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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Manhuaçu se prepara
para receber Governador
Fernando Pimentel

Distribuição gratuita

Câmara de Lajinha realiza Sessão
Solene para entrega de títulos

PÁG. 07
PÁGs. 08 - 09 -11
Em Lajinha bom exemplo dos três poderes: Presidente da Câmara Neura, Prefeito Municipal
João Rosendo e o Juiz de Direito Lajinha Dr. Glauber Oliveira Fernandes

Decreto amplia atendimento a famílias e
comunidades tradicionais em situação de
vulnerabilidade social

PÁG. 05

Computadores para escolas
e veículo para Bombeiros

PÁG. 07
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EDITORIAL

Vergonha internacional

CHARGE

C

onstrangimento. Para não esgotar os sinônimos disponíveis no dicionário,
essa talvez seja a melhor palavra para definir o que a nação brasileira está
vivendo no cenário mundial. Como se não bastasse o título de país mais
corrupto do mundo, dadas as proporções das denúncias envolvendo políticos e
alguns setores do empresariado, o Brasil, mais uma vez, ganha espaço na mídia
do planeta pela sua confissão de incompetência assumida recentemente pela
autoridade máxima do Ministério do Meio Ambiente, Sarney Filho, ao dizer,
durante visita à Noruega, que "só Deus" pode garantir que o desmatamento vai
recuar no Brasil. Depois da afirmação, o ministro tentou amenizar o quadro,
ressaltando que pode garantir que todas as medidas para diminuir o desmatamento foram tomadas pelo governo. Segundo ele, o aumento do desmatamento
deve-se a cortes no orçamento de proteção ambiental na administração anterior.
Fato é que, depois de alguns anos de recuo significativo, o desmatamento
vem crescendo no país desde 2015. Por causa disso, o ministro norueguês de
Meio Ambiente, Vidar Helgesen, anunciou em
seguida que a Noruega vai cortar pela metade
Fale com a redação
os recursos repassados ao Fundo Amazônia,
contato@jm1.com.br destinado à preservação da floresta. Essa de(33)3331-8409
cisão pode significar uma perda equivalente a
cerca de R$ 200 milhões no próximo repasse
anual, previsto para o final de 2017. De 2009 e 2016, a Noruega aportou cerca
de R$ 2,8 bilhões no fundo. Segundo o governo norueguês, programa de doação
é baseado em resultados. O dinheiro é repassado se o desmatamento é reduzido.
Se o desmatamento está subindo, haverá menos dinheiro.
O ministro não escondeu a preocupação com as autoridades brasileiras em relação ao debate sobre a legislação (em discussão no Congresso), principalmente
quando há uma a tendência indo na direção errada nos últimos anos e que suscita
preocupação e perguntas sobre o que o governo está planejando para reverter
esse quadro. Mas, segundo ele, no final das contas, é o Brasil que toma a decisão.
O desmatamento na Amazônia cresceu quase 30% no ano passado e é o
pior resultado desde 2008. Os dados são do Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia que monitora a devastação da floresta. Os estados do Pará, Rondônia
e Mato Grosso foram os que mais desmataram. A maior parte do problema se
concentrou em terras privadas e assentamentos. Na tentativa de disfarçar a prática
de crimes ambientais, quem mais derrubou árvores fez uma espécie de puxadinho
na mata para não chamar atenção, já que os grandes desmatamentos são mais
fáceis de serem localizados pela fiscalização. No sentido de chamar atenção da
sociedade para o problema, os ambientalistas têm criticado o fortalecimento de
grupos «ruralistas» no governo Michel Temer, que têm atuado para aprovar no
Congresso a flexibilização das regras de licenciamento ambiental e a redução
de áreas de proteção.
É preciso entender que existe uma combinação de fatores por trás desse
crescimento do desmatamento na Amazônia, como a exploração ilegal de
madeira, o corte de árvores para formação de pasto e, segundo os especialistas,
a falta de investimentos para fiscalizar e combater com eficiência o preocupante avanço ilegal das motosserras. No acordo de Paris, no ano passado, o
Brasil prometeu zerar o desmatamento na Amazônia até 2030 e recuperar
doze milhões de hectares de floresta para conter o aquecimento global. Mas,
nesse ritmo, será impossível cumprir o compromisso. O Ministério do Meio
Ambiente tem divulgado que pretende cumprir a meta estabelecida sobre
mudança do clima até 2020, reduzindo o desmatamento com o plano de prevenção e controle do desmatamento ilegal. Além disso, o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), informou,
também tem se justificado, explicando que dispõe de mil fiscais, o número
considerado insuficiente para cobrir toda a Amazônia que tem cinco milhões
de quilômetros quadrados.
Ao que tudo indica, a sinalização que o Estado brasileiro (governo federal,
estados, parlamento, judiciário) tem dado para a sociedade é que desmatar não
constitui crime. Apesar de algumas fiscalizações que, em alguns casos, até
resultam em autuações e prisões, há uma forte percepção de impunidade na
sociedade. Esse sinal precisa ser revertido o mais breve possível imediatamente,
caso contrário, poderá colocar em risco a sobrevivência da humanidade, considerando a importância da Floresta Amazônica e também de outros biomas.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
o que ouvimos, e/ou lemos porque os meios de
EMOÇÃO ou RAZÃO? filtrar
comunicação escancaram inverdades, e estas são

T

enho observado e participado de muitas discussões sobre a situação do Brasil, e confesso que
observo muita falta de entendimento...
É importante que sempre façamos prevalecer a
RAZÃO frente a EMOÇÃO... Em qualquer ocasião...
Porém, isto não é tarefa fácil... Principalmente
quando os ânimos estiverem exaltados e pouco
controlados... Se considerarmos que as falcatruas só
aumentam, e atingem níveis inimagináveis para qualquer cidadão racional, não há como exigir que revolta
e inconformidade, deem espaço para plena racionalidade. O que presenciamos no cenário político, social
e econômico, nos deixa perplexos... E passamos a
duvidar de todos... Parece que ninguém mais presta...
É preciso cuidado nos julgamentos... Muitas vezes
não nos compete julgar...
O país vive um clima de desconfiança e a própria
mídia mostra pouco compromisso com a verdade... E
tem veiculado muitas falsidades e boatos.
Considero que hoje, mais que nunca precisamos

digeridas como se verdades fossem.
A mídia segue dizendo que no Brasil, as Instituições, estão funcionando. Só não dizem o principal:
as Instituições estão funcionando, sim, apenas para
garantir impunidade, vantagens e privilégios para seus
ocupantes e amigos do rei.
A EMOÇÃO precisa dar lugar a RAZÃO, sempre!
Só assim será possível a tomada de atitudes e
medidas corretas e sensatas, que produzam efeitos
benéficos ao Brasil e aos brasileiros.
Não podemos empurrar os problemas sérios que
vivemos, para um futuro distante... O futuro será
amargo se não tomarmos atitudes maduras agora.
Não dá para postergar... Não dá para deixar como
está para ver como é que fica... Sob pena de não haver
um amanhã que valha a pena viver.
"Numa época de mentiras, dizer a verdade é um ato
revolucionário." George Orwell
João Antonio Pagliosa
<joaoantoniopagliosa@gmail.com>
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Mundo globalizado tudo
na pontinha do seu dedo
CANADÁ DÁ RECADO DE CIDADANIAAOS
MUÇULMANOS.
Com o avanço tecnológico, nada mais, podem ser
escondidos do povo brasileiro e o que acontece do
outro lado do mundo reflete
imediatamente aqui. Já que
a população de mulçumanos crescerá consideravelmente com a
lei de imigração aprovada pela Câmara Federal, se bobearmos
perderemos aos poucos, nossa identidade, nossos costumes, e
até nossos direitos. Veja matéria abaixo.
Presidente da Câmara, Canadense, recusa abolir a carne
de porco do menu das cantinas das escolas e EXPLICA
PORQUÊ.
.Os pais de alunos muçulmanos exigiram a abolição da carne
de porco do menu de todas as escolas do Distrito de Montreal.
O Presidente da Câmara do subúrbio de Dorval em Montreal
recusou e o porta-voz da Câmara mandou uma carta aos pais
explicando o porquê.
Eis o teor da carta:
."Os mulçumanos têm que perceber que devem se adaptar ao
Canadá e ao Quebec: aos costumes, as tradições e ao modo de
vida locais porque foi para aqui que eles escolheram imigrar.
.Têm que entender que se devem integrar e aprender a viver
no Quebec.
Muçulmanos imigrantes têm que entender que cabe a eles
mudar o seu modo de vida; não os Canadenses que tão generosamente os acolheram.
Têm que perceber que os Canadenses não são nem racistas
nem xenófobos. Que aceitaram muitos imigrantes antes dos
muçulmanos (já o contrário não é verdadeiro, pois estados muçulmanos não aceitam imigrantes não-muçulmanos).
.Que não mais do que outras nações, os Canadenses não estão
dispostos a renunciar a sua identidade, a sua cultura.
E se o Canadá é um país hospitaleiro, não é o Presidente
da Câmara que bem recebe os estrangeiros, mas os cidadãos
quebenquenses-canadenses como um todo.
E por último, os imigrantes muçulmanos têm que perceber
que no Canadá (Quebec) - devido as raízes judaico-cristã, árvores de natal, igrejas e festivais religiosos - a sua religião deve
permanecer no fórum privado. A municipalidade de Dorval
procedeu acertadamente ao recusar quaisquer concessões ao
Islão e a Sharia.
Aos muçulmanos que discordam do secularismo e não se
sentem desejados no Canadá, tenho a dizer que *há 57 lindos
países muçulmanos* no mundo, na sua maioria *pouco populosos* e prontos a recebê-los com braços abertos _à la halal_
de acordo com a Sharia.
.Se você emigrou do seu país para o Canadá e não para outro
*país muçulmano* é porque concluiu que a vida é melhor no
Canadá do que em qualquer outro país.
Pergunte a si próprio, uma só vez, porquê é melhor aqui no
Canadá do que de onde vim? "Uma cantina onde se serve carne
de porco" é parte da resposta.
.*EXEMPLAR*. Partilhe para *promover TOLERÂNCIA*
pelo mundo. É a atitude que todos países deveriam adotar.

Justiça decepciona o povo brasileiro

STF solta irmã, primo e adia julgamento de Aécio. Na mesma
sessão, a Primeira Turma do STF decidiu pela soltura da irmã,
Andrea Neves, e do primo de Aécio, Frederico Pacheco. Os
dois são investigados no Supremo a partir das delações da JBS.
PF apreende pelo menos 15 joias na casa da irmã de Adriana

Cabral. Objetivo da operação era localizar 149 joias, de um total
de 189 peças que teriam sido compradas pelo casal para lavar
dinheiro de corrupção.
Polícia Federal apreendeu pelo menos 15 joias em endereço
ligados a Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador do Rio
de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB), na manhã desta sexta-feira
(23). A ação é um aprofundamento da Lava Jato. O objetivo da
operação era localizar 149 de um total de 189 joias que teriam
sido compradas para lavar dinheiro de corrupção.

