e pânico.
A nova etapa será oficializada no dia 2 de maio, às 9h, no
auditório JK (Cidade Administrativa), durante a solenidade de 15 anos de criação da
Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros
comemorado em 29 de abril.
Com as vistorias realizadas
pela Internet, o processo para
obtenção do AVCB passa a ser
totalmente digital, desde a análise do projeto até a emissão
do documento. Na solenidade
serão entregues às Unidades da
RMBH tablets, trenas digitais
e luxímetros, equipamentos
usados durante as vistorias.

Durante o evento será lançada
uma instrução técnica que trata
do controle de fumaça durante
incêndios em edificações,
e reeditadas instruções que
tratam do patrimônio cultural
para edificações históricas
e de alarmes/iluminação de
emergência.
O investimento em tecnologia representa uma evolução
para o Estado reduzindo o
prazo entre protocolo, aprovação, vistoria e liberação do
AVCB. Os resultados serão
a melhoria da qualidade dos
serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar e a
agilidade nas respostas aos
pedidos de regularização de
edificações.
Para o interior, a previsão
é de que a informatização se
expanda gradativamente. Nas
cidades de Ouro Preto, Ponte
Nova e Sete Lagoas já foi iniciado o processo de expansão
do sistema Infoscip, plataforma eletrônica de tramitação do
Processo de Segurança Contra
Incêndio e Pânico (PSCIP).
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Homem é assassinado a tiros na
varanda de casa em Simonésia

O

lavrador Abenísio
José dos Santos, 42
anos, foi morto a tiros na varanda da casa dele,
no córrego Água Limpa,
zona rural de Simonésia,
por volta de 18 horas deste sábado, 29/04. O filho
de dez anos presenciou o
assassinato do pai. Os dois

estavam na varanda quando chegaram dois homens
numa moto Honda CG 150
vermelha.
O garupeiro desembarcou
e perguntou se o homem era
Abenísio. Ao responder, o
autor sacou uma arma e atirou seis vezes. Em seguida,
já com a vítima no chão,

pegou uma muleta e golpeou
a cabeça duas vezes.
O autor que efetuou os
disparos é negro, estatura
de 1,70 aproximadamente e
utilizava uma roupa escura.
O co-autor, condutor da
motocicleta, é branco e tinha
olhos claros.
Perícia da Polícia Civil

constatou seis perfurações
provenientes de arma de
fogo e uma lesão na cabeça
proveniente do golpe com a
muleta.
A Polícia Militar realizou
intenso rastreamento com intuito de identificar os autores,
porém sem sucesso.
Carlos Henrique Cruz

Prédios são alvo de arrombadores
no feriado em Manhuaçu

D

ois prédios foram alvo de
arrombamento no último
feriado em Manhuaçu.
Câmeras de segurança mostram
imagens que indicam serem
os mesmos suspeitos entrando
num edifício no Alfa Sul e em
outro no Centro, no dia 21/04.
O Portal Caparaó teve acesso
às imagens.
No primeiro caso, no bairro
Alfa Sul, o morador saiu de casa
depois do almoço e retornou à
noite. Quando voltou, deparou
com a porta de entrada de seu
apartamento arrombada, bem
como os móveis revirados. Deu
falta de um anel de ouro e R$
320,00, que se encontrava numa
gaveta de seu guarda-roupas.
Através das câmeras de monitoramento, a Polícia Militar
verificou que, às 16h:26m, um
veículo Fiat Pálio escuro, aparentando ser azul, quatro portas,
estacionou próximo a porta de
acesso do prédio.
Um dos autores - gordo, pele

clara, cabelo escuro, trajando
camisa listrada na horizontal
nas cores branca e cinza, bermuda clara e chinelo de dedo,
desembarcou pela porta traseira
esquerda do veículo ficando
em frente a porta do prédio
observando. Logo após, tocou
os interfones e abriu a porta de
vidro com um objeto, aparentando ser uma chave de fenda,
tendo acesso ao interior da área
comum do prédio.
Ato contínuo um segundo autor - magro, alto, cabelo escuro,
trajando calça jeans escura, e
blusa listrada na horizontal, nas
cores branca e preta, tênis com
cadarço amarelo - desembarcou
pela porta do carona do veículo
portando ferramentas na mão
direita e também adentrou.
O veículo saiu do local e não
foi mais visto pelas imagens da
câmera de monitoramento. Às
16h:36m, os autores retornaram
pelo mesmo local de posse dos
objetos furtados no apartamento

