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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Dia de Combate ao Abuso sexual contra
crianças e adolescentes em Manhuaçu

PÁG. 08

OLAM realiza palestra sobre
Mercado Futuro para
cafeicultores em Manhuaçu

A

Prefeitura de Manhuaçu, por meio das coordenações do CRAS e CREAS da Secretaria
M. de Assistência Social, e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e
Adolescente realizaram evento especial em comemoração ao Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, na manhã de quinta-feira, 18, na
Praça Cordovil Pinto Coelho.

Prefeita Cici Magalhães toma posse na
diretoria da AMM

PÁG. 05

PÁG. 12
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EDITORIAL

O Brasil precisa ficar
livre dos corruptos

CHARGE

D

esde pelo menos 1935 há tentativas dos comunistas de tomar
o poder. Financiado se estimulados por Moscou, o plano de
dominação deles é muito antigo.
Eles sempre disputaram com os oligarcas e coronéis que ganharam
poder após a proclamação da República para dominar o Brasil. Perderam todas as batalhas. Só passaram a ganhar quando Lula se uniu aos
antigos coronéis.
O último golpe do comunismo do Brasil foi tentar criar aqui o capitalismo de compadrio. A China, ao abandonar as teorias econômicas de
Marx, adotou essa estratégia que a levou de uma nação rural para um
país industrializado com grandes centros urbanos. Lula e o PT viram
nisso uma oportunidade dar um golpe. O chamado golpe eleitoral.
Para conseguir ganhar várias eleições,
Fale com a redação
não só aqui, mas em toda a América
contato@jm1.com.br Latina, a esquerda — que é sinônimo
de comunistas, diga-se — começou a
(33)3331-8409
adotar estratégias das antigas máfias de
Al Capone.
Inspiração para isso eles tinham: Saul Alinsky, o principal comunista
americano, fez estágio com a máfia de Al Capone de Chicago. Escreveu
livros sobre a experiência, como o “Regras para radicais“. Vale a leitura, pois muito do que os comunistas estão fazendo hoje está descrito
naquele livro. Começaram, basicamente, a extorquir empresários a
partir das prefeituras que o PT tinha ganhado. O PT sempre foi o “front”
partidário dos comunistas desde a sua fundação. Já existiam partidos
comunistas antes, mas os comunistas perceberam que seria ainda melhor
se houvesse vários partidos comunistas no país. Foi o que aconteceu.
Portanto, o golpe eleitoral tinha duas estratégias. De um lado, a
criminosa, da extorsão de empresários para obtenção de recursos para
campanhas cada vez mais caras e eficazes. A isso damos o nome de
propaganda.
A outra estratégia, que não era criminosa, era promover ruído, confusão, greves, usando os sindicatos e os piquetes como instrumento
de mobilização, e, ao mesmo tempo, fomentar e fundar partidos que
pareciam diferentes, mas, no fundo, eram todos comunistas que se
reuniam em salas escuras para combinar essas coisas. A isso chamamos
de golpe eleitoral. É um golpe pois o eleitor tem só a ilusão da escolha.
Ao ser obrigado a escolher entre Aécio e Dilma seria o equivalente a
escolher pular de um abismo numa montanha ou do alto de um prédio:
não há diferença alguma no resultado, ainda que a vista seja totalmente
diferente. Por isso é preciso que existam partidos de oposição de verdade e da direita que defende livre mercado e o conservadorismo, em
oposição aos progressistas comunistas.
O golpe da corrupção é muito mais grave e mais evidente. Não no
princípio. Todo comunista, no começo, consegue iludir, quando está
no poder, grande parte do povo. Lula chegou a ter 80% de aprovação.
Muito embora não se saiba se isso era bem verdade, isso foi feito no
segundo mandato, bem depois do escândalo do mensalão assombrar a
sua campanha de reeleição.
A corrupção tem a característica de ficar debaixo dos panos sob controle por muito tempo. Mas não para sempre. O que houve sob Dilma
foi a consequência dos anos de desmandos dos comunistas FHC e Lula,
que alternaram no poder sem alternar nada.
Os três poderes, no Brasil, deixaram de existir. O executivo passou a
dominar toda a política desde FHC. A constituição de 88, infelizmente,
permite que um governante eleito possa tomar uma série de medidas
para, praticamente, exercer uma ditadura totalitária. Para acabar com a
democracia tripartite, os comunistas compraram o legislativo e escolheram os juízes da Suprema Corte. Esse foi o grande golpe da corrupção.
Por isso é preciso das 10 medidas, do fim do foro privilegiado e
de melhores garantias do porte de arma do cidadão e da propriedade
privada. Do contrário o Brasil jamais será um país de primeiro mundo.
OBS: É bom que ficamos atentos, querem enganar o povo dizendo que
alguns candidatos são de extrema direita, coisa que não existem, querem
por todos os meios desqualificar o Bolsonaro, com muitas mentiras
nas redes sociais.
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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

DIAS MAUS

Por mais guerreiros que sejamos, as vezes dá vontade de desistir de lutar...O bom
é que esta vontade dá e logo passa... É preciso continuar lutando.Recuar... Jamais!
O Brasil vive dias maus, essencialmente porque vivemos crises de decência
em nossas Empresas, em nossas Instituições, e nas muitas esferas minadas de
homens públicos néscios, iníquos e mentirosos. Os
políticos roubaram a decência do país, de há muito... Há que resgata-la...
Vivemos um mar revolto... E, num momento em que o país inicia seu crescimento
e as coisas começam a se ajeitar, esta quinta feira, 18 de maio, foi de quebrar
o ânimo dos mais fortes... Mas não dá para sossobrar... Não dá para sair da
racionalidade... Maracutaias muitas envolvendo a JBS estão sendo veiculadas na
mídia, há pelo menos cinco anos... E o BNDES deve explicações ao contribuinte
brasileiro há no mínimo cinco anos. Afinal, dinheiro não aguenta desaforo... Há uma
frase de Confúcio que diz:" Aquele que não prevê coisas longínquas, expõe-se a
desgraças próximas."
Meu instante de reflexão sobre este pensamento sinaliza sobre a prudência com
o FORA TEMER das ruas... Não podemos agir contra o País!
Não podemos agir contra nossos próprios interesses... E é isso que faz a massa
tresloucada... Parece coisa do capeta! É preciso ouvir todas as explicações do presidente Temer, e agir conforme a lei. Apenas isso! Chega de loucuras contra o BRASIL!
E por óbvio, continuar trabalhando firme e forte... É isso que o país precisa...
Cada um em seu negócio, acreditando em si próprio, acreditando no extraordinário
potencial de riquezas deste Brasil imenso, e confiando em DEUS!
Somos todos dependentes de DEUS! O rei Davi teve dias maus. Salmos 55: 4 e 5
nos diz: "Estremeceu-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam; temor
e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim". Prezado leitor, o homem é
muito falho... Davi com sua riqueza e seu poder bélico, mesmo temido pelos povos
da época, que se quebrantava perante Deus, tinha seus momentos de pânico... E
isso nos parece incrível, não obstante, ter medo faz parte da essência do homem...
Mas o medo não pode nos paralisar... Precisamos combater o bom combate... E

Deus é o nosso socorro... Se não nos posicionarmos e não permanecermos firmes
nos dias maus, não progrediremos... Muito pelo contrário, a nossa paralisia atará
as mãos de Deus para agir em nosso favor.
Em 2 Crônicas capítulo 12 Roboão, neto de Davi, virou as costas para DEUS
e tudo se perdeu muito rapidamente... As riquezas que Davi tinha amealhado e
que Salomão havia aumentado exponencialmente, foram levadas por Sisaque,
rei do Egito, que tomou todas as cidades fortificadas de Judá, e que tomou ainda
a cidade de Jerusalém.
Quando nos distanciamos de DEUS, começa a nossa derrota! Nunca esqueça
isso!
E a mim, muito impressiona a história da mulher cananéia descrita em Mateus
15: 21 a 28. Essa mulher tinha filha endemoniada, e acreditava fortemente que
Jesus poderia curar sua amada filha. Então, o seguiu e clamava por socorro e
por compaixão.
Jesus não respondeu e nem se importou com ela, porém ao ser interpelado por
seus discípulos que ele deveria mandar aquela mulher embora, disse-lhes:'Não
fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel".
A mulher cananéia se aproximou e adorou Jesus e pediu por socorro. Então
Jesus lhe disse: "Não é bom tomar o pão dos filhos e leva-lo aos cachorrinhos".
Veja leitor, Jesus compara aquela mulher a cachorros porque ela pertencia a
um povo que não acreditava em Deus, e não foi por um povo que não crê em
Deus que Jesus veio a Terra. Mas a cananéia acreditava em Jesus, ela sabia que
ele poderia curar sua filha. Então, ela disse ao Mestre: "Sim, Senhor, porém os
cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos". E Jesus
se impactou com a tremenda fé daquela mulher, e falou a ela: "Ó mulher, grande
é a tua fé! Faça-se contigo como queres". No mesmo instante sua filha ficou
completamente curada! Cidadãos, a nação brasileira precisa cura... O Brasil urge
que lhe devolvam a decência... Precisamos todos clamar pelo socorro de Deus...
A vitória pertence aqueles que lutam até o final e eu, particularmente amo a frase:
EU E DEUS. MAIORIA ABSOLUTA. Não recue, nem desista de seus sonhos, meu
prezado... O Brasil precisa e merece todo o nosso esforço!