A justiça brasileira desacreditada
Justiça de Taubaté determinou
nesta quarta-feira (21) que o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a 181 anos de prisão por
estuprar 37 pacientes, cumpra a
pena em casa. Enquanto centenas
de presos no país, já cumpriram
penas e continuam presos.

Presidente do Conselho de Ética
arquiva pedido de cassação de Aécio,
por 'falta de provas'
BRASÍLIA - Como já tinha sinalizado, o presidente
do Conselho de Ética do Senado, João Alberto de Souza (PMDB-MA), decidiu,
monocraticamente, arquivar
o pedido de cassação do
mandato do senador afastado Aécio Neves (MG),
apresentado pelo senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Para João Alberto de Souza (PMDB-MA), não houve
quebra de decoro ou flagrante continuado.

TSE não cassa chapa Dilma-Temer
Por maioria, o TSE decidiu,
em julgamento concluído
no dia 9 de junho, que não
cassará a chapa Dilma-Temer
por abuso de poder político
e/ou econômico nas eleições
presidenciais de 2014.
Até a velhinha de Taubaté
sabe das muitas e contudentes provas apresentadas pela
própria justiça. O placar terminou em 4x3. Após o voto do
relator, ministro Herman Benjamin, que entendeu pela cassação, votaram em sentido oposto os ministros Napoleão, Admar,
Tarcísio e Gilmar. Eles desconsideraram as provas relacionadas
à Odebrecht por entenderem que extrapolaram a causa de pedir
da petição inicial, e que não há provas cabais de que a chapa
tenha utilizado dinheiro ilícito na campanha.
Tudo isso, contribui para casos como o recente cidadão que
fez justiça com as próprias mãos, tatuando a testa do acusado.

Show Wesley Safadão em Manhuaçu
WESLEY SAFADÃO:
SHOW SERÁ DIA 9 DE
AGOSTO EM MANHUAÇU: Confirmado: dia 09 de
agosto tem show com Wesley
Safadão no Parque de Exposições da Ponte da Aldeia, em
Manhuaçu.
Durante a manhã desta
sexta-feira, 23/06, os empresários Silvério Afonso,
Paulo Otoni e Ronan Natal
confirmaram o show do fenômeno da música nacional Wesley Safadão. Será a primeira
vez do artista em Manhuaçu e a expectativa da cidade e região
é que o apresentação deva bater todos os recordes de público
em eventos.

O show irá acontecer no dia 09 de agosto, véspera de feriado
do padroeiro de Manhuaçu e contará com uma estrutura jamais
vista em nossa região.
Informações gerais sobre ingressos e postos de venda serão
informadas nos próximos dias.
Wesley Safadão é o artista com o maior número de apresentações nos últimos tês anos no Brasil, além da carreira
internacional.
O cantor vai apresentar novas músicas de trabalho que fizeram sucesso pelo Brasil e estiveram entre as mais tocadas nos
últimos tempos como Aquele 1%, com quem gravou um clipe
com a participação da dupla sertaneja Marcos e Belutti, Vai
Vendo e Camarote.
Além disso, o cantor traz novidades que foram lançadas neste
ano e que vêm sendo bem aceitas pelo público, como as canções
Ressaca de Saudade, Quem Bate também Chora, Decreto Liberado, Ar Condicionado no 15 e Ninguém é de Ferro, que conta
com a participação da cantora Marília Mendonça.

Câmara aprova fim de multa para quem
esquecer carteira de habilitação
Projeto de Lei foi aprovado com emenda para
que seja exigida a apresentação de documento de
identificação facial. Matéria segue para o Senado,
a menos que seja pedido
recurso para análise. A
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ)
da Câmara dos Deputados aprovou em caráter conclusivo o
Projeto de Lei 8022/14, impedindo aplicação de multa e a
retenção do veículo se os motoristas esquecerem a carteira
de habitação e o licenciamento anual. A medida funcionaria
quando os agentes de trânsito obtiverem as informações
contidas nos documentos por meio de consulta a banco de
dados oficial.
A matéria agora segue para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo Plenário da Câmara. O projeto, que altera
o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), é de autoria da
ex-deputada Sandra Rosado e da deputada Keiko Ota (PSB-SP).
A proposta diz que, quando a consulta online do veículo ou
do condutor não for possível, o auto de infração será cancelado
se o condutor apresentar os documentos em até 30 dias. Os motoristas não terão pontos computados em sua carteira, referentes
à infração pelo esquecimento dos documentos.

Governo do Estado realizará cadastramento
de artesãos em Manhuaçu
Por ocasião da realização do encontro Fóruns Regionais de
Governo, que ocorrerá em Manhuaçu na próxima quinta-feira,
29, com a presença do Governador Fernando Pimentel, a SEEDIF (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Integrado e
Fóruns Regionais) e a Prefeitura de Manhuaçu, por meio da
Secretaria M. de Cultura e Turismo, abriram o credenciamento
de artesãos da região. Interessados devem ficar atentos, pois
serão feitas somente sessenta inscrições, até o dia 28, quarta-feira (véspera da realização do evento).
A Secretária M. de Cultura e Turismo, Gena Clara Gil Alcon,
destaca que podem se inscrever artesãos de Manhuaçu e cidades
que integram o Circuito Turístico Pico da Bandeira. Interessados
devem se dirigir à Secretaria M. de Cultura e Turismo localizada
no centro, à Rua Monsenhor Gonzalez, nº 484, entre 8h e 18h.
O telefone de contato é 33 3332 3801.
Serão observados os seguintes critérios para o cadastramento:
I - Ser brasileiro ou estrangeiro (com situação regularizada),
residente e domiciliado no Estado onde realizar o cadastro;
II - Ter idade igual ou maior de 16 anos.
III - Apresentar os seguintes documentos com cópia: Carteira
de Identidade; CPF; comprovante de residência no nome do
requerente;
IV - Apresentar duas peças prontas de cada matéria prima/
técnica a ser cadastrada;
V – Demonstração de habilidade manual, por meio de prova
de feitura (leve uma peça artesanal inacabada na qual possa ser
terminada na presença do avaliador).
VI – Uma foto 3x4, recente.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu)
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"falta de provas”.
Senador João Alberto Souza, presidente do Conselho de Ética do Senado, arquiva pedido de cassação de Aécio

INTROMISSÃO DA NORUEGA FERE
PRINCÍPIO DIPLOMÁTICO
A primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, ignorou
princípio básico de diplomacia intrometendo-se em assuntos internos do Brasil diante do presidente Michel Temer,
que fazia visita oficial a seu convite. Em campanha para
se reeleger, Solberg mostrou que, além de mal-educada,
cultua a hipocrisia: tentou dar lições ambientais ao Brasil, mesmo governando um país que estimula a caça às
baleias e polui o ambiente explorando petróleo, fonte de
energia não-renovável (e suja).
BALEIAS DA NORUEGA
Este ano, o governo de Erna Solberg autorizou a morte
de 999 baleias. Segundo documentário exibido em março,
90% são fêmeas e grávidas.
EXTERMÍNIO DE PEIXES
As “chuvas ácidas”, provocadas pela poluição europeia,
mataram todos os peixes existentes em mais de 2 mil lagos noruegueses.
VALOR FUNDAMENTAL
Para a diplomacia brasileira, a não intromissão em assuntos internos de outros países é um valor fundamental. Que
a Noruega desrespeitou.
ESFRIAMENTO
Após o incidente em Oslo, a tendência da diplomacia brasileira é tratar com frieza norueguesa o governo da primeira-ministra Erna Solberg.
PM/DF RECEBE R$ 100 MIL/MÊS,
MAS ESTÁ SUCATEADA
Veículos blindados e não-blindados de diversos batalhões
da Polícia Militar do DF estão parados por falta de peças
e manutenção, apesar de a corporação ter um contrato de
quase R$ 6,8 milhões com o Banco Central que poderia
bancar a manutenção de quase toda a frota da polícia. São
mais de 3,8 mil viaturas da PM/DF. A corporação diz não
saber precisar o número total de veículos indisponíveis, diz
apenas que a grana vinda do contrato do BC não pode ser
usado para manutenção.
DINHEIRO DE SOBRA
Desde 2001, a PM tem um contrato de (atuais) R$ 1,35
milhão/ano, R$110 mil por mês, para a escolta de veículos
do Banco Central.
GASTO EXCLUSIVO
Segundo a PM, a grana do BC é destinada à compra de
equipamentos para as unidades envolvidas diretamente
no contrato.
MIL CARROS POR DIA
A PM/DF informou que por dia são cerca de 745 viaturas
realizando rondas nas ruas do Distrito Federal, em média.
IMPEACHMENT FEZ MILAGRES
Vice-presidente da ONG que municiou o ministro do Clima
da Noruega com dados alarmistas sobre a Amazônia, Steve Schwartzman escreveu artigo, em 2016, comemorando
a redução de 79% no desmatamento.
HAJA PACIÊNCIA
O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), relator do projeto
da reforma trabalhista, aposta que análise da matéria vai
varar a madrugada. Mas promete esgotar o tema na Comissão de Constituição e Justiça.
BUNGA-BUNGA
O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, das festas
“bunga-bunga” com garotas de programa, continua em forma: disse que a única coisa que gosta em Donald Trump
“é a mulher dele, Melania”.