FAMÍLIA DE JUIZ DE FORA
É PRESA POR ESTELIONATO
No dia 22/04, pai, mãe e filho, todos residentes em Juiz
de Fora, foram presos pela
Polícia Militar, no distrito de
Ponte do Silva, zona rural de
Manhuaçu, por envolvimento em um golpe aplicado em
uma construtora.
O golpe consistia em comprar concreto de uma empresa
e repassar o material para
o cliente final por um valor
muito abaixo do que havia
sido comprado. O cliente
pagava valor combinado aos
autores que por sua vez não
pagavam a construtora fornecedora do concreto. Documentos falsos foram usados
na hora de assinarem os contratos e a empresa, vítima do
golpe, depois não teria como
fazer a cobrança da dívida.
Três pessoas foram presas
e o quarto suspeito já foi

identificado e está sendo
procurado. Ainda há suspeita
que os autores possam estar
envolvidos em outros golpes
semelhantes.
A PM apreendeu o automóvel usado pelos autores
e documentos referentes à
negociação do concreto

da vítima.
CENTRO: O outro registro
foi às 17:30, na rua Lafayette
Vasconcelos Sabido, no Centro.
Com ação parecida ao primeiro caso, indivíduos chegaram à
porta e tocaram o interfone dos
apartamentos. Um deles não
atendeu. Acreditando que não
havia morador, os dois homens
conseguiram abrir a porta da
entrada do prédio. Em seguida,
o morador que estava deita-

do descansando, notou alguns
barulhos e viu que indivíduos
estavam chutando a porta, com o
intuito de arrombá-la. Ele gritou
com os indivíduos e escutou os
suspeitos dizendo pelo lado de
fora: "Deu errado, deu errado!".
Os dois homens desceram
correndo pelas escadas do
prédio. O morador chegou na
varanda de seu apartamento
e visualizou dois indivíduos
correndo, em direções opostas,
trajando um deles bermuda na
cor branca, de cútis morena, de
forte compleição física.
Teve a impressão de haver
um veículo de cor escura dando
suporte aos indivíduos.
As imagens de segurança aparentam ser os mesmos
elementos. Eles mudaram a
posição de duas câmeras de
monitoramento no interior do
prédio, a do hall de entrada e
outra próximo a porta de entrada do apartamento da vítima.
Apesar dos levantamentos, a
Polícia Militar não conseguiu
identificar os homens.
Carlos Henrique Cruz

Homem é morto
a tiros na BR 116

A Polícia Rodoviária
Federal(PRF) registrou um
homicídio na noite desta quinta-feira (27/04) em Fervedouro.
Welington Grossi, 27 anos, foi
morto a tiros às margens da BR
116. O corpo foi encontrado por
volta das 19h próximo a entrada
do Bairro Cidade Nova.
Segundo informações, a vítima conduzia uma motocicleta
XRE Honda, cor vinho, quando
um automóvel teria aproximado
com os autores do crime.
A Pericia foi acionada e constatou pelo menos nove perfurações no corpo da vítima.
Welington era casado e deixa
esposa e uma filha com menos
de 5 anos de idade.

O lavrador Abenísio José dos Santos, 42 anos,
foi morto a tiros na varanda da casa dele

PM prende autor de
assalto a posto de
combustíveis
SANTANA DO MANHUAÇU (MG) - Um rapaz
de 30 anos foi preso acusado
de roubo a um posto de combustíveis na MG-111, km 56,
em Santana do Manhuaçu,
nesta quinta-feira, 27/04.
Segundo o frentista, chegou um Honda Civic e parou
ao lado das bombas de abastecimento. O condutor do
veiculo, que estava com uma
toca preta na cabeça e uma
máscara cirúrgica, abaixou
o vidro até a metade, pediu
que a vitima completasse o
tanque com gasolina e conferisse o nível de água. Logo
após, anunciou o assalto e
mostrou uma arma.
A vitima entregou ao autor
a quantia aproximada de
R$400,00 reais. Além disso,
ele abasteceu 196 reais em
gasolina. A placa do carro
estava coberta com uma
sacola plástica.
Policiais militares de Santana do Manhuaçu observaram as imagens da câmera

de monitoramento do posto,
confirmando as informações
passadas pela vitima, e, com
base em outras câmeras de
empresas da região, foi possível ver imagens do veiculo
suspeito transitando na saída
de Simonésia cerca de 10
minutos antes do crime.
Após apuração de imagens
e denuncias, policiais seguiram à cidade de Simonésia
e localizaram suspeito e o
carro parado na porta da
casa dele.
Durante entrevista realizada pela equipe policial, o
suspeito negou ter cometido
o crime, porém se contradisse em várias informações
que repassava às equipes
policiais.
Por fim, ele acabou por admitir e entregou a arma - que
na realidade é uma imitação.
O dinheiro foi recuperado
dentro da casa dele.
O carro e a arma foram
apreendidos.
Carlos Henrique Cruz
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O povo se alegra com a v