23 de maio / 2017

acesse: www.jm1.com.br

3

DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Deveria ser um ponto de
informação do município
Não é muito caro, com um pouco de força de vontade e exigir
do responsável para atualizar os sites das câmaras e prefeituras.
Não queremos aqui criticar esta ou aquela câmara e prefeitura,
mas é um incentivo para que elas atualizem suas páginas. As
informações são muito importantes para todos, inclusive para
nós da imprensa.
Este serviço é um meio de prestação de serviço para os moradores
do município. Algumas câmaras os nomes dos vereadores são da
gestão passada. Muitos atos das câmaras poderiam estar em suas
páginas a disposição dos munícipes, mas infelizmente não estão.

Vereadores pedem informações sobre
folha de pagamentos

sonho antigo dos moradores do
Bairro Santa Rita, que teriam
mais facilidade de trânsito para
carros e pedestres para o centro. Na indicação Elaine ainda
lembra que as pessoas teriam
acesso mais fácil a um supermercado próximo ao bairro.
Indicação aprovada na reunião
da Câmara dia 11 de maio.

Hospital Cesar leite recebe R$ 100.000,00
do dep. RENZO BRAZ
O MINISTÉRIO DA SAÚDE
autorizou o Pagamento da Emenda
Individual nº 27650007, de autoria
do deputado Renzo Braz, indicada
para o HOSPITAL CÉSAR LEITE
de Manhuaçu, junto ao Orçamento
Geral da União 2016 , no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), conforme
Ordem Bancária nº 20170B822113,
emitida em 17/05/2017. A Emenda em
questão tem como objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL . OBSERVAÇÃO VALOR R$
100.000,00 - PAGAMENTO DO CV 836566/2016 - PROCESSO
25000.148208/2016-13 EM ATENÇÃO AO DESPACHO 5131/
MS/SE/FNS/CGAFI/COINV E AUTORIZAÇÃO Nº 4930/2017.

Quem presidirá o Brasil pós-Temer?

Pedido abrange contratados e efetivos de 2017. A vereadora
Ana Paula Destro e os vereadores Mário Junior e Xandinho
são autores do Requerimento Nº 040 que repete o pedido já
feito em outro requerimento. Eles pedem à Prefeitura para
encaminhar à Câmara cópias da folha de pagamentos com
o quadro de servidores contratados e efetivos de 2017. A
vereadora Ana Paula assim disse no requerimento: “A resposta enviada para esta casa, oferecida através do ofício nº
49/2017 de 10/04/2017, protocolo nº 309 de 10/04/2017, não
atende as necessidades do vereador. A prefeitura sugere que o
Vereador entre no Portal Transparência. Mas este portal está
desatualizado e com informações equivocadas, querendo a
vereadora prova documental e que venha acompanhada de
quitação de empenhos. ” No final o requerimento diz que as
informações podem ser através de arquivo digital para evitar
gastos para a Prefeitura. Os requerimentos auxiliam os vereadores no trabalho de fiscalização da administração pública.
Indicação da vereadora Ana Paula Destro pede à Prefeitura
para abrir uma rua e fazer o calçamento perto da Rua Quincas
Barbeiro, ligando com o Bairro Roque. A vereadora afirmou
que fez a indicação após pedido dos moradores que precisam
melhorar o acesso para veículos e pedestres. Esta indicação
foi aprovada no dia 11 de maio, durante reunião da Câmara.

Ponte ligando Bairro Santa Rita à Rua
Sete de Setembro
Indicação reivindica por vontade de moradores. Vereadora
Elaine Freire: ponte entre Rua Sete de Setembro e Santa Rita
é reivindicação antiga.
Indicação da vereadora Elaine Freire pede à Secretaria de
Obras para construir uma ponte entre a Rua Sete de Setembro
e o Bairro Santa Rita. A vereadora afirmou que esta obra é um

Cada dia que passa fica mais
evidente a necessidade de uma
limpeza geral na política brasileira, mas as leis não ajudam.
Quem vai substituir Michel Temer
depois que sua permanência na
Presidência da República ficou
inviabilizada pela versão apocalíptica da “Suprema Lava Jato”?
Eis a pergunta diante de um Temer que, disse não renunciar.
Ainda bem que o TSE vai julgar este caso em junho e tudo
indica que será mesmo afastado pela cassação de sua chapa
com Dilma, antes mesmo de sofrer um inevitável processo de
impeachment – que demoraria muito e não interessa aqueles que
se dizem deuses do mercado que davam sustentação a Temer, até
estourar a inconfidência da gravação clandestina do empresário
Joesley Batista. Os caminhos da República Se Temer sair antes
do término do mandato (certamente até o final deste ano), quem
assume o Palácio do Planalto interinamente é o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (se não for pego por nenhum problema
judicial), do Senado, Eunício de Oliveira (outro enrolado na
Lava Jato) ou a presidente do STF, Cármen Lúcia. Neste caso
quem assumir tem a obrigação de marcar eleição indireta no
Congresso no prazo de 30 dias após a vacância da Presidência
da República. O pleito é regido pela Lei Complementar 64 Pela
regra, só pode concorrer quem estiver fora de cargos há pelo
menos seis meses no Executivo (na União, Estados, Municípios)
ou Judiciário e Ministério Público. Imagina quem vai escolher o
nosso próximo presidente e com certeza Deputados e senadores
(incluindo os corruptos não condenados com sentença transitada
em julgado) podem disputar a sucessão indireta pós-Temer.
Brasileiros acima de 35 anos de idade, sem ocupar cargo eletivo
ou postos no Executivo, Legislativo ou no MP. O candidato só
tem de estar filiado a um partido político há pelo menos 1 ano.
Assim, podem concorrer: Lula da Silva, Marina Silva, Nelson
Jobim, Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Tiririca e por aí. Se isso ocorrer, não espere
que eles votem em um honesto. É por estas e outra que existem
milhares de pessoas favoráveis a uma intervenção cívica militar,
para daí arrumar a casa e convocar eleições diretas.

Bandido tem em todo lugar
Ainda bem que temos um homem de fibra, Sérgio Moro,
inteligente e corajoso. Em todo o país temos milhares de juízes
e demais órgãos fiscalizadores, durante mais de 10 anos no governo Lula e Dilma ninguém denunciou, grandes empresários
ficaram milionários e nossas autoridades derretendo as nossas

riquezas. “Tudo
bem sua empresa tem que pagar
uma multa de 10
milhões, mas vou
dar um jeitinho
você só paga 5
milhões de propina e está tudo
acertado, a também vou mandar
fazer um leilão daquela empresa que vale 5 bilhões você paga
2 milhões de propina e estamos conversado”. Argumenta o político corrupto. É assim que nosso país funciona, mesmo preso
o bandido continua dando ordem e recebendo milhões, e os
empresários que roubaram o país faz uma gravação a pedido de
alguém e ganha de presente poder se ausentar do Brasil. E agora
quem substituirá Temer? Presidente da Câmara, Presidente do
Senado... nem preciso dizer nada. Torço para a Carmem Lucia
chamar as Forças Armadas e dar uma consertada nesta Nação.
E se trabalharem direitinho poderemos ter 5 ex-Presidente
da República presos, alguns ex-senadores, deputados, grandes
empresários, ex-ministros e muitos outros figurões da república.

Justiça cassa e torna inelegíveis prefeita e
vice de Faria Lemos
O juiz da 69ª Zona Eleitoral, Geraldo Magela
Reis Alves, determinou a
cassação da atual prefeita
da cidade de Faria Lemos,
Sueli Cunha Terra (PP),
e o vice-prefeito, Fábio
da Rocha Benedito Filho
(PTB). Além da cassação
da chapa por irregularidades no período eleitoral de 2016, os dois ficam inelegíveis por
oito anos e podem pagar multa de R$ 30 mil.
O processo em que a chapa foi condenada aponta que eles
teriam pago aluguel de uma eleitora durante a campanha de 2016
e ainda prometido a ela a inclusão no benefício de aluguel social,
caso a candidata fosse eleita prefeita. A ação foi ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral (MPE) e a decisão foi publicada
na quarta-feira (17).
De acordo com a decisão da Justiça Eleitoral, os votos da
chapa são invalidados e fica determinada a realização de novas
eleições ao final do processo. Como a condenação foi dada em
primeira instância, a prefeita e o vice-prefeito ainda podem
recorrer.

TRE cassa diploma do prefeito eleito de
Pedra Bonita; mas continuam nos cargos
Por unanimidade,
na sessão desta terça-feira (16), o Tribunal
Eleitoral mineiro reformou a sentença de
primeira instância e
cassou o diploma do
prefeito eleito de Pedra
Bonita (Zona da Mata), Adriano Teodoro do Carmo (PP), e do
vice-prefeito, Humberto Osvaldo Ferreira (PMDB), por abuso
de poder econômico em período eleitoral. Foi ainda aplicada a
sanção de inelegibilidade por oito anos ao terceiro investigado,
Trovão Vítor de Oliveira, ex-prefeito do município.
Da decisão cabe recurso e os cassados permanecem no cargo
até o julgamento de eventuais embargos de declaração, quando
a execução do julgado deverá acontecer, como determinado
pela Corte Eleitoral.
De acordo com a ação de investigação judicial eleitoral
(AIJE) proposta pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), teria
havido captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico
em razão de promoção de festa pelo prefeito à época, Trovão
Vítor de Oliveira, em sua fazenda, na data de 04 de setembro
de 2016, para apoiar as candidaturas de Adriano e Humberto.
No evento teria acontecido a distribuição gratuita de churrasco
e refrigerante para os participantes – entre 500 e 1.000 -, com
prévio conhecimento dos candidatos investigados, beneficiados
pelo ato.
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"O senhor não tem condições de estar à frente de nosso partido, neste momento”.