VANGUARDA DO ATRASO
A Câmara analisa projeto que reverte normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), no governo Dilma, proibindo a doação de sangue
por homens homossexuais.
SEU DINHEIRO RASGADO
O governo federal contabiliza R$646,5 bilhões em gastos
diretos este ano, mas 76,1% do total (R$492,5 bilhões) foram destinados ao refinanciamento e pagamento de juros
das dívidas interna e externa.
A CONTA É NOSSA
A Presidência da República abriu licitação para torrar R$
341,6 mil em arranjos florais “nobres de 1ª qualidade” para
enfeitar centros de mesa e coroas fúnebres. Tem até árvore
de Natal “natural” de 2m de altura.
ASSIM É, SE LHE PARECE
A cobertura da viagem de Michel Temer registrou como “sinal de desprestígio” a ausência de autoridades esperando
o presidente nos aeroportos de Moscou e Oslo. Mas é o
protocolo adotado até no Brasil.
NEM O PT
Na tentativa de recorrer do arquivamento da ação contra
Aécio Neves no Conselho de Ética, Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) tem dificuldades de obter o apoio e as assinaturas “até de senadores do PT”, disse.
PENSANDO BEM...
...Temer voltou da Europa sem grandes acordos, mas tornou a crise internacional, ao inspirar as malcriações da
primeira-ministra da Noruega.
GOVERNO AVALIA DISPENSAR
DOAÇÕES DA NORUEGA
O governo brasileiro avalia responder à decisão do governo norueguês de cortar mais da metade das doações
anuais de US$110 milhões para o Fundo Amazônia, criado
com o objetivo de reduzir o desmatamento. Uma das opções a serem submetidas ao presidente Michel Temer é
dispensar a Noruega dessa contribuição, com o governo
assumindo o ônus ainda este ano, incluindo os recursos no
orçamento de 2018.
PAGOU, FICOU VALENTE
A Noruega se sentiu autorizada a dar lições ao Brasil em
nome dos US$1 bilhão já doados a ONGs, chefiadas por
estrangeiros.
BRASIL PODE BANCAR
Michel Temer concorda que “não seria um esforço extraordinário” para o governo repor os recursos eventualmente
negados pela Noruega.
MALHAÇÃO DE JUDAS
A visita de Temer às vésperas das eleições parlamentares
fez o Brasil virar tema de discursos inflamados, de conotação claramente eleitoral.
GOVERNO DIVIDIDO
Tentando se manter no cargo, a primeira-ministra Erna Solberg adotou uma conduta tão hostil ao Brasil quanto seus
opositores.
BRASIL LEVA ‘DRIBLE’ DOS
EUA NO COMÉRCIO DA CARNE
O comércio de carne in natura entre Brasil e Estados Unidos começou após assinatura de acordo de equivalência
sanitária em 2016, mas a suspensão da compra da carne
brasileira veio apenas um mês depois da primeira importação de carne americana pelo Brasil. Com a decisão, os
EUA conseguiram manter a possibilidade de vender carne
ao Brasil e ajudam os produtores de lá a não enfrentar a
concorrência brasileira.

A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 132/2017, na modalidade Pregão no 48/2017,
na forma presencial, do tipo menor por Item, regido pela Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas
no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa para prestar assessoria ou capacitação de recursos
referentes a Lei 18.030/2009 no critério Patrimônio Cultural (ICMS- CULTURAL), para o Município de Matipó\MG.
Credenciamento e abertura dos Licitantes: 10/07/2017 até
09:00 horas. Local: Praça Independência nº 242, Centro,
CEP: 35.367-000, Matipó/MG. Informações pelo telefone
(31) 3873-1680, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima na
sede. - Pregoeiro- ANTÔNIO CARLOS PEREIRA.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°129/2017
PREGÃO Nº 45/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 129/2017, na modalidade Pregão no 45/2017,
na forma presencial, do tipo menor por Item, regido pela Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas
no instrumento convocatório. Objeto: Aquisição de cestas
básicas para o Município de Matipó-MG. Credenciamento e
abertura dos Licitantes: 11/07/2017 até 09:00 horas. Local:
Praça Independência nº 242, Centro, CEP: 35.367-000,
Matipó/MG. Informações pelo telefone (31) 3873-1680, das
13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima na sede. - Pregoeiro- ANTÔNIO CARLOS PEREIRA.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°130/2017
PREGÃO Nº 46/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 130/2017, na modalidade Pregão no 46/2017,
na forma presencial, do tipo menor por Item, regido pela Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas
no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para Prestação de serviços de coleta
de lixo no Município de Matipó/MG. Credenciamento e
abertura dos Licitantes: 11/07/2017 até 14:00 horas. Local:
Praça Independência nº 242, Centro, CEP: 35.367-000,
Matipó/MG. Informações pelo telefone (31) 3873-1680, das
13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis no endereço acima na sede. - Pregoeiro- ANTÔNIO CARLOS PEREIRA.
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO N°131/2017
PREGÃO Nº 47/2017
A Prefeitura Municipal de Matipó/ MG, através de seu
Pregoeiro Oficial, torna pública a abertura do Processo
Licitatório no 131/2017, na modalidade Pregão no 47/2017,
na forma presencial, do tipo menor por Item, regido pela
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666
de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação de
empresa para prestação de serviços de Serralheria para
o Município de Matipó\MG. Credenciamento e abertura
dos Licitantes: 10/07/2017 até 14:00 horas. Local: Praça
Independência nº 242, Centro, CEP: 35.367-000, Matipó/
MG. Informações pelo telefone (31) 3873-1680, das 13:00
às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima na sede. - Pregoeiro- ANTÔNIO
CARLOS PEREIRA.
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Decreto amplia atendimento a famílias e comunidades
tradicionais em situação de vulnerabilidade social
Ações visam suprir necessidades básicas imediatas, como assegurar a segurança
alimentar. Atingidos por barragens serão os primeiros a receber cestas básicas

D

ecreto do governador
Fernando Pimentel,
publicado no Diário
Oficial na quarta-feira (21/6),
regulamenta o atendimento
emergencial às populações
rurais em situação de vulnerabilidade social em todo
o estado. Atingidos por barragens, trabalhadores rurais
sem terra e comunidades
tradicionais, como quilombolas, indígenas, pescadores
e ribeirinhas, compõem o
público prioritário que será
atendido pela medida anunciada pelo Governo estadual.
Em uma primeira fase,
as famílias atingidas por
construção de hidrelétricas
ou outros empreendimentos,
em especial no Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas,
serão as primeiras a receber
a doação de cestas básicas
para combater a pobreza no
campo – primeira medida
já confirmada, cuja dotação
orçamentária será de R$ 1,7
milhão. São pessoas que tiveram que se retirar do local
onde viviam em decorrência
da construção das barragens
e, consequentemente, do
alagamento das áreas. A Secretaria de Estado de Desen-

volvimento Agrário (Seda)
estima que existam mais de
mil famílias desalojadas por
este tipo de empreendimento
em Minas Gerais, somente
nas regiões citadas.
O decreto, na verdade, amplia o acolhimento já previsto
no Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG) da
Seda. “O decreto estrutura
uma ação já existente na Seda,
definindo público, objeto e
mecanismos de gestão, controle e participação, além de
ampliar o orçamento disponível. Com isso será possível
oferecer um atendimento
com ainda mais qualidade às
famílias que se encontram em
situação de vulnerabilidade
social no campo decorrentes
dos impactos de conflitos
agrários”, enfatiza o secretário-ajunto da Seda, Alexandre
Chumbinho.
Neste momento, o Estado
trabalha no cadastro das
famílias que vão receber as
cestas básicas. O modelo
adotado será o do Cadastro
Único para Programas Sociais (CadÚnico), base de
dados do Governo federal
que registra informações
sobre as famílias brasileiras

em situação de pobreza e
extrema pobreza. Ele vai ser
acompanhado e coordenado
por uma comissão intersetorial que será composta
por outros órgãos públicos
ou privados e movimentos
sociais.
A expectativa é de que
a primeira distribuição de
cestas básicas aconteça em
agosto deste ano. “Outras
ações de podem ser adotadas
à medida que sejam identificadas as necessidades.
Nossa preocupação inicial é
combater emergencialmente
a insegurança alimentar que
foi detectada em algumas comunidades do estado”, esclarece Alexandre Chumbinho.
Diálogo com movimentos
sociais: O decreto é uma resposta do Governo de Minas
Gerais à situação de calamidade relatada por movimentos sociais em encontros
realizados com o governador
Fernando Pimentel em março
e abril deste ano. Entidades
demonstraram que, com a extinção de programas federais
no ano passado, famílias, comunidades e povos tradicionais iniciaram uma situação
de agravamento social.

“Além da extinção de programas federais, temos a
reconhecida vulnerabilidade
social, a questão do desemprego e o contexto em que
vivem essas famílias, em áreas de seca e dependentes da
agricultura de subsistência”,
salienta a assessora de diálogo social da Secretaria de
Estado de Governo (Segov),
Neila Batista.

“Visitando diversos municípios durante os Fóruns
Regionais de Governo, fomos percebendo os relatos
deste agravamento social.
Por isso, decidimos iniciar o
programa com a distribuição
de cestas básicas. Às vezes,
uma localidade não tem um
conflito de terra estabelecido,
mas tem a vulnerabilidade
social altíssima”, acrescenta

Neila Batista.
Para assegurar a consecução das premissas do decreto
– promoção da cidadania e
a garantia da segurança alimentar e dos direitos sociais
– poderão ser celebrados
convênios, termos de cooperação e de parceria, ajustes
ou outros instrumentos congêneres com órgãos ou entidades públicas ou privadas.

Governo de Minas Gerais publica mais um lote de
nomeações de 2.250 servidores para a Educação
Com a nova publicação, na edição de sábado (24/6) do Diário Oficial, número de nomeados desde 2015 chega a 47.355. Só em 2017 foram 10.250 servidores

O

Governo de Minas
Gerais publica neste
sábado (24/6) mais
uma lista com a nomeação de
2.250 servidores para a Educação, totalizando, com isso,
10.250 novos profissionais
nomeados somente em 2017.
As nomeações abrangem
636 municípios mineiros e
todos os nomeados atuarão
em escolas estaduais das 47
Superintendências Regionais
de Ensino (SREs).
O quinto lote de nomeações que será divulgado no
Diário Oficial Minas Gerais
contempla:
- 16 professores regentes
de aulas para os conservatórios do edital SEE/Seplag nº
02/2014;
- 280 professores de Ensino Religioso do edital SEE/
Seplag nº 03/2014;
- 789 especialistas em

educação, sendo 587 supervisores pedagógicos e 202
orientadores educacionais;
- 78 Assistentes Técnicos
de Educação Básica (ATB);
- 1.078 professores regentes de aulas (disciplinas
diversas) do ensino médio
e anos finais do ensino fundamental
- 9 professores regentes de
turmas do edital SEE/Seplag
nº 04/2014.
Com essa nova listagem
o número de servidores nomeados na Educação desde
o início da gestão do governador Fernando Pimentel
chega a 47.355 – 81,3%
foram de professores. Em
2015 e 2016, o Governo
do Estado nomeou 37.051
novos servidores.
Já em janeiro de 2017,
foram 2.500 professores
nomeados para atuarem nos

anos iniciais do ensino fundamental do edital SEE/
Seplag nº 01/2011, que teve
sua vigência encerrada no
dia 30 de janeiro; em março,
foram mais 1.500 professores do edital SEE/Seplag
nº 04/2014; em abril, outras
2.500 nomeações dos editais
SEE/Seplag nº 02 e 03/2014
e, em maio, 1.500 servidores
nomeados dos editais SEE/
Seplag nº 02 e 04/2014.
O secretário de Estado
de Planejamento e Gestão,
Helvécio Magalhães, ressalta
que a nomeação na Educação
é um compromisso do governador Fernando Pimentel
com os professores.
“Mesmo com toda a restrição financeira, em meio a
uma crise econômica nacional, já conseguimos nomear
47.355 profissionais, ultrapassando a marca dos 40%

de professores efetivos. Isso
mostra o compromisso desse
Governo com a educação
de qualidade para todos os
mineiros e mineiras”, afirma
Magalhães.
A secretária de Estado de
Educação, Macaé Evaristo,
também destaca a importância das nomeações. “Isso é
fundamental para melhorarmos a qualidade da educação
em Minas Gerais. As escolas
precisam de profissionais
comprometidos com o projeto pedagógico e isso é difícil
quando temos alta rotatividade”, diz.
“Então, a ampliação do
número de professores efetivos ajudará as escolas no
planejamento e fortalecimento do projeto pedagógico, na
construção de um projeto de
desenvolvimento institucional, pois elas terão certeza de

contar com profissionais por
um período maior de tempo e
fugir dessa sazonalidade que
ocorre a cada ano”, completa
Macaé.
Exames: Uma vez publicada a nomeação, o aprovado deve submeter-se a
exame médico pré-admissional, a ser realizado pela