U

ma das mais tradicionais festas de
Matipó, depois de
vários anos sem a realização, agora para a alegria de todos a Maio Fest
voltou, durante os dias
de 28 de abril a 1º de
maio com ótimo público

todos os dias. Durante
os quatro dias, vários artistas se apresentaram,
Miliane Moreira, Alberto
e Cristiano, João Lucas
& Diogo, Ronan Sollo,
Banda Axé Mondo, Banda
Uai Pode, Relber e Allan,
Niltinho Chapa Plus, Zé

Prefeito Valtinho e sua esposa Karina com a cantora Tatiana

Anjo e Júlio Cezar e Trio
Elétrico, corrida Rústica,
Cavalgada e encontro de
Cavaleiros e Amazonas.
Segundo o prefeito Valtinho, a crise econômica
não pode ser motivo para
deixar o povo sem festa,
o lazer é essencial na vida
de todos, o interessante
é saber administrar os
recursos e usar a criatividade para não ultrapassar
os nossos limites e saber
que nossa região é rica
em talentos. Na abertura
da Maio Fest Matipó o
prefeito Valter Mageste
de Dornelas (Valtinho),
agradeceu a todo o secretariado, a presença de todos os visitantes e o povo
de Matipó.
“A festa mais esperada
da região, a Maio Fest
Matipó, ficou alguns anos
sem a Maio fest, voltando
a se realizar agora a primeira de muitas que virão,
já que vocês merecem ser

bem acolhidos, apesar da
garoa a festa está ótima,
de sexta a segunda-feira
de muita diversão e alegria e todos são nossos
convidados queremos
que vocês fiquem a vontade, fique bem e até
segunda-feira estaremos
aqui com vocês. Quero
assumir aqui o nosso

compromisso de receber
bem todos os nossos visitantes e deixar vocês
bem instalado aqui, nosso
parque é simples, mas
é com carinho que nós
recebemos todos vocês
e declaro aberto a Maio
Fest Matipó e um abraço
a todos vocês”. Disse o
prefeito Valtinho.

Jean Eduardo Produtor e o
empresário de eventos e
ex-prefeito de Caputira-MG
Jairinho

Jean Eduardo Produtor e a
cantora a cantora mineira de
Abre Campo Miliane Moreira

Prefeito Valtinho
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Vendo casa. 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro com 2 garagens R$130 mil, tratar - Romney
984454534
Vendo casa pequena com
2 quartos, sala,. Cozinha, banheiro R$ 70 mil tratar Romney
984454534
Vendo apart. Centro, R$150
mil, tratar Romney 984454534

ney 984454534
Vendo Sítio em Matipó,
frente para BR 262, casa, água,
luz, 10.000 metros, R$ 300 mil..
tratar Romney 984454534
AUTO BOX Rua Professor
Juventino Nunes, 148 (33)
3331-4291

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

CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do Triângulo (33) 33315035
AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e peças em geral Rua do
Triângulo, 108 (33) 8434-4437

V endo casa pe q uena
com 2 quartos, sala,. Cozinha,
banheiro R$ 70 mil tratar Rom-

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

AUTO STILO MULTIMARCAS
Rua Professor Juventino Nunes, 264 (33) 3331-5921
SERRA AUTO PEÇAS Av.
Salime Nacif, 308 (33) 33311727
CAMPINHOS AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 400 (33)
3331-1240
3D ACESSÓRIOS Av. Salime
Nacif, 784 (33) 3331-4400
SMART CELL Rua Antonio
Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR
PARA (33) 98426-9044

RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863
GRÁFICA BRASIL Rua Coronel
Alberto Pinto Coelho, 643 (33)
98455-7975
GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av.
Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-

5445

(33) 98450-5525

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

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

MADEIRA E ARTE Móveis
Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663
(33) 3331-7288
MULTIMAC LTDA Av. Salime
Nacif, 740 (33) 3331-1676
SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365
ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362
DONA BELLA Av. Salime Nacif

LOJA AVENIDA Av. Salime
Nacif, 652 (33) 3331-2665
ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045
SOCIAL Rua Amaral Franco,
279 (33) 3331-5091
ATELIER MM Rua Desembargador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333
DONA SCARP Av. Salime Nacif,
700 (33) 3331-8139

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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Dr. Agreine Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin) sala
01 (33) 3331-5320

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Luiz Carlos
Leitão
(Otorrino)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
204 (33) 3331-1602
Dr. Marcelo Dutra
(Neuro-Psiquiatria)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
402 (33) 3331-5627

9

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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Declaração de vacinação contra febre
aftosa deverá ser feita virtualmente

Marido ciumento
- Querida, aonde você esta ?
- Estou em casa, meu amor
- Certeza?
- Sim!
- Então liga o liquidificador
- RRRRRRRRR !!!
Noutro dia:
-Querida, aonde você esta?
- Estou em casa, meu amor
- Certeza?
- Sim!
- Então liga o liquidificador
- RRRRRRRRR !!!
No dia seguinte, decide ir mais cedo para
casa:
- Meu filho, aonde esta a mamãe?
- Não sei papai, ela saiu e levou o liquidificador!