O presidente do PSDB paulistano, Mario Covas Neto, foi o primeiro a pedir a saída de Aécio Neves (MG) do comando do partido

CRIME DE CORRUPÇÃO SAIU
BARATO PARA DONOS DA JBS

contundente ao desgoverno petista: “Foram treze anos de
total irresponsabilidade”.

Saiu barato para os donos do Grupo JBS. Após promoverem a maior compra de políticos (1.800, no total) da História mundial, incluindo presidentes da República, após
acordo de delação e vão embora, impunes e totalmente
imunes. Não serão obrigados nem mesmo a usar tornozeleiras. Apenas pagarão multa de R$225 milhões, cerca de
1,7% dos R$12,8 bilhões que arrancaram do BNDES nos
governos do PT.

GOVERNO AMADOR

GANHANDO COM A DELAÇÃO

Os delegados de Polícia Federal repudiaram as declarações de Aécio Neves gravadas por Joesley Batista. O senador afastado deixa clara a intenção de articular politicamente para interferir nas ações da PF.

Operação de câmbio às vésperas da delação-bomba, sob
investigação da CVM, rendeu à JBS o dobro do valor da
multa de R$225 milhões.
E AINDA TERÃO ‘FICHA LIMPA’

DELEGADOS REPUDIAM AÉCIO

ARTIGO 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BURRICE

FESTA NO EXÍLIO DOURADO

A VER NAVIOS

A JBS valia R$4 bi e passou a valer R$170 bilhões, após
subornarem todo mundo. Agora é só usufruir, no exílio
dourado, pelo resto da vida.

Estava tudo pronto para o governo de Pernambuco receber
de volta do presidente Michel Temer o controle do Porto de
Suape. As gravações do dono da Friboi adiaram a solenidade.

AÉCIO IGNORA STF E FAZ
CONTATO COM INVESTIGADO
O senador Aécio Neves desrespeitou a ordem judicial de
não manter contato com investigados, ao receber em sua
casa o também investigado José Serra (PSDB-SP). O encontro se deu nesta quinta (18), horas depois da determinação de Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo
Tribunal Federal. O ministro impôs a restrição em lugar
de prendê-lo, como solicitou o Ministério Público Federal
(MPF).
VISITA EM GRUPO
José Serra esteve na residência de Aécio Neves em Brasília, acompanhando um grupo de senadores em visita ao
tucano mineiro.
PRISÃO É OPÇÃO
Se o ministro Fachin considerar que sua ordem foi desrespeitada, uma das hipóteses é determinar a prisão de
Aécio Neves.
FORA DO SENADO
Delatado pelo presidente do Grupo JBS, Joesley Batista,
Aécio também foi afastado do exercício do mandato de senador.
O DESTINO É A CADEIA
O lobista da JBS, Ricardo Raud, vigarista que foi braço direito de Severino Cavalcanti e Eduardo da Fonte (PP-PE),
com quem dividiu apartamento em Brasília, aproveitou seu
depoimento para se vingar deste colunista, que denunciou
sua atividade criminosa. Deveria saber que mentir em delação dá cadeia. E será condenado também por isso.
GUIDO ‘1%’ MANTEGA
A necessidade de liberação constante de empréstimos junto ao BNDES fez Joesley destinar, além dos pagamentos
habituais, um bônus de mais 1% para Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma.
TREZE ANOS PARA ESQUECER
O ex-ministro da Cultura Roberto Freire abandonou o governo Temer após a delação-bomba, mas não a crítica

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA, no
uso de suas atribuições legais, especialmente amparado pelo
artigo 44, inciso II, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica nomeada, para o cargo de Diretor de Departamento de Materiais e Serviços a Senhora Bianca Fernandes
Stofel, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número
095.230.376-09.

O publicitário brasileiro, morador em Miami há 25 anos,
ironizou o que chamou de “burrice” do presidente Michel
Temer. “Com uma bela mulher em casa, ele vai receber às
23h um cabra de voz arrastada?”

A acordo de leniência com o Grupo J&F ainda não foi fechado: o Ministério Público Federal do DF exige ressarcimento de R$11,1 bilhões. Na pessoa física, os donos da
empresa só pagaram multa de R$225 milhões.

“Dispõe sobre nomeação de agente político e dá outras providências”

Arlindo Chinaglia (PT-SP), que presidiu a Câmara dos Deputados entre 2007 e 2009, e que não tem muita simpatia
por Lula, ironizou o caos no governo Temer: “E eu achava
que o governo do PT era amador”.

Com o acordo, os donos da JBS se livram de 5 investigações criminais, sobre falcatruas diversas. E ainda podem
afirmar que são “ficha limpa”.

LENIÊNCIA EMPRESARIAL

DECRETO 045/2017

COERÊNCIA
Gabriel de Azevedo, uma das lideranças da chamada turma do chapéu e que participou ativamente dos movimentos pró-impeachment de Dilma, defende que Michel Temer
jogue a toalha.
PENSANDO BEM...
...espertos são os executivos da JBS: corromperam durante
muitos anos, mas não vão cumprir sequer um ano de cana.
PROPINA GIGANTE DE LOURES
PODE COMPLICAR TEMER
Na avaliação dos aliados do governo, o trecho mais grave
da conversa de 39 minutos de Michel Temer com Joesley
Batista, é quando o presidente destaca um deputado ligado
a ele, Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), para “ajudar a
destravar” problemas do Grupo JBS no Cade, órgão que
investiga cartéis. Desse contato com Loures resultou o
acerto de propina que é recorde na história da corrupção
em todo o mundo: R$500 mil semanais por vinte anos, totalizando R$480 milhões.
PRESO, PASSARINHO PIA
Após a divulgação das imagens do flagrante da PF, a expectativa é que Rocha Loures será preso ao desembarcar da viagem
a Nova York.
DELAÇÃO PREVISÍVEL
Quem o conhece diz que no primeiro minuto de prisão Loures vai entrar na fila dos acordos de delação. É onde mora
o perigo para Temer.
NÃO ERA TUDO ISSO
Para o governo, na gravação, Michel Temer recomenda
“tem de manter isso, viu?”, após Joesley Batista dizer “tô
de bem com o Eduardo”.
MENTIRAS NÃO DEVEM
RESULTAR EM PUNIÇÃO A LULA
O ex-presidente Lula não será processado pelas mentiras
que disse ao juiz Sérgio Moro, no interrogatório sobre o
tríplex-propina do Guarujá. Só testemunha não pode mentir no processo, segundo explicou o criminalista Danillo de
Oliveira Souza. Lula mentiu ao negar encontro no sítio de
Atibaia com Leo Pinheiro (OAS), e jurar que não se reuniu
com diretores que roubavam a Petrobras. E ainda contou
outra mentira, dizendo: “não há pergunta difícil quando alguém quer falar a verdade”.

ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema – Minas Gerais, 17 de maio de 2017.
Samuel Lopes de Lima
Prefeito Municipal (Em Exercício)

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
CEP. 36.947-000 - TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

DECRETO 044/2017
“Dispõe sobre nomeação de agente político para exercer a
função de Pregoeiro e compor a Equipe de Apoio e dá outras
providências”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA, no
uso de suas atribuições legais, especialmente amparado pelo
artigo 44, inciso II, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica nomeada, para Pregoeira, a Senhora Bianca
Fernandes Stofel, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o
número 095.230.376-09 e como Equipe de Apoio o Senhor: Alex
Alves da Mata, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o
número 092.807.566-48; Senhor Michel Oliveira Silva, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 101.609.246-69
e senhora Adrielli Maria de Almeida Rocha Carvalho, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o número 101.974.316-66.
ARTIGO 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema – Minas Gerais, 17 de maio de 2017.
Samuel Lopes de Lima
Prefeito Municipal (Em Exercício)

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
CEP. 36.947-000 - TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

DECRETO 042/2017
“Retifica Decretos 022, 023, 024 e 025 de 2017 e dá outras
providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA,
no uso de suas atribuições legais, especialmente amparado pelo
artigo 44, inciso II, da Lei Orgânica do Município;
Considerando que houve um erro material no artigo 3º dos
Decretos 022/2017, 023/2017, 024/2017 e 025/2017;
DECRETA:
ARTIGO 1º Os Decretos 022/2017, 023/2017, 024/2017 e
025/2017 entraram em vigor na data de suas respectivas publicações em nove de março de 2017.
ARTIGO 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema – Minas Gerais, 17 de maio de 2017.
Samuel Lopes de Lima
Prefeito Municipal (Em Exercício)
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OLAM realiza palestra sobre Mercado
Futuro para cafeicultores em Manhuaçu

M

ais de quarenta
cafeicultores da região participaram
da palestra sobre ‘Mercado
e as Ferramentas de Garantia de Preço’, realizada
pela empresa multinacional
Olam, em Manhuaçu, nesta
quarta-feira, 10, no La Brasa Steakhouse, no B. Bom
Pastor.
Também presentes ao encontro, o Diretor Regional
da Olam, Alagu Rajavel;
Supervisor de Compras,
Vitor Lopes Valentim; Presidente da SCA-MG (Specialty Coffee Association of
Minas Gerais) e Secretário
M. de Comunicação Social
de Manhuaçu, Alexandre
Junqueira Leitão; Secretários
Municipais de Agricultura,
Flânio Alves da Silva, e
de Manhumirim, Josimar
Moura Veiga; Presidente do
Sicoob Credilivre, Sebastião
de Lourdes; Gerente Regional da Emater, Rômulo Mathozinho de Carvalho, além
de representantes de outros
segmentos relacionados à
cafeicultura e da gerência da
empresa.
A palestra foi ministrada
pela especialista em Soluções em Gerenciamento de
Risco (Sales Trader/ Risk
Management Solutions),
Lorena Leonel, que, demonstrou com extrema clareza

Diretor Regional da Olam, Alagu Rajavel; Secretário M. de
Agricultura de Manhuaçu, Flânio Alves da Silva; Supervisor
de Compras da Olam, Vitor Lopes Valentim, e a palestrante,
Lorena Leonel, especialista em Soluções em Gerenciamento de
Risco (Sales Trader/ Risk Management Solutions).