Superintendência Central
de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional (SCPMSO)
da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (Seplag), nas datas e horários
que serão publicados no site
da Seplag. Após a perícia, os
aprovados têm 30 dias para
tomar posse.
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Manhuaçu se prepara para
Computadores para escolas
receber Governador Fernando
e veículo para Bombeiros
Pimentel na próxima quinta-feira O

N

a manhã desta quinta-feira, 22, a Prefeita Cici
Magalhães e o Vice-prefeito Renato Cezar Von Randow
(Renato da Banca) reuniram-se
com membros do secretariado e
representantes de outros órgãos
governamentais e sociais para
tratar dos preparativos para o
encontro ‘Fóruns Regionais de
Governo’ a ser realizado em
Manhuaçu, na próxima quinta-feira, 29, e que contará com a
presença do Governador Fernando Damata Pimentel, deputados,
secretários estaduais, prefeitos
e vereadores da região, entres
outras autoridades.
Com o intuito de definir
questões relacionadas aos preparativos para esta importante
solenidade, a Prefeita Cici Magalhães realizou duas reuniões
hoje. A primeira envolveu a
participação do secretariado
municipal e de representantes
de instituições que colaboram
com a organização do cerimonial, além do Vice-prefeito
Renato da Banca.
Em seguida, houve outro
encontro, desta vez, com a
presença de representantes de
órgãos estaduais, com o mesmo
propósito: tratar dos pormenores
para que a cidade possa acolher
bem o Governador Pimentel e

demais autoridades neste positivo debate que ocorrerá na
próxima semana em Manhuaçu.
O Presidente da Câmara, Jorge
Augusto Pereira (Jorge do Ibéria), também esteve presente.
Fóruns Regionais de Governo: Na próxima quinta-feira,
29, Manhuaçu sediará a extensa
programação da nova fase dos
Fóruns Regionais de Governo
para o Território Caparaó. O
evento prevê a transferência
simbólica do gabinete do governador Fernando Pimentel para
a cidade e agendas específicas
com prefeitos, vereadores e
representantes da sociedade
civil dos 55 municípios do
território. O encontro ocorrerá
no CEM (Centro Educacional
de Manhuaçu), de 8 às 17horas,

e é aberto ao público em geral.
Para esta etapa foi preparado um circuito com cerca de
150 ações, mobilizando mais
de 40 órgãos do Governo do
Estado, que prestam contas à
população das políticas públicas
executadas, esclarecem dúvidas
e disponibilizam serviços aos
cidadãos.
A Prefeita Cici Magalhães
ressalta a importância da realização do encontro ‘Fóruns
Regionais de Governo’ em
Manhuaçu para a apresentação
de reivindicações de obras e serviços importantes para a região,
além do debate positivo para o
desenvolvimento regional.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

Deputado Estadual João
Magalhães anunciou a
entrega de equipamentos
de informática para dezesseis
escolas de Manhuaçu. Em ofício, ele comunicou à Prefeita
Cici Magalhães que os novos
computadores, impressoras e
projetores serão disponibilizados nos próximos dias. Ele
também informou a entrega de
uma nova Unidade de Resgate
para o pelotão do Corpo de
Bombeiros de Manhuaçu.
Segundo João Magalhães, a
Secretaria de Estado de Educação (SEE) investiu mais de R$
145 milhões, em 2015 e 2016,
na aquisição de mais de 45 mil
equipamentos de informática
para todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino
(SRE), Conselho Estadual de
Educação e todas as escolas
estaduais. Os aparelhos estão
sendo entregues, montados e
configurados para utilização em
salas de informática e setores
administrativos das escolas.
"Foi feito um amplo levantamento, no início do atual mandato, da demanda das escolas.
Agora fico feliz em comunicar
que as dezesseis unidades da
rede estadual serão contempladas com novos equipamentos",
pontuou.
Dentre as escolas estaduais contempladas, graças ao
empenho do deputado João
Magalhães junto ao Governo,
Manhuaçu e cidades do Território Caparaó, foram algumas
das cidades mais beneficiadas
com atenção para toda a rede
estadual.
Veja a relação de equipamentos para escolas de Manhuaçu:
Escola Estadual São Sebastião do Sacramento = 3
computadores, 1 impressora e
1 projetor
Escola Estadual Manoel
Agostinho Ferreira (Dom Corrêa) = 3 computadores, 1 impressora e 1 projetor

Escola Estadual Maria de
Lucca Pinto Coelho = 8 computadores, 1 impressora e 1
projetor
Escola Estadual Doutor Eloy
Werner (Realeza) = 4 computadores, 1 impressora e 1 projetor
Escola Estadual João Xavier
da Costa (Engenho da Serra) =
6 computadores, 1 impressora e
1 projetor
Escola Estadual de Manhuaçu
= 10 computadores, 1 impressora e 1 projetor
Escola Estadual Pearl White
Slaib Fadlala = 18 computadores, 1 impressora e 1 projetor
Escola Estadual Renato Gusman (Bom Jardim) = 14 computadores, 1 impressora e 1
projetor
Escola Estadual Salime Nacif
= 10 computadores, 1 impressora e 1 projetor
Escola Estadual de Ensino
Médio Vilanova = 23 computadores, 1 impressora e 1 projetor
Escola Estadual Cordovil Pinto Coelho = 14 computadores, 1
impressora e 1 projetor
Escola Estadual Monsenhor
Gonzalez = 6 computadores, 1
impressora e 1 projetor
Escola Estadual São Vicente
de Paulo = 4 computadores, 1
impressora e 1 projetor

Escola Estadual Ana Mendes
Pereira Dutra (São Pedro do
Avaí) = 6 computadores, 1 impressora e 1 projetor
Colégio Tiradentes = 16 computadores, 1 impressora e 1
projetor
Cesec Professor Hiran de
Carvalho = 6 computadores, 1
impressora e 1 projetor
Escola Estadual Ludovino
Alves Filgueiras = 4 computadores, 1 impressora e 1 projetor
BOMBEIROS RECEBEM
VEÍCULO
O 2º Pelotão de Bombeiros
de Manhuaçu ganhou uma nova
viatura do tipo Citroën Jumper.
A unidade de resgate é fruto de
indicação do deputado estadual
João Magalhães (PMDB).
O veículo foi entregue em
solenidade conduzida pelo Governador Fernando Pimentel
nesta terça feira (21) em Belo
Horizonte.
A viatura de resgate é do
modelo Citroën Jumper. O deputado João Magalhães ressaltou
a importância da aquisição para
frota e o atendimento da população. “Essa nova viatura irá
sem dúvida, melhorar o tempo
de resposta e a prestação dos
nossos serviços de resgate como
um todo”, afirmou.

JIMI: Manhuaçu tem três equipes classificadas para a fase regional em Itabira

T

rês das cinco equipes de
Manhuaçu que participaram da etapa microrregional dos JIMI (Jogos do
Interior de Minas), em Ponte
Nova, se classificaram para a
próxima etapa da competição.
Os jogos ocorreram no último
final de semana, entre os dias
14 e 18 de junho. O evento,
realizado pela Secretaria de
Estado de Esportes/Seesp, tem
a colaboração das prefeituras
dos municípios participantes
e das Federações Esportivas
Mineiras. O Secretário M. de
Esportes de Manhuaçu, Jânio
Garcia Mendes, esteve presente
à solenidade de abertura oficial
dos jogos, organizada no Ginásio Poliesportivo do Esporte
Clube Palmeirense.
A competição em Ponte Nova
envolveu a presença de aproximadamente 700 atletas, além de
dirigentes de dezoito cidades mineiras. Além dos atletas de Ponte
Nova, participaram desta etapa
os esportistas dos municípios de:
Manhuaçu, Acaiaca, Alvinópolis, Cajuri, Caputira, Caratinga,
Conselheiro Pena, Coronel Fabriciano, Governador Valadares,

Ipatinga, José Raydan, Matipó,
São José do Goiabal, Timóteo,
Tumiritinga, Ubaporanga e Viçosa. Manhuaçu foi representada
por cinco equipes, em três modalidades: futsal (cat. masculina
e feminina), handebol (masc.
e feminino) e vôlei masculino.
Avançaram para a próxima etapa a fase regional a ser disputada em
Itabira, em setembro, - as equipes
de futsal, tanto masculina quanto
feminina, com a conquista da 3ª
colocação, e a equipe de handebol
masculino, que assegurou a 4ª
colocação. Não se classificaram
as equipes de handebol feminino
e de vôlei masculino.
Conhecida como a mais tradicional competição esportiva do
estado, os JIMI tem como finalidade desenvolver o intercâmbio
social e esportivo, difundir a
prática de várias modalidades,
disseminar valores e proporcionar
a melhoria física, técnica e tática
do desporto dentro de uma comunidade ou região, possibilitando
surgir novos talentos em nível
nacional.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)
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Câmara de Lajinha realiza Sessão

A

Por Devair G. Oliveira

Câmara Municipal de Lajinha presidida pela vereadora Neura da Silva
Pereira, entregou na noite de quarta-feira (21/06), em Sessão Solene no Espaço
Credicaf, 21 Títulos de Cidadania e 21 Títulos
de Cidadão Ilustre a personalidades que se
destacaram em diversos setores em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a
coletividade lajinhense.
Após a solenidade, foi servido um delicioso
jantar.
Palavra da presidente Neura
Senhoras e senhores
Boa noite!