Aconteceu em Minas
Uma mulher estava esperando o trem na
estação ferroviária de Varginha- MG, quando
sentiu uma vontade de ir urgentemente ao banheiro. Foi.
Quando voltou, o trem já tinha partido. Ela
começou a chorar. Nesse momento, chegou
um mineiro, compadeceu-se dela e perguntou:
- Purcaus diquê qui a sinhora tá chorano?
- É que eu fui fazer xixi e o trem partiu...
- Uai, dona! Mas será que a sinhora já num
nasceu com esse trem partido, não?!?

O Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA) alerta que produtores rurais com
150 ou mais bovinos ou bubalinos terão
que declarar a vacinação contra a febre
aftosa de seu rebanho exclusivamente no
meio virtual, no site www.ima.mg.gov.br.
A iniciativa visa desburocratizar o trâmite,
possibilitando ganho de tempo e evitando
gastos desnecessários com deslocamento
dos produtores rurais.
O engenheiro civil Marcello da Cunha
Peixoto se sente beneficiado pela iniciativa.
Residente e trabalhador da capital mineira,
ele tem uma propriedade rural em Teófilo
Otoni. Marcello conta que a declaração de
vacina virtual facilita muito o processo. “Eu
tinha que passar procuração para alguém ir
a uma unidade do IMA em Teófilo Otoni
para proceder com a declaração, era tudo
burocrático e cheio de papeis”. O produtor
rural ainda elogia o mecanismo. “O sistema
não me deixa errar. É uma ferramenta muito
intuitiva e tem categorias muito bem especificadas com cálculos, com distinção entre
macho e fêmea e faixa etária”.
A vacinação de bovinos e bubalinos
contra a febre aftosa é obrigatória em todo
o território mineiro e deve ser realizada duas
vezes por ano. A primeira etapa ocorre de 1º
a 31 de maio, quando devem ser vacinados
todos os bovinos e bubalinos, independente-

mente da idade. Além de vacinar, o produtor
também deve declarar a vacinação até o dia
10 de junho.
Em novembro ocorre a segunda etapa,
quando devem ser imunizados os animais de
até dois anos de idade, devendo a declaração
ser feita até o dia 10 de dezembro. Minas
Gerais possui o segundo maior rebanho
bovino do Brasil, com 23,7 milhões de
cabeças, e ocupa a liderança nacional na
produção de leite, com aproximadamente
9,3 bilhões de litros/ano. O superintendente
técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg),
Altino Rodrigues Neto, enxerga a iniciativa
como bastante positiva. “Eu acho que é um
avanço muito importante porque evita deslocamento dos produtores que já tem bom
acesso à internet. Otimiza tempo e dinheiro
deles. Poder prestar as contas da vacinação
de onde estiver adianta muito o trâmite
para eles”. Altino ainda complementa que
nenhum produtor ficará desassistido. “Os
sindicatos rurais poderão prestar o serviço
para os que não tenham acesso à internet”.
Para realizar a declaração pela internet, o
produtor deverá utilizar o seu CPF e ter em
mãos o número da nota fiscal de compra de
vacinas, que será a sua senha de acesso ao
ambiente da declaração de vacinação. Veja
o passo a passo:

sete erros

O mendigo vagabundo

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 096/2017
Pregão Presencial Nº 024/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública
a abertura do Processo Licitatório nº 096/2017, na modalidade
Pregão nº 024/2017, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de
peças para a frota de veículos do município de Santana do
Manhuaçu-MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 18
de Maio de 2017 às 08h30min horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG,
informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min
às 17h00min horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG,
27 de Abril de 2017. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.

O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública
a abertura do Processo Licitatório nº 097/2017, na modalidade
Pregão nº 025/2017, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto:
Aquisição de Pneus Novos, Câmara e Protetores para a frota
dos veículos do Município de Santana do Manhuaçu/MG.
Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 23 de Maio de 2017
às 08h30min horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro,
CEP: 36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações
pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 27 de Abril de 2017.
Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.

Onde está Deus?

MORAL DA HISTÓRIA: Muitas vezes a
falta de apresentar Deus aos nossos filhos é a
causa do problema.