Diretor Regional da Olam, Alagu Rajavel, ladeado pelos Secretários Municipais de Agricultura, Flânio Alves da Silva (Manhuaçu), e Josimar Veiga (Manhumirim). À esq., o Supervisor de
Compras da Olam, Vitor Lopes Valentim.

A palestra organizada pela Olam reuniu cafeicultores da região e abordou importantes questões
relacionadas ao Mercado Futuro.

como são os procedimentos
para que o cafeicultor realize
bons negócios no mercado
futuro, com segurança e sem
complicação.
Durante a palestra, Lorena
evidenciou fatores que influenciam o mercado futuro
como o preço da saca de café,
câmbio (cotação do Dólar)

e o suporte em orientações
sobre o mercado financeiro
que a Olam oferece aos produtores, por meio da subdivisão RMS (Risk Management
Solutions).
Com 27 anos de existência, a Olam International
é uma das principais empresas agroindustriais que

e o diferencial, a evolução
do consumo mundial da bebida, a cultura e os valores
da empresa. Além disto, a
especialista explanou sobre
diversos pontos relacionados
ao funcionamento do mercado e esclareceu dúvidas dos
participantes. Ela ainda ressaltou a excelente estrutura

operam desde a semente até
a prateleira em 70 países,
fornecendo alimentos e matérias-primas industriais para
mais de 23.000 clientes em
todo o mundo. Com 70.000
funcionários, a multinacional
construiu uma posição de liderança em muitas empresas,
incluindo cacau, caju, arroz

e algodão, além do café. Na
região, a empresa possui diversos escritórios comerciais
para um melhor atendimento
aos produtores, e, um grande
armazém em Manhumirim –
que, esta semana comemorou
dez anos de atividades no
município.
(Thomaz Júnior)

Prefeitura de Manhuaçu,
por meio da Secretaria
de Obras, está realizando
melhorias em estradas por todo
o município. Nos últimos dias,
trabalhadores e máquinas movimentam o Córrego das Nascentes
com obras de patrolamento, além
de desentupimento e substituição
de manilhas.
A Presidente da Associação
dos Agricultores Familiares do
Córrego das Nascentes e Chefe
de Gabinete do Município, Sandra Cerqueira, mencionou que a
comunidade aguardava por estas
obras há mais de seis meses, pois,
as estradas estavam em situação
precária, dificultando o trânsito
de veículos leves e pesados, e,
com isto, o acesso rápido à cidade.
‘Em um dos trechos onde
há manilhas instaladas para a
passagem da água de um córrego sob a estrada, tudo estava

entupido. Em períodos chuvosos
a água transbordava, alagando
a estrada e causando atoleiro
para os veículos. O problema
ocasionava ainda erosão em
um terreno ao lado da estrada.
Nós solicitamos estes serviços à
Secretaria Municipal de Obras
e fomos prontamente atendidos.
Agradecemos à Prefeita Cici
Magalhães; ao Diretor de Obras,
Jânio Sérvio Mendes (Catinga), e
a toda equipe de trabalhadores por
este serviço realizado’, agradeceu
Sandra Cerqueira.Com os reparos
concluídos na rede de manilhas,
prosseguem as obras de patrolamento das estradas naquela comunidade, melhorando as condições
de trânsito para as famílias que ali
residem e o escoamento eficaz da
produção cafeeira local.
Secretaria de Comunicação
Social – Prefeitura de
Manhuaçu

Obras melhoram estradas
Dia de Campo é realizado na no
Córrego das Nascentes
comunidade Taquara Preta A
C
om as estradas devidamente patroladas
pela Secretaria Municipal de Obras, a Comunidade Taquara Preta organizou
especial Dia de Campo, na
tarde desta terça-feira, 16.
A iniciativa foi tomada pela
Associação dos Agricultores
Familiares Novo Horizonte
de Taquara Preta, em parceria com a Emater; Prefeitura
de Manhuaçu, por meio da
Secretaria de Agricultura, e
o CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento
Social e Sustentável), além
do apoio dos Sindicatos dos
Produtores e Trabalhadores
Rurais.
As palestras e demais
atividades ocorreram na
residência do Sr. José Geraldo Muniz e de Dayse Dias
Silva Muniz – presidente da
associação dos agricultores.
Com o tema ‘Cafeicultura e
Meio Ambiente’, o encontro
disponibilizou as seguintes
palestras: ‘Cafeicultura:

pré-colheita e colheita’ (Extensionista José Antônio
do Nascimento),
‘Diversificação
na propriedade e
Programa de Aquisição de Alimentos
– PAA’ (Extensionista Sirlei Renata
Sanfelice de Carvalho) e ‘Meio
Ambiente’ (Extensionista Ricardo
Vitarelli Andrade).
Durante a programação foram realizados sorteios diversos,
com prêmios oferecidos
por empresas que atuam
no agronegócio de Manhuaçu e região. Entre
os presentes, a Chefe de
G a b i n e t e , S a n d r a C e rqueira (representante da
Prefeita Cici Magalhães,
que está em Brasília-DF,
participando da Marcha
dos Prefeitos); Secretários
M. de Agricultura, Flânio

Alves da Silva, e de Obras,
João Amâncio de Faria;
Vereador Administrador
Rodrigo Júlio dos Santos;
Gerente Regional da Emater, Rômulo Mathozinho
de Carvalho; Extensionista
Katya Lousada; Presidente do CMDRS, Daniel
Corsetti; Mobilizadora do
Senar, Isaura da Paixão;
Tenente Robson, Sgt. Dalva e Cb. Matheus (Patrulha
Rural PM), e Diretor do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Roberto Rodrigues Muniz.
A Comunidade Taquara
Preta destaca-se pelo expressivo número de produtores que atuam no cultivo
de hortaliças sem a adição
de agrotóxicos, comercializados na Feira Agroecológica de Manhuaçu.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)
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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

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 24 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE
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OAB Manhuaçu realiza I Congresso do Jovem Advogado

N

a última quinta-feira
(11), o I Congresso
do Jovem Advogado da OAB Manhuaçu. O
evento foi o primeiro da
história da Subseção e foi um
sucesso. Realizado no anfiteatro da Câmara Municipal
de Manhuaçu, o evento foi
organizado e realizado pela
diretoria da 54ª Subseção da
OAB/MG e pelo Conselho
do Jovem Advogado da OAB
Manhuaçu.
O encontro contou ainda
com o apoio incondicional
da diretoria da Seccional Mineira, bem como da Caixa de

Assistência dos Advogados
de Minas Gerais (CAA-MG), da Escola Superior de
Advocacia de Minas Gerais
(ESA-MG) e da Câmara Municipal de Manhuaçu.
Compuseram a mesa de
honra o presidente da 54ª
Subseção da OAB/MG, Alex
Barbosa de Matos; o tesoureiro adjunto da OAB/MG,
Adriano Cardoso da Silva; o
presidente da Caixa da Assistência dos Advogados de
Minas Gerais, Sérgio Murilo
Diniz Braga; o presidente
da OAB Abre Campo, Jesus
José de Miranda; a tesoureira

da OAB Manhuaçu, Regiane
Resende Lima; o presidente
da Comissão da OAB Jovem
de Minas Gerais, Moysés
Monteiro; o presidente do
Conselho do Jovem Advogado da OAB Manhuaçu,
Richard Pereira Guimarães;
o presidente da Associação
dos Advogados Trabalhistas
de Minas Gerais, Marco Antônio Freitas; o vice-prefeito
de Manhuaçu, Renato Cezar
Von Randow; o secretário de
Comunicação de Manhuaçu,
Alexandre Junqueira Leitão;
e o delegado regional de
Manhuaçu, Carlos Roberto

da Silva Souza.
Participaram também do
Congresso, os seguintes
membros do Conselho do
Jovem Advogado da OAB
Manhuaçu: Carolina Pinel
Alves Costa (secretária), Yuri
Leonardo Daher Carvalho
Gantus (conselheiro), Marla
Magalhães Dutra de Oliveira
(conselheira) e Giovanni
Castro de Araújo Baravieira
(conselheiro).
Com importantes palestras, envolvendo temas atualizados, o inédito evento
reuniu a participação de
dezenas de advogados e

acadêmicos de Direito de
várias cidades da região. O
evento contou com temas
principais, como Prerrogativas Profissionais dos Advogados, que foi debatido pelos
advogados Giovani Marques
Kaheler (procurador regional
de Prerrogativas da OAB/
MG) e Cláudio Cardoso da
Silva Lemos (chefe da Procuradoria de Prerrogativas
da OAB/MG).
Os advogados também
tiveram a oportunidade de
participar de um Workshop
de Gestão de Escritório, promovido pelo diretor tesou-

reiro da CAA-MG, Ronaldo
Armond.
Palestras com o tema Ética
e Disciplina Profissional, ministrada pela advogada Rita
de Cássia Menossi Rodrigues
(assessora da presidência da
OAB/MG); e Atendimento
ao Cliente e Cobrança de
Honorários: do primeiro contato à assinatura do contrato,
ministrado pelo advogado
Cláudio Panhotta Freire,
também fizeram parte do dia
de muito conhecimento para
os jovens advogados.
Assessoria de Comunicação / OAB Manhuaçu