Hoje, a Câmara Municipal de Lajinha se
reúne para expressar seu reconhecimento a
cidadãos exemplares - concedendo-lhes o
título de cidadão Lajinhense.
Justa e oportuna é a presente homenagem
dedicada às pessoas que edificam nossa
sociedade, detentores de uma envergadura
ética exemplar, sendo motivo de honra para
todos nós.
Não é fácil expressar, com palavras o reconhecimento, a admiração e a gratidão por
tão importantes pessoas. Mas esforçar-me-ei
para fazê-lo.
Devo-lhes dizer que, aqui estão reunidos não
apenas padre, pastores, militares, comerciantes, professores, mecânicos, diretor e outros
e, sim, antes de tudo, amigos pessoais, aos
quais cumprimento em particular com muito

carinho neste momento. Sendo assim a melhor
maneira de homenageá-los é enaltecer o seu
bem servir, sua honestidade e dedicação a
nossa terra, Lajinha.
É uma honra recebê-los como lajinhenses
filhos acolhidos e escolhidos por esta terra
sagrada.
Parabéns cidadãos ilustres! Parabéns cidadãos
Lajinhenses por todas suas conquistas e uma
vida dedicada ao bem. Tenho certeza que suas
realizações não terminam por aqui, pois elas são
consequências de seu espírito solidário e de sua
sabedoria. Sabemos que Lajinha ainda se alegrará e honrará muito mais com vossa senhoria.
Muito obrigada por tudo. Que Deus continue
nos abençoando.
Título cidadão Lajinhense 2017
Homenageados pela Mesa Diretora
Maria Aparecida de Jesus
Carlos Roberto Souza
Ramon Andrade Couto
Aline Damasceno Pereira de Sena
Patrick Leonardo Carvalho dos Santos
Maira Alves Pimentel
Genecy Moulaz do Couto
João Lúcio Magalhães Bifano
Jairo Ambrósio Cerqueira
Giovanni Sanglard Hermisdorff
Gilberto Vieira – Homenageado pela vereadora Neura
Cícero Rodrigues Rocha, homenageado pelo
vereador Beto Lamparina
Pedro Antônio Silva Araújo – Homenageado
pelo vereador Paulo Cesar

Almerito José Ribeiro Morais – Homenageado pelo vereador Mustarda
Edmilson Gomes Aguiar – Homenageado
pelo vereador Júlio Bolinha
Onofre Vitor – Ver Júlio Correia
Márcia Débora Martins de Sá Forte – Homenageado pelo vereador Camilo
José Gonzaga da Costa – Homenageado pelo
vereador Renato
Edmar Pereira dos Santos – Homenageado
pelo vereador Almedino
Marcos Roberto de Oliveira – Homenageado
pelo vereador Celso
Ramon Gomes Rocha – Homenageado pelo
vereador Flavio
Homenagem Cidadãos Ilustre

Esta homenagem nasceu do profundo
reconhecimento da liderança em serviços
comunitários e humanitários empreendidos
na trajetória dos nossos filhos ilustres de
Lajinha, unindo sentimentos e pensamentos
em torno do propósito de servir. A ideia de
ser útil está vinculada todas as fases da vida
da humanidade e atravessou séculos, hoje
homenageemos os filhos de lustres de nossa
cidade que expressam alegria ao dar de si sem
esperar recompensa.
Homenageados pela Mesa Diretora
Jorcelino da Silva Marcelino
Wagner Augusto Soares Pereira
Elcio Nunes Gonçalves - Mesa Diretora
Carlos Roberto de Oliveira - Mesa Diretora
João Raimundo Neto - Mesa Diretora

Luiz Carlos Pereira - Mesa Diretora
Conceição Peres da Costa - Mesa Diretora
Cleber Oliveira da Silva - Mesa Diretora
Sebastião Moreira Bastos - Mesa Diretora
Jeferson Salomão Fadlallah – Vereador Beto
Lamparina
Evaldo Afonso Pereira - Vereador Paulo
Cesar
Alício Vasconcelos Ambrósio - Vereador
Mustarda
Renato Cardoso de Laya - Vereador Júlio
Bolinha
Cantídio Marcos Afonso - Vereador Júlio
Bolinha
Leonardo Vilaça Souza Lima - Vereador
Camilo
Francisco Dias Ferreira – Vereador Renato
João Justo Ribeiro – Vereador Almedino
Christiane Ferreira Ker de Oliveira (Kika)
– Vereador Celso
Jomar da Silveira – Vereador Flavio
Ronaldo Justo Ribeiro - Mesa Diretora
Cedinir Souza Cruz – Mesa Diretora
“Encerrando esta Sessão, rogamos a Deus que
ilumine cada vez mais os nossos homenageados,
dando-lhes muita saúde para enfrentar a árdua
batalha. Ao jovem prefeito, vice, vereadores
enfim, a toda a classe política, a fim de lutarmos
unidos por uma Lajinha que avança a passos
largos em busca de mais desenvolvimento para
todos. A todos presentes, aos ouvintes da Rádio
Vida, do Facebook, desejamos saúde, paz, solidariedade, respeito e amor ao próximo”.
Nada mais havendo a tratar, sob a proteção
de Deus, dou por encerrada a presente sessão.
Neura Pereira da Silva – Presidente
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Solene para entrega de títulos
Carlos Roberto Souza -Homenageado pela Mesa Diretora

Cedinir Souza Cruz –Homenageado pela Mesa Diretora

Christiane Ferreira Ker de Oliveira (Kika) - vereador Celso

Edmar Pereira dos Santos – Vereador Almedino

Edmilson Gomes Aguiar – Vereador Júlio Bolinha

Elcio Nunes Gonçalves Homenageado pela Mesa Diretora

Francisco Dias Ferreira – Vereador Renato

Genecy Moulaz do Couto Homenageado pela Mesa Diretora

Giovanni Sanglard Hermisdorff Homenageado pela Mesa Diretora

Jeferson Salomão Fadlallah – Vereador Beto

João Justo Ribeiro –Vereador Almedino

João Raimundo Neto - Homenageado pela Mesa Diretora
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Conceição Peres da Costa Homenageada pela Mesa Diretora

Evaldo Afonso Pereira - Vereador Paulo Cesar

Jairo Ambrósio Cerqueira Homenageado pela Mesa Diretora

Jomar da Silveira – Vereador Flávio
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POLÍCIA
POLÍCIA
Integrante de facção criminosa do Rio é preso em Carangola

U

m homem apontado
como integrante de “alta
patente” da facção criminosa Amigos dos Amigos
(ADA), que age no estado do
Rio de Janeiro, foi preso na cidade de Carangola - cerca de 85
km de Muriaé. De acordo com
a 4ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Minas (4ª DRPC),
sediada em Muriaé, o homem
estava foragido da Justiça flu-

minense, era procurado também
pela Policia Federal (PF), e foi
capturado nesta quarta-feira
(21), por policiais da 36ª Delegacia de Polícia (Carangola) em
conjunto com as polícias Civil e
Militar do Rio.
Segundo a PC de Minas, o
acusado estava morando em Carangola e foi preso após minuciosa investigação realizada por
policiais da 36ª DP. A aborda-

gem se deu no centro da cidade
e conforme a polícia, o foragido
apresentou documentos falsos,
porém, já na delegacia sua identidade foi confirmada e o mesmo
encaminhado ao presídio local.
A Polícia Civil mineira divulgou ainda um histórico criminal
do homem preso. De acordo
com os dados, o foragido desempenhava várias funções na estrutura operacional da facção, entre

A Polícia Militar identificou
três indivíduos, dentre eles dois
adolescentes, que invadiram
uma escola, no bairro Campestre, em Lajinha, no dia 18/06.
Um funcionário da escola
procurou a PM relatando sobre
o furto de 03 microfones, além
de 03 baterias e um suporte para
o equipamento.
Por meio de imagens regis-

tradas por câmeras de segurança foi possível identificar os
infratores.
Um deles foi encontrado e
confirmou a invasão da escola,
mas alegou que naquela ocasião
não conseguiram levar nada e
que, mais tarde, um dos indivíduos retornou à escola e pegou
os materiais.
O adolescente apontado como

autor do furto procurou a PM e
confessou a autoria do delito.
Ele também entregou os microfones, baterias e o suporte
furtados.
Os objetos furtados foram
recuperados e apreendidos e o
menor infrator informado que
poderá ser intimado, através
de seu responsável legal para
maiores esclarecimentos.

Objetos furtados em escola são recuperados

PM apreende drogas em Lajinha
Durante operação antidrogas
desencadeada em virtude do
evento Exposição Agropecuária
de Lajinha (EXPOAL), a Polícia
Militar de Lajinha apreendeu
drogas durante a noite deste
sábado, 24/06.
A equipe composta pelo Tenente Ramon, Sargento Renato
e Cabo Michel visualizou os
homens em atitude suspeita
retirando drogas da meia de
um deles.
Ao tentar abordá-los, os autores se dispersaram e esconderam
um embrulho com três papelotes
de cocaína, próximo a uma
barraca.
Em diálogo com os autores,
a equipe verificou que um deles - oriundo do Rio de Janeiro
- trabalhava no parque de di-

versões e viajou num caminhão
até Lajinha.
Equipe formada pelo Sargento Silvanio, Cabos Rezende
e Marco Aurélio e Soldado Pimentel encontrou grande quantidade de cocaína, pasta base

e outros insumos para mistura
da droga.
No farol do veiculo estava
escondida uma pistola de ar
comprimido muito semelhante
a uma arma de fogo.
Carlos Henrique Cruz

Acusado de tráfico é preso em operação da PC
A Polícia Civil de Minas
Gerais, através da Delegacia
Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes de Manhuaçu, deflagrou
operação policial na tarde desta
segunda-feira, 19/06, visando
dar cumprimento ao mandado
de busca e apreensão expedido pelo Juízo Criminal da
Comarca de Manhuaçu (MG),
em desfavor de Lidiel Santiago
Andrade, vulgo LD da Matinha.
Segundo a Polícia Civil,
Lidiel é investigado há quase
um ano, em virtude do envolvimento em diversos atos
infracionais análogos a furto,
ameaça, lesão corporal, rixa,
tentativa de homicídio, moeda
falsa e, principalmente, tráfico
e associação para o tráfico de
drogas.
O investigado completou
18 anos há aproximadamente
seis meses e
permaneceu
envolvido
com tráfico
de drogas e
outros crimes. Ele é
apontado
como um
dos líderes
da associa-

ção que domina o comércio
de drogas no Bairro Matinha,
chamada de Bonde do MT, da
qual outros integrantes já foram
presos.
Na diligência, no quarto do
investigado, foram arrecadadas
barras de maconha, além da
mesma droga fracionada em
pequenas porções, três invólucros contendo crack em cuja
embalagem havia a inscrição
"CPX DA MATINHA CRACK
10 C.V.", além de vários objetos
utilizados no tráfico como balança de precisão, embalagens para
preparo das porções, anotações
de contabilidade, dentre outros.
O investigado, que havia
saído do presídio há bem pouco
tempo, foi conduzido em flagrante para a delegacia, onde
sua prisão foi ratificada pelo
delegado.

elas, a recepção inicial de drogas
e armas enviadas às cidades
fluminenses de Macaé e Campos
dos Goytacazes, atividade que
exigia contatos frequentes com
os líderes da organização, seja
por meio de telefonemas, ou
encontros presenciais, possibilitados por viagens periódicas
ao Rio de Janeiro.
Conforme as autoridades, ele
desempenhava ainda funções

ligadas à distribuição de armas
e entorpecentes entre as muitas
"bocas de fumo" administradas
pelo grupo, ao recolhimento e
remessa dos lucros (dinheiro)
obtidos com o tráfico de drogas,
além de repasse de informações,
recados e ordens referentes às
ações da quadrilha, sendo também considerado o contador do
tráfico naquela região do Rio
de Janeiro.