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/MG
torna público a retificação da publicação realizada no dia
25 de abril de 2017, onde se-lê Processo 070/2017 Pregão
022/2017 para contratação de empresa especializada para
fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
08/05/2017 ás 09hs00min horas, leiâ-se Processo 070/2017
Pregão 022/2017 para contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos destinado a
Secretaria Municipal de Saúde. Credenciamento e abertura
dos Licitantes dia: 15/05/2017 ás 09hs00min 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

Processo Licitatório Nº 097/2017
Pregão Presencial Nº 025/2017

O mendigo bate à porta de uma dona de
casa e pede uma esmola.
— Poxa, mas o senhor me parece tão forte
e sadio, por que será que não consegue achar
trabalho?
— Não sei, madame! Acho que deve ser
pura sorte mesmo!

Um casal tinha dois filhos, um de 8 e outro
de 10 anos, que eram extremamente travessos.
Eles estavam sempre aprontando e seus pais
sabiam que, se houvesse alguma travessura na
cidadezinha onde moravam, eles com certeza
estariam metidos nisso.
A mãe dos garotos ficou sabendo que o novo
padre da cidade tinha tido bastante sucesso em
disciplinar crianças.
Então ela pediu a ele, que falasse com os meninos.
O padre concordou, mas pediu para vê-los separadamente, explicando que seu método consistia em conduzir as crianças a uma reflexão
íntima sobre a religiosidade.
A mãe então mandou primeiro o filho mais
novo, pela manhã, e o mais velho iria conversar
com o padre à tarde.
O padre, um homem alto, com uma voz de
trovão, sentou o garoto e perguntou-lhe austeramente:
- Onde está Deus?
O garoto abriu a boca, mas não conseguiu
emitir nenhum som. Ficou sentado, com a boca
aberta e os olhos arregalados. Então, o padre
repetiu a pergunta num tom ainda mais severo:
- Onde está Deus?
Mais uma vez o garoto permaneceu de boca
aberta sem conseguir emitir nenhuma resposta.
Então o padre levantou ainda mais a voz, e
com o dedo no rosto do garoto, berrou:
- ONDE ESTÁ DEUS?
O garoto começou a gritar e saiu correndo da
igreja diretamente para casa e trancou-se no armário do quarto.
Quando o irmão mais velho o encontrou, perguntou:
- O que aconteceu?
O irmão mais novo, ainda tentando recuperar
o fôlego, respondeu:
- Maluco, desta vez estamos fudidos, Deus
sumiu e estão achando que foi a gente!

TERMO DE RETIFICAÇÃO- PREGÃO 022

Processo Licitatório Nº 098/2017
Pregão Presencial Nº 026/2017

CURIOSIDADES
ENFERMEIRAS - De acordo com estatísticas do Royal College of Nursing, apenas na
Grã-Bretanha, mais de três mil enfermeiras
pedem afastamento do trabalho anualmente devido a problemas na coluna. A causa é
que elas precisam carregar pacientes pesados,
o que danifica sua saúde. Cientistas japoneses, do Instituto de Tecnologia de Kanagawa,
prometem diminuir esse número com a invenção de uma roupa biônica que fará parte
do esforço exigido das enfermeiras. A veste é
operada por computador e possui almofadas
com sensores, que calculam a força necessária para o movimento, junto aos principais
grupos musculares humanos. À medida que
o paciente é levantado, um feixe de membros
semelhantes a uma sanfona e estimuladores
corporais movidos por ar comprimido são

acionados, fortalecendo costas e pernas enquanto o antebraço faz o trabalho pesado.
TELEFONIA - A primeira ligação telefônica internacional foi feita em 25 de dezembro de 1900, em uma experiência para
determinar se a voz humana poderia ser levada por cabos usados para telégrafos, entre
Key West, nos Estados Unidos, e Havana, em
Cuba. John W. Atkins, gerente do escritório
de Key West da International Ocean Telegraph Company naquela época, ajustou os cabos
e ligou para Havana. “Por um bom tempo
não houve som, exceto o barulho ouvido à
noite, às vezes, causado pela corrente de eletricidade”, contou Atkins na época. Atkins
continuou a ligar para Cuba, quando ele finalmente ouviu as palavras “Eu não estou te
entendendo”.

O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública
a abertura do Processo Licitatório nº 098/2017, na modalidade
Pregão nº 026/2017, na forma Presencial, tipo menor preço
por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de mão
de obra para conserto dos veículos, alinhamento, balanceamento, cambagem e reforma de pneus, para o Município de
Santana do Manhuaçu/MG. Abertura da Sessão Oficial do
Pregão dia 23 de Maio de 2017 às 14h30min horas. Local:
Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000 Santana do
Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149,
das 13h00min às 17h00min horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana do
Manhuaçu/MG, 27 de Abril de 2017. Joseane Caroline de
Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.