AUTO BOX Rua Professor Juventino Nunes, 148 (33) 33314291

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

G R Á F I C A D O J Ú L I O A v.
Felipe Nacif, 220 (33) 33312065

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

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

SOCIAL Rua Amaral Franco,
279 (33) 3331-5091

PAPELARIA GRAFITE Av.
G e t ú l i o Va r g a s , 7 4 8 ( 3 3 )
3331-5445

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

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

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

CAPOTARIA DO SERGINHO
Rua do Triângulo (33) 3331-5035
AUTO ELÉTRICA UNIÃO Serviços e peças em geral Rua do
Triângulo, 108 (33) 8434-4437
CONSERTOS GERAIS DE
MOTOS DE MOTOS TRATAR COM O JEFERSON (33)
98416-8864
AUTO STILO MULTIMARCAS
Rua Professor Juventino Nunes,
264 (33) 3331-5921

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

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

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

LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33) 3331-2665
ORANGO TANGO BOUTIQUE
Rua Amaral Franco, 161 (33)
3331-7045

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

DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268

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

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863

CAMPINHOS AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 400 (33) 33311240

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

Ótima oportunidade
MATIPÓ/MG - Vendo 2 alqueires “6.19.52 ha” MATIPÓ/MG de pastagens, vista da antiga Estrada Municipal saída no Trevo de Santa Margarida, distante 1 Km da BR 262; 7 Km do aeroporto de Santo Amaro
pela BR 262. Documentação livre registrada no Cartório da Comarca
de Abre Campo. Local próprio para cultivo; satisfaz o melhor gosto.

Tratar tel. (33) 3331-1493
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Dia de Combate ao Abuso sexual contra
crianças e adolescentes em Manhuaçu

A

Prefeitura de Manhuaçu, por meio das coordenações do CRAS
e CREAS da Secretaria M.
de Assistência Social, e o
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança
e Adolescente realizaram
evento especial em comemoração ao Dia Nacional
de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes, na manhã
desta quinta-feira, 18, na
Praça Cordovil Pinto Coelho. O Vice-prefeito Renato
Cézar Von Randow (Renato
da Banca) participou da solenidade, acompanhado de
demais autoridades e representantes de diversos órgãos
sociais, além de estudantes e
populares.
Apresentações culturais
de crianças do Grupo ‘Projeto Social’ da Fumaph’ e da
‘Banda de Crianças e Adolescentes do CAF’ (Centro de
Apoio à Família) abrilhantaram o evento. Estes projetos
atendem famílias dos Bairros
Engenho da Serra, Nossa
Senhora Aparecida e São
Francisco de Assis, respectivamente. Após o momento

de oração e hasteamento das
Bandeiras, as autoridades se
pronunciaram, ressaltando a
importância desta mobilização social, em proteção aos
menores, e o trabalho que
é desempenhado por cada
setor.
Também presentes a Secretária M. de Assistência
Social, Giuzaina Gregório; Promotora de Justiça
da Infância e Juventude,
Dra. Marina Brandão Póvoa;
Comandante do 11º BPM,
Tenente-coronel Sérvio Túlio
Salazar Mariano, e policiais
militares; Delegada de Polícia Civil, Dra. Adline Ribeiro; Presidente do Conselho
M. de Defesa dos Direitos da
Criança e Adolescente, Leslie Morais; Vereador Rodrigo
Júlio dos Santos; Secretários
Municipais Luizaura Januário (Educação), Cristina Miranda (Administração), Gena
Clara Gil Alcon (Cultura e
Turismo) e Flânio Alves da
Silva (Agricultura); Chefe de
Gabinete, Sandra Cerqueira;
Coordenadora da Central de
Conselhos, Glenda Miranda;
Coordenadora do CREAS,
Adriana Salazar; Coord.

Vice-prefeito Renato da Banca, Delegada Policia Adline, Secretária de Educação Luizaura, Comandante Sérvio

do CRAS, Karina Mansur;
Presidente do COMAD e
do CAF, Luiz Veras; Conselheiro Tutelar, Jerônimo
Rosa; Presidente da DAREI,
Pastor Sérgio; Presidente do
Instituto Caminhar (Guarda
mirim), Fabrício Veras; rep.
do Comissariado de Menores, Flávio Lacerda e Pastor
Márcio Melo, e do Comsep,
Benoni da Paixão, além de
equipes da Secretaria M.
de Saúde (NASF, CAPS e

ESFs), estudantes e seus
familiares. O Juiz da Vara
da Infância da Comarca de
Manhuaçu, Dr. Marco Antônio Silva, justificou ausência
e encaminhou nota alusiva
ao evento, que foi lida pela
Coordenadora Glenda Miranda.
Com o objetivo de mobilizar a sociedade e convocá-la
para o engajamento contra a
violação dos direitos sexuais
de crianças e adolescentes,

foi estabelecido como o Dia
Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes. Esta data foi escolhida
porque, em 18 de maio de
1973, uma menina de oito
anos, de Vitória (ES), foi
sequestrada, violentada e
cruelmente assassinada. Seu
corpo apareceu seis dias
depois, carbonizado, e os
seus agressores nunca foram
punidos. Com a repercussão

do crime, conhecido como
o “Caso Araceli”, e a forte
mobilização do movimento em defesa dos direitos
das crianças e adolescentes,
instituiu-se este como o Dia
Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes,
com a aprovação da Lei Federal nº. 9.970, no ano 2000.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

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 121/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 059/2017, Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de
implantação do software público e-SUS ATENÇÃO BÁSICA
(e-SUS AB). em atendimento a Secretaria Municipal de saúde. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do
dia 05/06/2017, 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 19 de maio de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 122/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 060/2017, Contratação
de empresa para prestação de serviço em montagem de
pneus. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 13:00
horas do dia 05/06/2017, 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
19 de maio de 2017.

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 123/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 061/2017, Contratação
de empresa para prestação de serviço mecanico. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do
dia 06/06/2017, 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 19 de maio de 2017.

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 125/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 063/2017, Contratação de
empresa para fornecimento de marmitex. O credenciamento
e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 07/06/2017,
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 19 de maio de 2017.

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 124/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 062/2017, Contratação
de empresa para prestação de serviço de balanceamento e
alinhamento. O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às
13:00 horas do dia 06/06/2017, 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
19 de maio de 2017.

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 126/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 064/2017, aquisição e
confecção de material grafico em atendiemnto a Secretaria
de Saúde. O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às
13:00 horas do dia 07/06/2017, 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
19 de maio 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
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Uma pessoa morre e dois ficam feridos em acidente

A

Polícia Militar Rodoviária registrou acidente no km 24 da
MG-111, próximo ao trevo
de acesso a São José do
Mantimento e à comunidade
de São Geraldo (distrito de
Conceição de Ipanema) no
início da noite desta sexta-feira, 19/05.
O veículo Gol chocou-se
contra estacas as margens
da via e uma arvore, após
cair em uma ribanceira. O
passageiro João Luiz Ferreira do Nascimento, 29 anos,
não resistiu aos ferimentos e
faleceu no local.
O condutor Reginaldo de

Sales Dias, 29, e o passageiro
Rafael Ferreira Scherre, 25,
foram socorridos ao pronto
atendimento municipal de
Ipanema em estado grave
por uma equipe do Corpo de
Bombeiros de Manhuaçu.
Segundo relato do condutor, seguia sentido Manhuaçu
a Ipanema quando perdeu o
controle direcional do veiculo, causando o acidente.
O veiculo foi removido ao
pátio credenciado Detran.
Eles voltavam para casa
após um dia de trabalho na
colheita de café.
Aílton Venâncio/ Portal
Ipanema

São João do Manhuaçu:
Colisão frontal
entre dois veículos

N

este domingo, 14/05,
por volta das 06:50
da manhã, o Corpo
de Bombeiros Militar de Manhuaçu deslocou para a BR
116, km 610, onde havia tido
uma colisão envolvendo dois
veículos picapes Fiat Strada.
As vítimas sentiam dores
no peito, coluna vertebral
e foram estabilizadas, imobilizadas e conduzidas para
a UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) de Manhuaçu.
Havia quatro feridos no
acidente, todos com ferimentos leves. Duas vítimas
foram socorridas pela Ambulância da cidade de São

João do Manhuaçu e duas
vítimas foram socorridas
pela equipe Bombeiro Militar. As causas do acidente
ainda serão investigadas pela
Polícia Rodoviária Federal
mas os condutores de ambos
veículos falaram que a forte
neblina favoreceu a colisão.
Os veículos ficaram no
locam até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, cuja
jurisdição é de Divino, para
demais providências de praxe e registro da ocorrência.
Todas as vítimas foram
socorridas para a Unidade
de Pronto Atendimento de
Manhuaçu.