INCIDENTE: E01 - CRIMES
DE TÓXICO: TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
BU 33111655
Data: 23/06/2017
Horas: 17 Horas
Local: Rodovia CAMINHOS
DO CAMPO, ZONA RURAL,
Iúna/ES
APREENDIDO (MENOR DE
IDADE): R. A. de M.
Endereço: Córrego Serrinha,
Zona Rural, Iúna/ES
CONDUZIDO: R. J. V.
Endereço: CÓRREGO DO
LAJE, AGUA SANTA, Zona
rural, Iúna/ES
APREENDIDO/ARRECADADO: • 08 (oito) BUCHAS
SEMELHANTE A MACONHA;
• 04 (quatro) PAPELOTES
SEMELHANTE A COCAINA;
• 12 (Doze) PEDRAS SEMELHANTE DE CRACK;
• 01 (uma)CARTEIRA PRETA
CONTENDO UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE;
• 01 (um) BONÉ LARANJA;
• 01 (um) Celular SAMSUNG;
• R$ 139,05 (Cento e Trinta e
Nove Reais e Cinco Centavos)
EM ESPECIE (2 NOTAS DE
50,00; 2 NOTAS DE 10,00; 2
NOTAS DE 5,0; 2 NOTAS DE
2,0; 3 MOEDAS DE 0,50; 3
MOEDAS DE 0,25; 20 MOEDAS DE 0,10; E 15 MOEDAS
DE 0,05.).
Histórico do fato: BU
33111655: Informo que nos últimos dias recebemos varias denuncias de que os conduzidos R.
J. V. e R. A. de M. (MENOR DE
IDADE), estão realizando tráfico
de entorpecentes no prostíbulo de
Iúna, localizado as margens da
Rodovia Caminhos do Campo.
Informo que R. A. de M. (MENOR DE IDADE) foi detido pela
prática de tráfico de entorpecente/Crack à aproximadamente
20 dias, e que R. J. V. também

tem histórico criminal. Munidos
dessas informações, deslocamos
em Conduta de Patrulha até um
local próximo ao prostíbulo, onde
montamos um ponto de observação, assim, foi constatado que R.
A. de M. (MENOR DE IDADE)
estava vendendo entorpecentes
no local. Foi observado por nossa
Equipe que o mesmo estava com
os entorpecentes escondidos em
um pasto próximo a Rodovia e ao
prostíbulo, foi visto ainda que R.
A. de M. (MENOR DE IDADE)
ficava com uma quantidade pequena em sua posse, onde atendia
a 3 clientes por vez e retornava ao
local onde o entorpecente estava
escondido para pegar mais, foi
notado também que R. J. V. levava uma quantidade maior, para
repor a reserva de entorpecentes
de “Macarrão”. Ricardo Junger
Vezula vinha em sua motocicleta,
parava as margens da Rodovia,
próximo a cerca onde ficava
escondido o entorpecente e buzinava duas vezes, após o sinal R.
A. de M. (MENOR DE IDADE)
vinha até o local e pegava uma
sacola com R. J. V. ia até o esconderijo e guardava a sacola.
Informo que R. J. V. repetiu esta
prática duas vezes, onde na ultima
entrega, foi realizada a abordagem, onde encontramos 8 buchas
de Material análogo a Maconha,
04 Papelotes de material análogo
a Cocaína e 12 Pedras de material
análogo a Crack, e R$ 139,05
(cento e trinta e nove reais e cinco
centavos), relato ainda que os três
usuários que estavam comprando
entorpecentes no momento, ao
perceberem nossa ação evadiram
em duas motocicletas, não sendo
possível realizar a abordagem
aos mesmos. Informo que R. A.
de M. (MENOR DE IDADE)
nos confirmou que estava vendendo entorpecentes no local,
e que já tinha efetuado a venda

Força tática do 14º BPM detém homem e apreende menor
por tráfico de drogas em prostíbulo na cidade de Iúna.

de entorpecentes na quantia de
aproximadamente R$ 500,00
(quinhentos reais) desde a data
de ontem, e que toda vez que R. J.
V. trazia a carga de Entorpecentes
ele passava uma parte do dinheiro
para o mesmo. Relato ainda que
R. A. de M. (MENOR DE IDADE) disse que tem medo de R. J.
V. , pois o mesmo possui arma e
é muito perigoso e já o ameaçou
várias vezes se R. A. de M. (MENOR DE IDADE) o entregasse
a polícia. Após localizar os produtos foi dado voz de prisão aos
indivíduos. R. J. V. foi algemado
e conduzido no compartimento
de segurança da Viatura, e que R.
A. de M. (MENOR DE IDADE)
por ser menor foi conduzido no
banco de trás da Viatura sem o
uso de algemas, informo também
que tentamos vários contatos com
Conselho Tutelar de Iúna, no
entanto sem sucesso, acrescento
que que R. A. de M. (MENOR DE
IDADE) ao passar por baixo de
um arame farpado teve um arranhão superficial no rosto, assim os
indivíduos foram encaminhados
sem qualquer sinal de maus tratos
ou qualquer constrangimento
a Delegacia de Polícia Civil de
Venda Nova do Imigrante.
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Câmara de Lajinha realiza Sessão
Solene para entrega de títulos
José Gonzaga da Costa – Vereador Renato

Leonardo Vilaça Souza Lima - Vereador Camilo

Maira Alves Pimentel - Homenageada
pela Mesa Diretora

Onofre Vitor – vereador Júlio Correia

Patrick Leonardo Carvalho dos Santos Homenageado pela Mesa Diretora

Pedro Antônio Silva Araújo – homenageado pelo
vereador Paulo Cesar

Ramon Gomes Rocha – vereador Flávio

Renato Cardoso de Laya vereador Júlio Bolinha

Ronaldo Justo Ribeiro –
Homenageado pela Mesa Diretora

Alício Vasconcelos Ambrósio - vereador Mustarda

Aline Damasceno Pereira de Sena
Homenageada pela Mesa Diretora

Vereadores Almedina, Mustarda, Renato, Júlio Bolinha, Juiz de Direito de Lajinha Dr. Glauber Oliveira Fernandes, vereador Paulo Cesar, Júlio Correia, Presidente da Câmara Neura, vereador Beto Lamparina, Vice-prefeito
João Dutra, Prefeito João Rosendo e o vereador Camilo

Márcia Débora Martins de Sá Forte –
Vereador Camilo

Ramon Andrade Couto Homenageado pela Mesa Diretora

Sebastião Moreira Bastos Homenageado pela Mesa Diretora

Almerito José Ribeiro Morais – vereador Mustarda

Cantídio Marcos Afonso - vereador Júlio Bolinha

Juiz de Direito Lajinha Dr. Glauber Oliveira Fernandes

Jorcelino da Silva Marcelino - homenageado
pelo vereador Paulo Cesar

Vereador Beto Lamparina, vice-Prefeito João Dutra, Prefeito João Rosendo, Presidente da Câmara Neura, Juiz
de Direito de Lajinha Dr. Glauber Oliveira Fernandes e o vereador Paulo Cesar.
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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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Posse da diretoria da Associação de Artesãos de Manhuaçu

A

recém-instituída Associação de Artesãos de
Manhuaçu realizou a
sessão de posse de seus membros. Idealizada a partir do
trabalho em conjunto e organizado dos artesãos usuários do
espaço ‘Só Arte’, na Praça Dr.
César Leite, juntamente com a
Secretária M. de Cultura e Turismo, Gena Clara, e o Diretor
de Cultura, Fabrício Santos, a
entidade também definiu sua
primeira diretoria.
Para que a associação fosse
criada, diversas reuniões foram
organizadas com os artesãos
na Secretaria de Cultura. Todos os trâmites legais foram
cumpridos.

Em Manhuaçu, os artesãos
confeccionam belos trabalhos que são expostos frequentemente no espaço Só
Arte, na praça do hospital. A
organização em associação
possibilitará novos horizontes
de comercialização para estes
artistas, estimulando a geração
de renda.
Esta primeira diretoria da
Associação dos Artesãos ficou
assim representada: Presidente
Maria das Graças Cassiano da
Silva; Vice-presidente Lourdes
Afonso; 1ª Secretária: Adriana
Coelho de Andrade Cassiano;
2ª Sec.: Rose Mary do Amaral
de Paula; 1º Tesoureiro: José
de Oliveira Brandão; 2ª Tes.:

Sônia Raquel Silva Campos, e
Assessoria Jurídica e Comunicação, Fabrício Souza Santos
e suplente Marilza Alvarenga
Teixeira Santos.
O Conselho Fiscal é integrado por: 1ª Titular, Aparecida do
Socorro Dias Oliveira; 2º Titular, Edinê Gonçalves da Silva;
e 3º Titular, José Carlos Ferreira
Junior. Compõem a Comissão
de Ingresso dos Associados:
1º Titular, Maria das Graças
Cassiano da Silva; 2º Titular,
Fabrício Souza Santos, e 3ª
Titular, Aparecida do Socorro
Dias Oliveira. A Comissão da
Feira de Artesanato e Espaço
Cultural Só Arte é representada
por 1ª Titular, Lourdes Afonso;

2º Titular, Edinê Gonçalves da
Silva; 3ª Titular, Adriana Coelho de Andrade Cassiano; 1ª
Suplente, Aparecida Gonçalves
Bonfim; 2ª Suplente, Marilene
Ribeiro Pinto, e 3ª Suplente,
Margarida Valentin Cornélio.
Na Comissão de Serviços Gerais: 1º Titular, José Carlos Ferreira Junior; 2ª Titular, Aparecida do Socorro Dias Oliveira;
3ª Titular, Sônia Raquel Silva
Campos; 1ª Suplente, Agneida
Pereira da Silva; 2º Suplente,
José de Oliveira Brandão, e
3º Suplente, Narciso Delfino
Teixeira.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

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

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

CLARO HDTV LIGAR
PARA (33) 3331-2033

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

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

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

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

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

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

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

3D ACESSÓRIOS Av. Salime Nacif, 784 (33) 33314400

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio
Vargas (33) 3331-3863

MULTIMAC LTDA Av. Salime Nacif, 740 (33) 33311676

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
SERRA AUTO PEÇAS

SMART CELL Rua Antonio
Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES
LIGAR PARA (33) 984269044
RECALLRua Professor
Juventino Nunes, 139 (33)
3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA

GRÁFICA BRASIL Rua
Coronel Alberto Pinto Coelho, 643 (33) 98455-7975
GRÁFICA DO JÚLIO Av.
Felipe Nacif, 220 (33) 33312065
PAPELARIA GRAFITE Av.
Getúlio Vargas, 748 (33)
3331-5445
CASA DAS CADEIRAS
VENDEMOS EALUGAMOS
CONTATO (33) 3331-5028

SOLAR Rua Desembargador Alonso Starling, 116
(33) 3331-1365
ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez (33) 33322362
DONA BELLA Av. Salime
Nacif (33) 98450-5525
GUANABARA Av. Salime
Nacif (33) 3331-1835
LOJA AVENIDA Av. Salime
Nacif, 652 (33) 3331-2665

PREGÃO 034/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do
Processo Licitatório no 0104/2017, na modalidade Pregão
nº 034/2017, 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: aquisição de material
permanente e eletrônicos. Credenciamento e abertura dos
Licitantes: 10/07/2017 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

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

14

27 de junho / 2017

acesse: www.jm1.com.br

O pai e o jardim
Um velhinho vivia sozinho em Minnesota.
Ele queria cavar seu jardim, mas era um
trabalho muito pesado. Seu único filho, que
normalmente o ajudava, estava na prisão.
O velho então escreveu a seguinte carta ao
filho, falando de seu problema:
“Querido filho,
Estou triste porque, ao que parece, não vou
poder plantar meu jardim este ano. Detesto
não poder fazê-lo porque sua mãe sempre
adorava a época do plantio depois do inverno. Mas eu estou velho demais para cavar
a terra. Se você estivesse aqui, eu não teria
esse problema, mas sei que você não pode
me ajudar com o jardim, pois está na prisão .
Com amor, papai”.
Pouco depois o pai recebeu o seguinte telegrama:
“PELO AMOR DE DEUS, papai, não escave o jardim! Foi lá que eu escondi os corpos!”
Às quatro da manhã do dia seguinte, uma
dúzia de agentes do FBI e policiais apareceram e cavaram o jardim inteiro, sem encontrar nenhum corpo. Confuso, o velho escreveu uma carta para o filho contando o que
acontecera.
Esta foi a resposta:
“Pode plantar seu jardim agora, pai. Isso é
o máximo que eu posso fazer no momento.”

Cortando o cabelo

Governo do Estado realizará
cadastramento de artesãos em Manhuaçu

P

or ocasião da realização do encontro Fóruns
Regionais de Governo,
que ocorrerá em Manhuaçu
na próxima quinta-feira, 29,
com a presença do Governador
Fernando Pimentel, a SEEDIF (Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Integrado e
Fóruns Regionais) e a Prefeitura de Manhuaçu, por meio
da Secretaria M. de Cultura e
Turismo, abriram o credenciamento de artesãos da região.
Interessados devem ficar atentos, pois serão feitas somente
sessenta inscrições, até o dia
28, quarta-feira (véspera da
realização do evento).
A Secretária M. de Cultura
e Turismo, Gena Clara Gil
Alcon, destaca que podem
se inscrever artesãos de Manhuaçu e cidades que integram
o Circuito Turístico Pico da
Bandeira. Interessados devem
se dirigir à Secretaria M. de
Cultura e Turismo localizada
no centro, à Rua Monsenhor
Gonzalez, nº 484, entre 8h e

sete erros

Depois de ir ao cabeleireiro lá vinha Joaquim com a orelha machucada:
-Como isso aconteceu? Perguntou sua mulher.
Ai Joaquim: -Isso aconteceu enquanto o
Manuel cortava meu cabelo!
-Mas ele te cortou com a navalha?
-Não, foi com a tesoura quando eu pedi
para que ele cortasse um pouco atrás da orelha!

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
146/2017, na modalidade Pregão Presencial nº
073/2017, Contratação de empresa especializada
para fornecimento de licença, sem limite de usuários,
abrangente, implantação, treinamento, migração e
customização de sistemas de aplicativos de gestão
publica municipal. O credenciamento e a entrega
dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia 11/07/2017,
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 21 de junho de 2017.

SABEDORIA
O silêncio é a única resposta que deves dar
aos tolos. Porque onde a ignorância fala, a
inteligência não dá palpites!
--------------------------------------Não crie expectativas em relação às pessoas que convivem ao seu redor. É melhor você
ser surpreendido do que decepcionado.
---------------------------------------E de repente já é sexta-feira. De repente
já é Natal. De repente mais um ano se foi, e
você ficou aí parado apenas querendo mudar
sua vida.
----------------------------------------O primeiro passo para se chegar a algum
lugar é decidir que você não quer mais ficar
onde está.

DICAS

LIMPEZA DA CASA
As juntas dos azulejos da casa, do banho ou
da cozinha que ficam escuras retomarão o seu
aspecto de novas se as limpar com um pincel
umedecido em lixívia pura.
---------------------------------------Para tirar marcas do lençol sem passar, misture uma parte de álcool com três partes iguais de
água, borrife sobre as dobras amassadas e passe
a mão em seguida.
Espere secar e o lençol vai estar lisinho de
novo.
------------------------------------------Para passar a ferro, forre a tábua de passar roupa com papel alumínio. Poupa energia.

18h. O telefone de contato é
33 3332 3801.
Serão observados os seguintes critérios para o cadastramento:
I - Ser brasileiro ou estrangeiro (com situação regularizada), residente e domiciliado
no Estado onde realizar o
cadastro;
II - Ter idade igual ou maior
de 16 anos.
III - Apresentar os seguintes documentos com cópia:
Carteira de Identidade; CPF;
comprovante de residência no
nome do requerente;
IV - Apresentar duas peças
prontas de cada matéria prima/
técnica a ser cadastrada;
V – Demonstração de habilidade manual, por meio
de prova de feitura (leve uma
peça artesanal inacabada na
qual possa ser terminada na
presença do avaliador).
VI – Uma foto 3x4, recente.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

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

PREGÃO 028/2017

CURIOSIDADES
INEXPLICÁVEL - Misteriosa capacidade mental de deficientes. A ciência não consegue explicar por que
alguns deficientes possuem extraordinária capacidade para realizar cálculos
mentais ou memorizar sons. Na Alemanha, havia um excepcional, absolutamente incapaz de entender qualquer
coisa, que gastou exatos 54 segundos
para multiplicar 79 milhões 532 mil
853 por 93 milhões 757 mil 479. Outro
deficiente, Tom Fuller, que vivia nos
Estados Unidos, levou dois minutos
para responder que havia 47 milhões e
304 mil segundos em um ano e meio.
PARA-BRISAS - Conchas marinhas são frequentemente usadas na

produção de lentes ópticas e vidros
para o mercado automotivo devido à
resistência e transparência do material com que são feitas. Porém, para
o alívio dos moluscos, engenheiros
químicos americanos acabam de desenvolver um material com a mesma
estrutura das conchas.
O segredo, tanto das artificiais
quanto das naturais, é que o material
é feito de estruturas rígidas (cálcio)
e macias (polímero) alternadamente
colocadas, assim, quando uma parte
rígida cede, o estrago é rapidamente
bloqueado e absorvido pela parte macia, impedindo-o que se espalhe pelo
resto da estrutura.

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a republicação do
Processo Licitatório no 091/2017, na modalidade Pregão nº
028/2017, 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 gêneros alimentícios, material
de limpeza, consumo e utensílios. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 07/07/2017 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
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Dudu Camargo faz B.O. contra
garoto que o acusa de abuso
Dudu Camargo respondeu
judicialmente às acusações de
agressão física feitas por Robert
Oliveira. O apresentador do telejornal Primeiro Impacto, do SBT,
registrou um Boletim de Ocorrência contra o rapaz que alega ser
seu namorado na última quarta-feira, indiciando-o por calúnia,
difamação e injúria, segundo o assessor de imprensa de Camargo.
Dudu, contudo, nega ter tido qualquer tipo de relacionamento
com Oliveira. “O rapaz quer se promover. Ele está aproveitando a
repercussão do caso da Maísa para se manifestar”, disse a VEJA
Cristian Gomes, assessor e amigo de Dudu. “São mentiras em
cima de mentiras. Eles nunca tiveram absolutamente nada. O Dudu
é hétero. Ele se afastou de algumas pessoas por causa da agenda
apertada, o que pode ter motivado essa reação.”
Histórico: Oliveira e Dudu já tinham sido alvo de especulações
no ano passado, quando caiu na internet um vídeo dos dois dando
um selinho. Nas redes sociais, eles aparecem abraçados em algumas fotos. Segundo o assessor de Dudu, as imagens não comprovam nada.
“Eu estava apaixonado! Ia fazer de tudo pra ficar com ele”, diz
Oliveira na publicação. “Estava tudo bem, até ele começar a ser
agressivo e babaca. Ele estava vidrado em ser um astro da TV
que esqueceu que tinha um relacionamento e começou a me tratar
como lixo, até que ele me machucou feio, arranhou meu braço e
deixou uma cicatriz em uma de nossas brigas. Não contente em 1,
ele bateu 2, 3, 4… Várias vezes. Já cheguei em casa com o rosto
machucado e tive que mentir para minha mãe.”

George Clooney e sócios vendem marca de
tequila por US$ 1 bilhão
Foi uma boa ideia Amal Clooney ter
recusado a proposta de George Clooney
de batizar os gêmeos do casal de “Casa”
e “Amigo”, já que a linha de tequila ultra
premium do ator, Casamigos, não pertence
mais à família.
Clooney e seus sócios, Rande Gerber
e Michael Meldman, venderam a marca à gigante britânica de bebidas Diageo
por um valor próximo a US$ 1 bilhão. De
acordo com o portal do canal de negócios
“CNBC”, a Diageo pagará US$ 700 milhões adiantados, com o potencial de desembolsar mais US$ 300
milhões de acordo com a performance do negócio ao longo dos
próximos dez anos.
“Se você tivesse nos perguntado quatro anos atrás se nós tínhamos uma empresa de US$ 1 bilhão, eu não acho que teríamos respondido que sim”, disse o ator ao site “Deadline”. “A operação
reflete a confiança da Diageo na nossa empresa e a nossa confiança
na Diageo. Mas não vamos a lugar nenhum. Nós ainda seremos
uma boa parte da Casamigos. Começando com uma dose esta noite. Talvez duas.” Clooney, Meldman e Gerber lançaram o rótulo
em 2013.
A Diageo é parceira e distribuidora da marca de vodca Cîroc, de
Sean “Diddy” Comb, negócio que o ajudou a reinar no topo da lista de artistas mais ricos do hip-hop de FORBES por muitos anos.
A empresa ocupou a 261ª posição na mais recente Global 2000,
lista de maiores empresas públicas de FORBES, com capitalização
de mercado de US$ 71,2 bilhões. Apesar de ter apenas 20 anos, a
empresa de bebidas pode ostentar o título de ser a detentora de
algumas das marcas mais vendidas do mundo: a vodca Smirnoff, o
licor Baileys, a cerveja preta Guinness e o uísque Johnnie Walker.
A empresa tem mais de 31 mil funcionários ao redor do mundo e
vendas anuais de US$ 15,25 bilhões.
Apesar de a propriedade de marcas de bebida boutique não ser
novidade entre as celebridades, ir do nada a uma venda de US$
1 bilhão em quatro anos é algo notável. A venda da Casamigos
vai, sem dúvida, fazer outras celebridades com marcas de bebidas
ficarem mais atentas. O músico Kenny Chesney lançou seu rum
Blue Chair Bay em 2013 (mesmo ano da Casamigos). O cantor
Toby Keith tem vendido Mezcal desde 2011. O duo Florida Georgia Line lançou a Old Camp Whiskey no ano passado, enquanto
Kenny G recentemente anunciou o Hana Gin. Já os irmãos Hanson
vendem sua própria cerveja, a MMMhops, em praticamente todas
as paradas da turnê.