Aviso de Retificação
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, torna a público a retificação do Processo Licitatório Nº 087/2017,
Pregão Presencial 018/2017. Onde lê – se Contratação de
serviços de locação de palco e som para festividades de
pequeno porte promovidas pela Administração, para o Município de Santana do Manhuaçu/MG, leia-se, Contratação
de serviços de locação de palco, som e bandas para festividades de pequeno porte promovidas pela Administração,
para o Município de Santana do Manhuaçu/MG. Santana do
Manhuaçu – MG, 27 de Abril de 2017 – Joseane Caroline de
Abreu Souza, pregoeira – Publique-se.
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Luiz F. Guimarães revela motivo de ter
deixado a Globo após 30 anos
Convidado do 'Programa do Porchat' desta
quarta (26), Luiz Fernando Guimarães falou sobre o seu atual estilo de vida, distante da Rede
Globo, emissora na qual trabalhou por 30 anos.
O ator declarou que sempre esteve na Globo em
esquemas de idas e vindas. Mas salientou que realmente tinha um contrato com a emissora até ano
passado. Na ocasião, ele questionou a emissora se
eles tinham um projeto para ele e diante da negativa, optou por rescindir seu vínculo.
"Comecei a fazer novela e depois programas de temporada,
sempre ia e voltava. Eu sempre levei para a Globo projetos meus.
Perguntei: ‘Vocês têm algum projeto pra mim?’ Rompi meu contrato ano passado. Não queria um compromisso, vínculo. A Globo
não tinha um projeto para mim. Mas minha vida é muito boa. Tenho muitas coisas para fazer no meu sítio", revelou o humorista.
Em 'Os Normais', Luiz Fernando atuava ao lado de Fernanda
Torres, que dava vida a Vani, em uma série que foi parar nos cinemas.

Christiane Torloni ameaça
chamar polícia em restaurante
Christiane Torloni se envolveu em uma confusão ao passar por um restaurante de São Paulo.
Incomodada com o barulho de outros frequentadores, a atriz ameaçou chamar a polícia.
Pessoas em uma mesa próxima a da veterana
gritavam e falavam muito alto. Segundo o jornal
"Folha de S.Paulo", a gerência disse que não poderia fazer nada, já que se tratava de um grupo
de clientes conhecidos da casa.
A artista, então, pegou o celular e ameaçou discar o número da
polícia, mas uma pessoa explicou que o acompanhante tomava remédios e havia bebido naquela noite.
Os donos do estabelecimento disseram lamentar o ocorrido e
que "o gerente tomou as medidas cabíveis assim que identificou o
desentendimento".

Após quase 1 mês internado,
Wagner Montes recebe alta
Wagner Montes recebeu alta do Hospital Quinta
D’Or, no Rio de Janeiro, nesta semana. O apresentador do “Cidade Alerta Rio”, da Record TV, estava
internado desde o fim de março, após dar entrada
com infecção e pneumonia.
No dia 7 de abril, Sônia Lima, esposa do famoso,
afirmou que o caso do comunicador era estável.
"Está tudo bem, graças a Deus. Foi um tempo
bem estressante, porque ele entrou no hospital com infecção urinária
e acabou pegando pneumonia. E o problema é que não encontravam
a bactéria. Como ele estava tomando muito corticoide por causa de
um problema na coluna, o remédio mascarava a bactéria. Então os
médicos atacaram a bactéria com diversos medicamentos”, explicou
ao "Ego".

Tiririca casa em cerimônia surpresa realizada
em Fortaleza
Tiririca finalmente disse sim à sua noiva.
Após 20 anos juntos, o deputado se casou esta
semana em Fortaleza, no Ceará, em uma festa
produzida pela apresentadora Eliana, do SBT.
Detalhe: Tiririca não sabia de nada.
O ex-palhaço e Nana Magalhães viraram
notícia há pouco mais de um mês, quando a
beleza da noiva chamou atenção nas redes
sociais.
“Realizamos o sonho do casal de ter uma
cerimônia linda, depois de 20 anos de convivência. Ele achou que iria participar de uma
surpresa para um fã que se casaria no dia, qdo as portas se abriram
percebe a família toda reunida e a emoção toma conta de todos.
Incluindo eu, que estou uma manteiga derretida”, escreveu Nana
no Instagram.