Rapaz de Fervedouro
morre em acidente
envolvendo animal

N

oel Soares Junior,
de 30 anos, morreu
em um acidente envolvendo um veículo Gol e
um animal que transitava na
pista. O acidente aconteceu na
madrugada desta quinta-feira
(18/05) na BR 116, próximo a
cidade de Miradouro.
A vítima dirigia o veículo
Gol sentido a cidade de Fervedouro, quando colidiu em
uma vaca que estava na pista.
Noel Soares morreu no
local, a esposa dele, que
também estava no veículo,
foi socorrida pelo Corpo de
Bombeiros e levada para o
Hospital São Paulo de Muriaé.
Jornal O Campeão

PREGÃO 023/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a remarcação do Processo Licitatório no 074/2017, na modalidade Pregão no 023/2017, 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
esportivo. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 02/06/2017
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

PREGÃO 024/2017

PREGÃO 025/2017

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 078/2017, na modalidade Pregão no 024/2017, 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 consumo médico-ambulatorial para as unidades de saúde do
município. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 05/06/2017
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

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 079/2017, na modalidade Pregão no 025/2017, 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
publicidade em jornal de circulação regional. Credenciamento e
abertura dos Licitantes: 02/06/2017 ás 14hs00min 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 113/2017
Pregão Presencial Nº 027/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 113/2017, na modalidade
Pregão nº 027/2017, 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 especializada para prestação de serviços de transporte escolar para o Município de SANTANA DO MANHUAÇU/
MG. Abertura da Sessão Oficial do Pregão dia 06 de Junho 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, 19 de Maio de 2017. Joseane
Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
Processo Licitatório Nº 114/2017
Pregão Presencial Nº 028/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 114/2017, na modalidade
Pregão nº 028/2017, 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 especializada para aquisição de tintas, cartuchos,
Tonner, Teclado e Mouse para as Secretarias do Município de
SANTANA DO MANHUAÇU/MG. Abertura da Sessão Oficial
do Pregão dia 07 de Junho 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,
19 de Maio de 2017. Joseane Caroline de Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 115/2017
CREDENCIAMENTO Nº 007/2017
A Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu – MG, no
uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto
no art.21 de Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE
nº38/2009, comunica aos interessados que está procedendo ao
CREDENCIAMENTO Nº 007/2017 – Contratação de Empresa
especializada na área de assentamento de blocos de concreto
sextavado, intertravado na Rua Major Custódio e outras ruas no
Município de Santana do Manhuaçu. Os interessados deverão
apresentar os envelopes de Habilitação e da Proposta de Preços
no dia 12 de Junho de 2017 às 08:30 Horas na sala de reuniões
da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Major Custódio,
96, Centro de Santana do Manhuaçu. Maiores informações pelo
telefone (33)3373-1149; Santana do Manhuaçu – 19 de Maio de
2017. Aparecida de Fátima Barros. Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 116/2017
LEILÃO Nº. 001/2017
O leiloeiro da Prefeitura Municipal de Santana do ManhuaçuMG,
torna público que no dia 13 de Junho de 2017, às 08:30 horas estará
realizando Processo Licitatório nº. 116/2017 Leilão nº. 001/2017, cujo
objetivo é a alienação de materiais reciclados, apurados atualmente
na Usina de Reciclagem do Município de Santana do Manhuaçu,
bem como os que vierem a ser apurados até a data de 31/12/2017.
O edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura
Municipal de Santana do Manhuaçu, maiores informações poderão
ser esclarecidas através do telefone (0xx) 33- 3373-1149 das 13:00
às 17:00. Setor de Licitação. Santana do Manhuaçu-MG, 19 de Maio
de 2017. ROSA LUZIA MENDES ASSIS - Prefeita.
Processo Licitatório Nº 117/2017
Pregão Presencial Nº 029/2017
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a
abertura do Processo Licitatório nº 117/2017, na modalidade
Pregão nº 029/2017, 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 Confecção de Material Gráfico para as Secretarias do Município de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura da
Sessão Oficial do Pregão dia 08 de Junho de 2017 às 08h30min
horas. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP: 36.940-000
Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo telefone 0xx333373-1149, das 13h00min às 17h00min horas. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Santana
do Manhuaçu/MG, 19 de Maio de 2017. Joseane Caroline de
Abreu Souza - Pregoeira. Publique-se.
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AMOR OU INTERESSE ?

Secretaria de Saúde comemora o
Dia do Enfermeiro em Manhuaçu

- Diga-me, Manoel, tua mulher faz
sexo com você por amor ou por interesse?
- Olha, Joaquim, eu acho que é por amor...
- Como é que você sabe?
- Porque ela não demonstra nenhum interesse!!

NO RESTAURANTE
O Manoel entra no restaurante e pergunta:
-Por favor, me dá uma bacalhoada!
- Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! O senhor é português?
- Como descobriste? Foi por causa do meu
sotaque ou pelo fato de eu ter pedido bacalhoada?
- Nem um nem outro... É que aqui é o Mc
Donald’s!!!

Velho de 80 anos
Um homem de 80 anos está sentado num
banco de jardim, chorando copiosamente. Um
moço, passando pelo local, fica comovido com
a cena e sentase ao seu lado, resolvendo puxar
assunto: - O que o aflige, senhor? - Estou apaixonado por uma moça de 22 anos... - E o que
há de mal nisso? O senhor não é correspondido?
- Claro que sim. Não é o que você está pensando. Moramos juntos, eu e ela, que é lindíssima.
Toda manhã, antes de ela ir ao trabalho, nós
fazemos amor. Na hora do almoço, ela volta
para casa, nós fazemos amor novamente, e ela
me prepara um dos meus pratos preferidos. De
tarde, se ela tem tempo, ela volta para casa e
me faz um lanche, e olha que ela entende de
cozinha! Finalmente, quando chega a noite,
voltamos para o nosso ninho de amor a noite
toda... - Então eu não entendo. Parece-me que
vocês estão vivendo uma relação perfeita. Por
que o senhor está chorando?
- Esqueci onde eu moro!

A

Secretaria Municipal de Saúde
de Manhuaçu realizou a comemoração do Dia do Enfermeiro
nesta segunda-feira, 15, em agradável
café da manhã oferecido aos profissionais do município. O evento ocorreu no
auditório da APAE (Associação de Pais
e Amigos do Excepcional) e contou
também com a presença da Secretária
de Saúde, Dra. Karina Gama dos Santos
Sales, e coordenadores do setor.
No decorrer deste momento de congratulação, Dra. Karina Gama, destacou
que ‘estamos comemorando o dia deste
profissional que se dedica a cuidar da
saúde da população de Manhuaçu. O enfermeiro é um importante ator na Atenção Primária, na Atenção Secundária,

na Urgência e Emergência, no CAPS,
na Policlínica, no CAE, enfim, em todos
estes lugares temos enfermeiros, e, são
estes profissionais que coordenam estes
locais. São profissionais com grande
capacidade na gestão de Saúde, atendimento, assistência, então, é mais do que
merecido pararmos um tempinho para
parabenizarmos todos os enfermeiros.
Esta semana também comemoraremos
a Semana da Enfermagem, envolvendo
também todos os técnicos e auxiliares,
a quem nós também rendemos homenagens, porque todos estes profissionais
são especiais e fazem muita diferença
no nosso Sistema de Saúde Municipal’.
(Secretaria de Comunicação Social
– Prefeitura de Manhuaçu)

sete erros

AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
CEP. 36.947-000 - TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG – ANULAÇÃO DO PREGÃO Nº 25/2017 – PROCESSO Nº 59/2017. Informamos aos interessados no
Pregão Nº 25/2017 – PROCESSO Nº 59/2017, cujo objeto
é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de medicamentos de referência, genérico e similares
conforme relacionado na Tabela ANVISA, para distribuição gratuita através da Farmácia de Minas Integrada, no
Município de Conceição de Ipanema-MG, destinado ao
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, que o referido Pregão foi anulado por ilegalidade
de oficio, nos termos do artigo 18 do Decreto Federal
n° 3.555/00 e nos termos do art. 49 de Lei Federal n°
8.666/93. Conceição de Ipanema 17 de maio de 2017.
Bianca Fernandes Stofel Rodrigues. Pregoeira.

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG
AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
CEP. 36.947-000 - TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG – REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 26/2017
– PROCESSO Nº 60/2017. Informamos aos interessados
no Pregão Nº 26/2017 – PROCESSO Nº 60/2017, cujo
objeto é a aquisição de equipamentos de fisioterapia
para o Município de Conceição de Ipanema-MG, que o
referido Pregão foi revogado por interesse público, nos
termos do artigo 18 do Decreto Federal n° 3.555/00 e nos
termos do art. 49 de Lei Federal n° 8.666/93. Conceição
de Ipanema 17 de maio de 2017. Bianca Fernandes Stofel
Rodrigues. Pregoeira.

Prefeitura Municipal
Conceição de Ipanema – MG

Paletó novo?

AV. GERALDO DE BARROS, 192 – CENTRO –
CEP. 36.947-000 - TELE-FAX (33)3317-1211
CNPJ: 18.334.300/0001-72 - e-mail: pmconceicao@gmail.com

Num comício daquela pequena cidade, dizia
o prefeito: - Queridos cidadãos e cidadãs, durante todo o meu mandato, coloquei a minha
honestidade acima de qualquer interesse
político. Vocês podem ter certeza que neste
bolso - e batia no bolso do paletó com uma das
mãos - nunca entrou dinheiro do povo. Neste
instante alguém grita: - Paletó novo, hein?