'Convido [Maisa] a passar uma noite
comigo', diz Dudu Camargo
Perguntado se não teria ficado nem um pouco sem graça, afirmou que foi para o programa preparado para qualquer situação,
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mas que ficou um pouco constrangido. Em resposta a Maisa Silva,
que o chamou de "engessado", pareceu tentar intimidar a garota
com mais um comentário inconveniente: "A Maisa duvidou que eu
acordo animado, falando ‘bom dia’ do jeito que falo no jornal. Eu
convido ela a passar uma noite comigo, então".
Após ser rejeitado pela atriz no programa do Silvio Santos do
último domingo, 18, ele voltou ao centro das atenções na quarta-feira, 21, por conta de um jovem que diz ser o seu ex-namorado
e que publicou acusações de agressão contra ele nas redes sociais.
Dudu nega qualquer relação com o rapaz.
"As pessoas escrevem o que querem, como querem, mas é preciso analisar por diversos pontos de vista", disse a Sônia Abrão.
Questionado sobre o processo que ele teria aberto na Justiça, se
limitou a dizer: "Inventaram muitas coisas, mas a Justiça ja está
cuidando do caso. Eu peço que você [telespectador] não acredite
em tudo que lê na internet".
A assessoria do apresentador confirmou ao E+ na manhã desta
quinta-feira, 22, que Dudu registrou boletim de ocorrência e decidiu entrar com processo por calúnia e difamação.
Sobre a polêmica com Maisa, ele afirma ter ganho exposição
positiva: “Eu gostei. Aumentou muito meus seguidores nas redes
sociais, eu estou agora no seu programa... Eu prezo pelo sucesso,
pelo carinho do público, pela audiência".

Marcelo Rezende publica primeira foto
com nova namorada: 'Na alegria e na dor'
Marcelo Rezende, diagnosticado
com câncer no fígado e no pâncreas,
publicou a primeira foto com a namorada, Luciana Lacerda, de 51 anos, em
seu Instagram, nesta quinta-feira (22).
Na rede social, o jornalista surgiu sorridente e deitado em uma rede. "Na hora
da alegria e da dor. Esse é o amor verdadeiro, não é mesmo, Lu?", escreveu.
Os fãs do apresentador não demoraram
para mandar mensagens de felicidade nos comentários. "Que casal lindo!
Fico feliz por você ter encontrado seu
grande amor. Ela é linda! Isso que é
amor verdadeiro, pois ela sempre está do seu lado seja qual for o
momento que você está passando", disse um. "Que lindo é assim
mesmo. Amor verdadeiro. Na alegria e na doença", afirmou outro.
Apresentador nega rumores de morte: Em retiro espiritual em
Minas Gerais, Rezende usou suas redes para desmentir as notícias
de que estava morrendo. Isso aconteceu depois de o médico Ney
Cavalcanti de Albuquerque afirmar à "Rádio Jornal", de Pernambuco, que o jornalista possui apenas 1% de chance de recuperação.
"Deixa eu dizer uma coisa: não estou lenda nada. Minha leitura
está aqui (a 'Bíblia') porque é esta leitura que vai me tirar de todo o
deserto que estou atravessando. Mas, comentaram comigo que um
site de notícias disse que eu estava morrendo. Olha bem para mim
se eu estou morrendo", ironizou. "Primeiro que não tenho medo da
morte. Quem tem Deus não tem medo de nada. Portanto, eu estou
bem, atravessando todo o meu caminho da maneira que deve ser,
mas guiado pelo Altíssimo. Então, pode ter certeza, que vamos
alcançar a vitória", completou.

Ticiane Pinheiro, noiva de Cesar Tralli,
planeja casamento até dezembro de 2017
Após comemorar noivado com Cesar
Tralli, Ticiane Pinheiro vai oficializar
união com o jornalista, de quem ganhou
aliança de R$ 6 mil, este ano. Segundo o
colunista Ricardo Feltrin, os dois pretendem passar o próximo Natal e Ano Novo
sob o mesmo teto. A apresentadora, inclusive, passou a seguir estilistas especializadas em vestidos de noiva no Instagram.
De acordo com a publicação, a data do
casamento ainda não está definida, mas é
certo que o enlace ocorrerá antes de dezembro. O problema, entretanto, para a definição é que ambos estão com a agenda cheia
de trabalho.

Anitta vive affair com o empresário
Thiago Magalhães, de 25 anos.
Anitta está se relacionando com o empresário carioca Thiago
Magalhães, de 25 anos. A informação é do colunista Leo Dias,
do programa "Fofocalizando", do SBT, nesta quarta-feira (21). A
funkeira e o sócio de uma empresa de eventos musicais e de turismo se conheceram no bastidor de um programa de televisão. No
último dia 12, o casal comemorou o Dia dos Namorados em um
restaurante do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Anitta explicou motivo de não rotular como namoro: Há dois
dias, a "Poderosa" afirmou que aguarda ser pedida em namoro para
definir a relação como tal e que não vai ser a responsável por isso.
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"Eu não. Não sei se a outra pessoa
vai querer", disparou a funkeira,
que admitiu paquerar nas redes sociais. "É a única forma. Não estou
tendo tempo de ir a outro lugar fazer
essa questão de paquerar. Então tem
que ser nas redes sociais mesmo",
assegurou. E a intérprete de "Sim ou
Não" admitiu já ter usado a indiferença como forma de se vingar
de ex-namorados.

Ana Carolina abre o jogo sobre a vontade
de ter filhos e cogita se unir a casal de amigos para fazê-lo: ‘São muitas variáveis‘
Ao que tudo indica, o relacionamento de Ana Carolina e Letícia
Lima está indo de vento em popa.
Em entrevista ao site português
“DN”, a cantora abriu o jogo. À
publicação, Ana admitiu que sente
vontade de ter filhos com a atriz e se
referiu a ela como sua noiva.
Sobre ter filhos, a cantora é direta: “Sofro com esse pensamento há muito tempo e até congelei
uns óvulos porque já tenho 42 anos”. “Como a mulher é quem vai
parir, é ela que decide, mais do que o homem, se tem ou não um
filho. Se der uma doida, nem tem filhos. Eu não sei o que me vai
acontecer porque tem um lado bom e outro mais difícil, a preocupação eterna com aquele ser. Hoje, eu namoro uma mulher; sou
eu, a minha noiva, o meu amigo e o namorado dele. Somos quatro
famílias para ter um filho. São muitas variáveis”, completou sem
dar mais detalhes.

Após vencer câncer, Sabrina Parlatore
volta à TV em reality da Globo
Muito em breve o público vai poder matar as
saudades de Sabrina Parlatore. A apresentadora
que ficou famosa como VJ da MTV vai voltar
ao ar no reality show global 'PopStar', ao lado
de Fernanda Lima e Tiago Abravanel. “Foi uma
honra receber esse convite. É curioso. As pessoas perguntam se eu vou apresentar ou se vou ser
jurada. Vai ser um programa que o público vai se
divertir bastante”, declarou aos jornalistas. Além
da MTV, Sabrina também apresentou programas
na Band e na TV Cultura. Recentemente, a musa
enfrentou e venceu um câncer de mama. Em recente postagem nas
redes sociais, a moça falou, inclusive, que seus cabelos mudaram
depois da quimioterapia. "Cabelo com 1 ano de crescimento pós
quimioterapia. Finalmente dá pra usá-lo solto. E não é que nasceu
enrolado? Ele que era liso, liso… Amei!", afirmou. Durante o tratamento, Sabrina passou por 16 sessões de quimioterapia e 33 de
radioterapi e uma cirurgia, segundo informa o site RD1.

Namoro de Neymar e Bruna Marquezine
chega ao fim
Chegou ao fim, pela terceira vez, o namoro da atriz Bruna Marquezine com o jogador do Barcelona Neymar. O casal chegou a
trocar alianças recentemente mas decidiu colocar um ponto final
na relação nos últimos dias. Eles já pararam de usar os anéis mas
não apagaram as fotos e os vídeos de suas redes sociais. Amigos
garantem que o motivo para o término não foi traição, de nenhuma
das partes. Procurada, a assessoria de imprensa de Bruna Marquezine não retornou às nossas ligações. Bruna e Neymar começaram
a namorar em outubro de 2012 mas só assumiram a relação publicamente em fevereiro de 2013, durante o Carnaval carioca. Quando o carro alegórico em que Bruna estava passou em frente ao Camarote Devassa, onde Neymar curtiu a folia com amigos, o atleta
fez um sinal com as mãos dizendo 'estou de olho em você'. Pouco
depois de assumirem o namoro, surgiram as declarações de amor
nas redes sociais. Mas as mensagens tinham um nome: saudade. A
atriz estava em 'Salve Jorge' e precisava ficar muito tempo no Rio
para gravar a novela. Já o jogador morava em Santos e defendia
o time da baixada. Três meses depois de assumirem o namoro,
em maio de 2013, mais um obstáculo para a relação. A distância
aumentou depois de Neymar assinar contrato com o Barcelona e se
mudar para a Espanha. Marquezine virou a melhor amiga de Rafaella, a irmã do atleta, e embarcou com a família do craque para a
Espanha quando Neymar assinou com o time. A enorme distância
entre o casal acabou influenciando no relacionamento e as crises
começaram a surgir. A atriz postou uma mensagem enigmática
nas redes sociais: "passou... é pra frente que se anda", quando começaram a surgir notícias de que os dois tinham se separado, em
novembro de 2013. No entanto, a assessoria de imprensa dos dois
garantia que o namoro seguia firme e forte. Neymar também postava mensagens que davam a entender o término.
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