Médico que examinou Emilly ameaça
processar Marcos; saiba o motivo
Não bastasse já estar bem encrencado na Justiça com a acusação
de agressão a Emilly Araújo, Marcos Harter arranjou sarna para
se coçar agora com o médico responsável pelo exame da ex-BBB.
Segundo o Uol, o cirurgião queixou-se do clínico por vir a público
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após vazamento nas redes sociais de relatório
que comprova marcas da ofensiva do cirurgião
contra a vencedora do reality show.
O documento, que serviu de evidência para
que o brother fosse denunciado pelo Ministério Público, constata sinais de lesões, de escoriações e hematomas roxos nos braços da ex-namorada.
Insatisfeito com a declaração, Marcos criticou conduta do colega de profissão e ainda o provocou em nota através de seu advogado: "O Dr. Elmo Marques Carneiro Filho não pode dar entrevista
sobre fatos que envolvem paciente sua, por imperativo da Ética
Médica, que impõe o sigilo profissional pelo que, respeitosamente,
declina de prestar informes à imprensa".
A defesa do médico que examinou Emilly rechaçou Marcos ao
querer difamar o profissional em nota e ameaça: "Esse cuidado,
que todo verdadeiro esculápio deve ter, com os pacientes seus, ou
de outros médicos, o Dr. Elmo sempre observou, em seus mais de
50 anos de clínica médica dedicada à nobre missão de mitigar o
sofrimento humano, mas não vem demonstrando a mesma circunspecção o Dr. Marcos de Oliveira Harter, pelo que será processado
judicialmente nas próximas horas, ante o vazamento indevido do
atestado médico".

Cantor Belchior morre aos 70 anos no
Rio Grande do Sul
O cantor e compositor cearense Belchior, de 70 anos, morreu na noite de sábado (29) em Santa Cruz do Sul (RS). A
família não divulgou a causa da morte.
O corpo deve ser trazido para o Ceará,
onde ocorrerá o sepultamento na cidade
de Sobral, onde o artista nasceu, segundo a Secretaria de Cultura do Estado.
O Governo do Estado do Ceará confirmou a morte e decretou luto oficial de
três dias. “Recebi com profundo pesar a notícia da morte do cantor
e compositor cearense Belchior" disse em nota o governador Camilo Santana. "O povo cearense enaltece sua história, agradece
imensamente por tudo que fez e pelo legado que deixa para a arte
do nosso Ceará e do Brasil".
O traslado do corpo será feito pelo Governo do Ceará, que
aguarda liberação das autoridades gaúchas. O horário ainda não
foi confirmado, mas a expectativa é que o corpo seja levado ainda
hoje.
A assessoria do governo disse também que o chefe da Casa Militar do Ceará, coronel da Polícia Militar Túlio Studart, entrou em
contato com com o chefe da Casa Militar do RS, e que eles aguardam o resultado do laudo oficial.
Nascido em 26 de outubro de 1946, Belchior foi um dos ícones
mais enigmáticos da música popular no Brasil, com mais de 40
anos de carreira. Segundo o colunista do G1, Mauro Ferreira, o
cantor não tinha paradeiro certo desde 2008.
Teve o primeiro sucesso nos anos 70 ao lado do também cearense Fagner, com a faixa "Mucuripe". Com o disco "Alucinação"
(1976), lançou clássicos como as faixas "Apenas um rapaz latino-americano", "Velha roupa colorida" e "Como nossos pais", que se
tornou conhecida na voz da cantora Elis Regina.

Ator de filme da Disney é
encontrado morto em carro nos EUA
Aos 35 anos, Michael Mantenuto foi encontrado
morto em um carro, na última segunda-feira (24). Famoso por sua atuação como o jogador de hóquei Jack
O'Callahan, em "Desafio no Gelo" (2004), da Disney, o
artista estava em um veículo na cidade de Washington,
nos Estados Unidos. Segundo o site “TMZ”, o coronel
da cidade de Des Maines, Guillaume Beaurpere, disse
que o moço cometeu suicídio, disparando um tiro em
sua prórpia cabeça.
O rapaz, vale destacar, atuou somente em mais dois filmes depois
do sucesso da Disney, pois abandonou sua carreira na dramaturgia para
se alistar nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Michael Mantenuto
deixou a esposa, Kati Vienneau, e dois filhos: Ava e Leo.