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG – REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 27/2017
– PROCESSO Nº 61/2017. Informamos aos interessados
no Pregão Nº 27/2017 – PROCESSO Nº 61/2017, cujo
objeto é a aquisição de produtos médicos/medicamentos
em geral para o Município de Conceição de Ipanema-MG,
que o referido Pregão foi revogado por interesse público,
nos termos do artigo 18 do Decreto Federal n° 3.555/00 e
nos termos do art. 49 de Lei Federal n° 8.666/93. Conceição de Ipanema 17 de maio de 2017. Bianca Fernandes
Stofel Rodrigues. Pregoeira.

Advogado
Um advogado estacionou seu Mercedes novo
em folha na frente de seu escritório, pronto para
mostrá-lo para seus colegas. Logo que ele abriu
a porta para sair, um caminhão passou raspando
e arrancou completamente a porta. O advogado,
atordoado, usou imediatamente o seu telefone
celular, discou 190 e, dentro de minutos, um
policial chegou. Antes que o policial tivesse
uma oportunidade de fazer qualquer pergunta,
o advogado começou a gritar histericamente
que a Mercedes, que ele tinha comprado no
dia anterior, estava agora totalmente arruinada,
e nunca mais seria a mesma. Iria processar o
motorista, Deus e o mundo, fazer e acontecer,
afinal, era autoridade, doutor, etc, etc...
Quando o advogado, finalmente, se acalmou,
o policial agitou sua cabeça em desgosto e
descrença.
‘ Eu não posso acreditar no quão materialistas vocês advogados são disse ele’ - ‘Vocês são
tão focados em suas posses que não notam
mais nada’.
- Como você pode dizer tal coisa? O Sr. tem
noção do valor de uma Mercedes? - pergunta
o advogado.
O policial respondeu:
- ‘Você não percebeu que perdeu seu braço
esquerdo?
Está faltando do cotovelo pra baixo. Ele
deve ter sido arrancado quando o caminhão
bateu em você’.
- Eu não acreditooooooooo !!! - grita o
advogado.
- “Cadê o meu Rolex ‘ !!!!
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DECRETO 041/2017
“Exonera empregado, e dá outras providências”.

CURIOSIDADES
Qual a origem da palavra Dólar? A palavra dólar vem da palavra alemã “Thaler”, que
significa vale. Esse termo foi cunhado numa
moeda alemã chamada Guldengroschen e utilizada por volta de 1519. Os primeiros dólares
eram feitos em moedas de prata na região
da Boêmia. No século XVIII, os espanhóis
passaram a utilizar o termo dólar para fazer
referência a sua moeda e, posteriormente, a
palavra passou a ser empregada nos Estados
Unidos, substituindo gradualmente as libras
americanas. O dólar tornou-se moeda oficial
dos Estados Unidos em 1776. O dinheiro passou a ser administrado pela Reserva Federal
norte-americana que, além de moedas, passou
a fabricar cédulas.
Por que os galos cantam de manhã? A

verdade é que essa espécie se dedica muito a
manter o controle sobre seu território e, por
isso, canta logo que o dia nasce para mostrar
aos rivais que ainda está na área, vivo e comandando o galinheiro.
Assim, podemos dizer que os galos cantam
de manhã por um simples instinto de defender
seu espaço e, claro, suas galinhas.
A cerimônia é sempre a mesma: o galo estufa
o peito, abre a crista e canta. Seu objetivo com
isso é assustar qualquer invasor.
Vale lembrar, que os galos são aves de
hábitos diurnos, que dormem e acordam cedo.
E geralmente, o galinheiro apresenta apenas
um galo, pois os machos da espécie são extremamente competitivos e não aceitam dividir
a liderança.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA, no uso de suas atribuições legais, especialmente
amparado pelo artigo 44, inciso II, da Lei Orgânica do
Município,
DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica exonerada, do cargo de Secretária Administrativa e Finanças a Senhora Patrícia Travassos Vieira.
ARTIGO 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Conceição de Ipanema – Minas Gerais, 17 de maio de
2017.
Samuel Lopes de Lima
Prefeito Municipal (Em Exercício)
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Morre aos 62 anos o músico Kid Vinil
Morreu aos 62 anos o músico Antônio
Senefonte, conhecido como Kid Vinil. Ele
estava internado desde o dia 18 de abril na
UTI do Hospital da Luz, na Vila Mariana.
Kid Vinil foi hospitalizado depois de passar
mal e um show em Conselheiro Lafaiete em
Minas Gerais, no dia 15 daquele mês.
A notícia foi revelada por Luiz Thunderbird, amigo próximo de Senefonte, no Twitter. O músico – que era diabético – vinha
se queixando de cansaço e de dificuldades
recentes em controlar o nível de glicose antes do incidente em Minas Gerais. No início da tarde, familiares
do músico pediram orações no Facebook e informaram que ele
passava pelo “momento mais crítico de sua recuperação”.
Kid Vinil marcou a cena rock brasileira na década de 80 com a
banda Magazine e sempre esteve ligado ao universo da música. De
lá para cá, ele de dedicava a shows, trabalho como DJ e a apresentação programas de rádio semanais dedicados à música.

Silvia Abravanel é internada com embolia
pulmonar: ‘Ficarei 3 dias no hospital’
Internada anteriormente com pneumonia, Silvia Abravanel retornou para o hospital, nesta
quinta-feira (18), com embolia pulmonar. “Meus
amores não se assustem logo logo estaremos juntos. Estou com uma pequena embolia pulmonar e
ficarei uns 3 dias no hospital pra voltar bem pra
vocês. Saibam que vocês estão aqui do lado esquerdo, tá? Amo muito”, disse a apresentadora do
“Bom Dia & Cia”, no SBT, substituída pela irmã
Rebeca, namorada do cineasta Marcelo Brennand, no programa infantil durante sua ausência.

Sertanejo Gian foi traído por
sua ex-esposa, diz colunista
Gian e Tati Moreto anunciaram
o fim do casamento de 10 anos, em
23 de março deste ano, sem revelar
o motivo do rompimento. Contudo, a
razão do término seria uma possível
traição da loira.
Segundo Leo Dias, cinco meses
antes do comunicado de que a união
havia chegado ao fim, o cantor recebeu um e-mail com conversas íntimas
entre a ex-esposa e um rapaz. O sertanejo teria questionado a mulher a
respeito do conteúdo das mensagens. Porém, na ocasião, a então
esposa assegurou que tudo não passava de um mal-entendido.
Em seguida, depois de o casal se mudar de São Paulo para Goiânia, Tati teria novamente se envolvido com outro homem. Avisado
por um amigo acerca do suposto ocorrido, o músico teria saído de
casa sem sequer questionar a parceira.
Em entrevista recente ao jornal “O Dia”, o sertanejo desconversou sobre uma eventual ‘pulada de cerca’ da blogueira. “Eu não
acredito nisso. Minha decisão de saída desse relacionamento foi
por uma questão de convivência desgastada. Se existe alguma traição, eu desconheço.”
A dupla, vale destacar, foi casada por mais de 10 anos. Tati e
Gian são pais de João Pedro, de 6 anos.

Em retiro espiritual, Marcelo Rezende fala
sobre câncer: 'Renúncia total'
Marcelo Rezende voltou a falar da
sua luta contra um câncer no fígado
e no pâncreas, na quinta-feira (18). O
apresentador do "Cidade Alerta" revelou a doença durante entrevista na última edição do "Domingo Espetacular",
no final de semana. "Passei parte da
noite pensando na diferença entre acreditar e crer. Um homem de Deus me
ensinou: acreditar é como dar um voto de crédito por algum tempo
e esperar receber. Crer em Deus é entregar-se numa renúncia total.
Eu creio", escreveu o jornalista na sua conta de Instagram. Em cerca de cinco horas, a postagem já havia recebido aproximadamente
75 mil curtidas.
Apresentador foi para retiro espiritual: Na quarta-feira, Marcelo divulgou que ficaria uma semana afastado para um tratamento
ligado às questões da fé. "Durante sete dias resolvi fazer um retiro
espiritual. Eu e Deus. Apenas orações, leituras de textos sagrados,
reflexões sobre a vida. Só não fiz jejum por uma razão: porque as
drogas que me aplicam mais parecem que vão me matar do que
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vão me salvar. O importante é que estou aqui orando firme e tenho certeza de que já estou curado", contou o jornalista. Enquanto
não volta ao ar, o apresentador é substituído no telejornal policial
por Luiz Bacci. Em sua carreira, o jornalista já teve passagens por
Globo, RedeTV! e Band, apresentando atrações como "Repórter
Cidadão" e "Linha Direta".

Rita Cadillac passa por
transformação de R$ 100 mil
Rita
Cadillac
passou por uma série de procedimentos estéticos nos
últimos dois meses
e mostrau o resultado aos fãs no
programa "Gugu",
da Record, exibido
na noite de quarta-feira (17). A ex-Chacrete é a primeira famosa a
participar do quadro "Cem Mil para Mudar" e, além de reduzir medidas e emagrecer, também passou por cirurgias. Segundo adiantou a produção do programa, até mesmo o sorriso da loira mudou.
Na atração, foram mostrados os tratamentos modernos pelos
quais Rita passou e os valores gastos.

Banhara aparece com rosto paralisado em
1ª entrevista pós-cirurgias
Renata Banhara passou por
uma situação muito delicada nos
últimos meses. A ex-Fazenda conversou com o TV Fama na noite
desta quarta (17), após passar dias
internadas e se submeter a cirurgias na cabeça, devido a uma infecção bacteriana que começou
em um dente e migrou para o cérebro. Como sequela do problema,
a modelo apareceu com o parte do rosto paralisada.
"Estou com uma paralisia facial que não me machuca, não vou
me vitimizar. O importante é minha saúde, não quero ter dor. Não
estou preocupada com a parte estética", disse a loira.
Na conversa, Renata contou também que deve voltar a ser operada em breve. "Tenho que fazer porque quando o doutor abriu
para fazer uma biópsia, encontrou muita necrose. (…) Agora, volto
para religar os nervos. É necessário fazer isso para me recuperar
desta paralisia que tive na região dos olhos", explicou.
Focada nos tratamentos, a ex-mulher de Frank Aguiar não sabe
quando voltará à TV. "Meu tratamento leva de um a quinze meses
para que eu possa ficar bem de verdade. A gente tá falando de bactéria, vida, saúde. Peço que as pessoas tenham paciência e carinho
comigo, porque ainda vou demorar para ser a 'Renata' mesmo".

Ator de "Sol Nascente"
morre em São Paulo
Intérprete do vilão Massao na novela
"Sol Nascente", da Globo, Marcos Tumura morreu em São Paulo, na madrugada
de quinta-feira (18), após passar mal em
um encontro com amigos. O ator estava
jogando uma partida de vôlei e não se sentiu bem. Ele chegou a ser encaminhado ao
Hospital 9 de Julho, mas não resistiu, segundo a revista "Quem".
Apesar de passagens pela TV, o artista era bastante reconhecido pelo extenso currículo de espetáculos musicais. Dentre eles os
sucessos "Forever Young", "O Fantasma da Ópera" e "Os Miseráveis".
Claudia Raia utilizou o Instagram para lamentar a morte do amigo, com quem já dividiu o palco em diversas ocasiões. "Parceria de
uma vida inteira! Que seu caminho seja de muita luz, meu irmão",
publicou.
Ainda de acordo com a atriz, o veterano será velado e cremado
na capital paulista ainda hoje.

Após polêmica, Andressa Urach revela
motivos do fim do casamento
No último sábado (6), Andressa Urach anunciou no Instagram
que seu casamento havia chegado ao fim, mas o post foi apagado
no dia seguinte. Mas reviravolta matrimonial (e virtual) não parou
por aí. Mais tarde, ela postou um versículo bíblico que punha em
xeque a notícia de que ela e Tiago Costa não estavam mais juntos.
Andressa voltou a falar sobre o caso nesta segunda (8) e deu uma
declaração polêmica sobre o motivo do término. Segundo ela, o
rapaz ainda é apaixonado pela ex, Juliana Soares.
“Juliana perdoe o Tiago, ele ama você, me perdoe por acreditar
que eu seria feliz com ele. Por agir na emoção. Tiago ama Arthur.
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Eu e ele não temos a mesma
Fé. Eu fui imatura. Não esperei o tempo de Deus e estou
colhendo o que plantei. Tudo
que inicia errado, termina errado. Eu caí pela emoção. Peço
perdão público e ao Sr Jesus e
não tenho vergonha da ‘verdade’. Quero voltar a salvar Almas se for da vontade de Deus,
e cumprir o restante da minha
vida para o que fui chamada. ‘Salvar Almas’ para o Sr Jesus. Estou
cansada de fazer a minha vontade, até hoje tudo que fiz na minha
vontade deu errado. Eu quero a partir de hoje ser obediente a Deus
e ter uma nova chance de me levantar e seguir em frente. E fazer
sempre a vontade do Sr Jesus e nunca mais a minha“, escreveu.

Zilu diz em entrevista que ainda
ama Zezé Di Camargo
Apesar de usar muito as redes sociais, Zilu Camargo pouco comenta sobre sua vida pessoal e a relação com Zezé Di Camargo,
seu marido. Contudo, decidiu abrir o jogo ao programa "Gugu", da
Record. Segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco, a entrevista
com a empresária é considerada "bombástica" e pode causar tensão entre a emissora dos bispos e o sertanejo.
Na conversa, gravada na casa da mãe de Wanessa Camargo, Camilla e Igor, a veterana confessou que ainda ama o ex - atualmente
ele namorada Graciele Lacerda, apontada como amante do cantor
enquanto ele ainda era casado.
Oficialmente, Zilu e Zezé estão separados desde meados de
2012. A conversa está programa para ir ao ar na próxima quarta-feira (24).

'Acho que vou me candidatar', diz Silvio
Santos sobre presidência
Durante a gravação do Programa Silvio Santos, que irá ao ar
no próximo domingo, 21, no SBT, o apresentador Silvio Santos
fez comentários bem-humorados sobre uma possível 'candidatura'
ao mundo político: "Eu não estava mais
pensando em política, mas, depois que
o Luciano Huck se candidatou, eu fiquei
muito chateado e eu acho que vou me candidatar. Pois eu estou com 86 anos, estou
muito mais maduro, tenho agora decisões
muito mais adultas e estou convnecido que
o governo na minha mão seria um governo
de total felicidade para as pessoas menos
favorecidas".
Silvio fez referência aos recentes indícios de que o apresentador do Caldeirão possa se lançar como candidato à presidência da república nos próximos anos.
"Eu estou pensando seriamente, pois o Luciano Huck está fazendo cócegas na minha consciência. Se o povo poderá votar em Luciano, poderá votar em mim, porque eu sou aquele presidente que
dirá que os ricos sejam menos ricos e os pobres menos pobres",
complementou o apresentador.
Não seria a primeira vez que o apresentador almejaria o cargo,
já que, em 1989, ele lançou-se como candidato à presidência, enfrentando problemas que acabaram não permitindo que sua candidatura fosse em frente.
Durante o programa, Silvio ainda interagiu com humoristas que
interpretam personagens satirizando os ex-presidentes Dilma e
Lula, Mila Ribeiro e Ênio Vivona.

Claudia Rodrigues segue tratamento da
esclerose no interior de SP
Internada desde fevereiro na Clínica
Cevisa, no interior de São Paulo, para
tratar de sua esclerose, Claúdia Rodrigues vive intensa rotina para reabilitação de suas células-tronco, a fim de eliminar sequelas da doença. Na clínica,
que funciona também como um SPA, a
atriz já eliminou 8kg e já recebeu uma
visita ilustre: o jornalista Cid Moreira
esteve uma semana no mesmo local recentemente para fazer um
tratamento e aproveitou para passar um tempo com a amiga.A filha da atriz, Iza, de 14 anos, também mora com a mãe no SPA e a
assessora da artista contou um pouco sobre sua rotina, que inclui
medicamentos, caminhadas, hidroterapia, leitura bíblica, academia, dentre outros. "Ela está ótima e vivendo a melhor fase do
tratamento. E com muita vontade de voltar a trabalhar. No mês
que vem, Claudia já começa a gravar para o canal no Youtube que
pretende lançar em agosto", conta a assessora.
A atriz deve ter alta em junho.o ainda interagiu com humoristas
que interpretam personagens satirizando os ex-presidentes Dilma
e Lula, Mila Ribeiro e Ênio Vivona.
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Prefeita Cici Magalhães toma posse na diretoria da AMM

A

prefeita de Manhuaçu,
Cici Magalhães, tomou
posse na quinta-feira
(11) como 1ª secretária da
Associação Mineira de Municípios – AMM. A solenidade
ocorreu no 34º Congresso
Mineiro de Municípios, no Expominas, em Belo Horizonte.
Essa é a primeira vez que
a região de Manhuaçu será
representada na diretoria da
entidade e, conforme a prefeita, um dos objetivos da nova
gestão é atender as demandas
das cidades do interior, como
descentralização da AMM e
a valorização de temas regionais.
Cici Magalhães explica que
para a região tem o projeto
de apoiar a criação de consórcios entre os municípios
e fortalecer os vínculos entre
os já existentes. Além disso,
a prefeita espera aproximar
os novos gestores dos cursos
de capacitação oferecidos
pela AMM. “Fazer parte da
diretoria é importante não só
para mim ou para Manhuaçu,
mas para o Território Caparaó. Os municípios da região
devem atuar em conjunto para
solucionar seus problemas,
a força para negociação é
naturalmente maior quando
estamos unidos”.
Outra proposta de Cici Magalhães, única mulher na diretoria executiva, é coordenar

a formação de um segmento
da AMM voltado para as prefeitas mineiras. Cerca de 50
cidades são governadas pelas
mulheres.
15 METAS: O prefeito de
Moema, Julvan Lacerda, é o
novo presidente da entidade
e assumiu o compromisso de
auxiliar os prefeitos dos 853
municípios mineiros diante
dos desafios da administração
municipal. Julvan estabeleceu
15 itens como metas da nova
diretoria, como, a revisão de
leis para o aumento da arrecadação e repasses para as prefeituras, além de melhorias de
diálogo com órgãos estaduais e
federais, assim como a desburocratização de entraves para
as administrações municipais.
Eleita com chapa única e
suprapartidária, a diretoria
da chapa “Prefeitos unidos,
AMM forte!” ficou definida
da seguinte forma: Presidente: Julvan Lacerda (PMDB/
Moema); Vice-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).
(Gerência de Comunicação AMM)