Xuxa Meneghel abandona palco após vídeo
com seu pai em telão: 'Desnecessário'
Xuxa Meneghel , condenada a pagar multa de R$ 180 mil a fotógrafo, se irritou no lançamento de sua turnê nacional Xuchá, no Metropolitan, no Rio de Janeiro, na madrugada de sábado (29). O momento
aconteceu quando as doze paquitas da formação original do "Xow da
Xuxa", como Andreia Sorvetão, Bianca Rinaldi e Juliana Baroni, foram
ao palco e iniciaram uma homenagem a eterna rainha dos baixinhos.
Mas o que era pra ser emocionante se tornou constrangedor quando a
mãe de Sasha abandonou o palco ao se deparar com vídeos com ela e
seu pai.
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Vídeo é retirado do ar após
Xuxa se emociona: No VT exibia parte do início de sua carreira
como artista, começando pela época em que era modelo até chegar
ao sucesso como apresentadora.
Entretanto, no meio da apresentação, surgiu imagens dela fazendo
as pazes com seu pai, Luiz Floriano Meneghel, de 85 anos, falecido há um mês e meio devido a uma
falência múltipla dos órgãos. A loira se emocionou bastante e saiu do
palco após exposição. Uma das paquitas, então, pediu para que o vídeo
fosse retirado do ar.
'Tem coisas que é desnecessário viver outra vez', explicou a cantora ao deixar o palco: Xuxa se afastou dos olhos do público durante
o espetáculo e foi consolada pelo namorado, Junno Andrade, cantor que
aprovou seu visual com silicone. Após ser tranquilizada, ela retornou
ao palco e justificou sua saída. "Desculpa, galera, mas tem coisas que
é desnecessário viver outra vez, principalmente em um momento que
é pra divertir vocês", explicou ela, que teve que fechar sua fundação
devido a crise no país.

Goleiro Bruno será pai pela quarta vez
O goleiro Bruno vai ser pai pela quarta vez. Preso
pela morte e ocultação de cadáver de Eliza Samudio
e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho, o jogador terá seu primeiro filho com a dentista
Ingrid Calheiros. Além de Bruninho, filho de Eliza,
Bruno tem duas filhas com a ex-mulher Dayanne
Souza.
“Eu até sei de quantos meses ela está grávida,
mas não cabe a mim falar”, confirmou o advogado
Lúcio Adolfo, que citou como boa notícia a transferência do goleiro para o presídio de Varginha. O juiz
da Vara de execuções de Contagem (MG), onde ocorreu seu julgamento
atendeu pedido da defesa do goleiro e o autorizou a cumprir pena em
Varginha após demonstração de boa fé, por ter se apresentado espontaneamente após expedição de sua ordem de prisão. O jogador cumpria
pena em Santa Luzia, mas agora ficará detido em Varginha, cidade do
time que defende, o Boa Esporte.
“É boa notícia porque a mulher grávida dele está abrindo consultório
em Varginha e estou entrando com um recurso para que o Bruno possa
trabalhar”, explicou Lúcio Adolfo àPLACAR/VEJA. Bruno se casou
com Ingrid em junho do ano passado, em uma cerimônia realizada na
cadeia de Santa Luzia.

Sabrina Sato, em leilão, desembolsa R$ 223
mil para ter foto com Kim Kardashian
Sabrina Sato esteve deslumbrante no baile
amfAR realizado em São Paulo, na quinta-feira (27). A apresentadora da Record se
reuniu com diversas famosas como Bruna
Marquezine por lá e participou do leilão beneficente com lotes exclusivos de experiências, obras de arte e objetos de colecionador.
A namorada de Duda Nagle , que quer segredos com detalhes do casamento com o ator,
deu um lance de cerca de R$ 223 mil que fez
com que ela arrematasse uma foto exclusiva com Kim Kardashian. O
clique vai ser registrado em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela dupla Mert Alas e Marcus Piggott, que trabalham frequentemente com as
maiores revistas de moda do mundo. Além disso, a artista, que não se
importa com as críticas feitas a sua pinta na testa, ficará por três dias
em um hotel cinco estrelas na Califórnia. Porém o transporte ficou de
fora do lote.

Maisa Silva entrega que Silvio Santos vê '13
Reasons Why': 'Está no capítulo 4'
A série do Netflix "13 Reasons Why" fez sucesso entre os jovens
brasileiros e alguns de seus atores foram até entrevistados por Giovanna
Ewbank para seu canal no Youtube. E, na quarta-feira (26), Maisa Silva - que também conversou com os três atores - indicou o novo fã da
série: Silvio Santos. O apresentador, famoso por suas gafes e pérolas,
está assistindo à produção protagonizada por Hannah Baker (Katherine
Langford).
'Isso fez meu dia', comemora Maisa: "Cílios descolando mas lembrei que meu patrão assiste '13 Reasons Why, então tá suave", escreveu
a adolescente, cujo beijo em Jean Paulo na novela "Carinha de Anjo"
bombou nas redes sociais. Na sequência, Maisa completou: "Ele falou
assim: que via '13 Reasons Why' e está no capítulo 4. Aí eu falei 'Mentira, me abraça. Meu Deus!'". Depois, ela ainda respondeu seguidores
incrédulos. "O Silvio Santos me disse que vê '13 Reasons Why' eu fiquei tão feliz... isso fez meu dia", comemorou. Outro internauta sugeriu,
então que Silvio falasse no programa sobre a série e Maisa confirmou.
"Ele falou no programa hoje", contou a Juju de "Carinha de Anjo" sobre
a atração que ainda vai ao ar.
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