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Circulação: Território do Caparaó, Governador Valadares e Ipatinga

Distribuição gratuita

Fernando Pimentel no Fórum Regional
no Território Caparaó em Manhuaçu
Coocafé conquista
Certificação em
Responsabilidade
PÁG. 12 Social

Fernando Cerqueira, Diretor
Presidente da Coocafé

Câmara de Manhuaçu
promove audiência
pública sobre
Plano Diretor

Arquiteta
Urbanista,
Lidiane
Espindula

PÁG. 12

Anderson Moura é
o novo Delegado
Seccional CRC
PÁG. 08 MG/Manhuaçu
Anderson
Moura é o
novo
Delegado
Seccional

PÁGs.06 e 07

PÁGs. 06 e 07
Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes,
Prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães e Governador Fernando Pimentel. Durante a cerimônia,
Fernando Pimentel assinou mensagem encaminhando à Assembleia Legislativa de Minas Gerais
um projeto de lei que autoriza a doação do imóvel onde funciona atualmente o
Fórum de Comarca de Manhuaçu para a prefeitura da cidade.
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EDITORIAL

Responsabilidade educacional

CHARGE

O

Brasil ganha mais uma lei para reger a educação. Em meio à densa
legislação já existente para o setor, a comissão especial da Câmara
dos Deputados acaba de aprovar a Lei de Responsabilidade Educacional (PL 7420/2006). A nova medida faz parte do Plano Nacional
de Educação (PNE), instituído através da Lei 13.005/2014, em vigor
há pouco mais de três anos. Pelo texto aprovado, caberá ao Conselho
Nacional de Educação estabelecer os parâmetros que serão levados em
conta para analisar a educação infantil, os ensinos fundamental e médio
e a educação de jovens e adultos, depois de ouvir as várias instâncias da
área educacional.
Entre os itens sugeridos na proposta estão a infraestrutura das escolas, a
adoção de planos de carreira para o magistério e uma política de formação
continuada para os profissionais de educação. Também está prevista a
articulação da escola com o Conselho Tutelar da região para investigar
maus tratos aos alunos no ambiente familiar e faltas injustificadas.
Segundo o artigo primeiro da nova lei,
o padrão de qualidade na educação básica,
Fale com a redação
contato@jm1.com.br referido no artigo 206, VII, da Constituição
Federal, em cada sistema e rede de ensino,
(33)3331-8409
será garantido, dentre outros fatores, mediante a existência obrigatória de titulação
mínima de todos os profissionais da educação de acordo com as exigências
da lei de diretrizes e bases da educação nacional; plano de carreira para o
magistério público, nos termos do art. 206, V, da Constituição Federal, e
da legislação federal pertinente programa de formação continuada para
os profissionais do magistério e servidores técnico-administrativos, de
duração plurianual, com dotação orçamentária específica; jornada de trabalho dos profissionais do magistério e servidores técnico-administrativos,
com previsão de período de tempo específico semanal para atividades de
planejamento e estudo coletivo, cumprido no estabelecimento de ensino.
Outros aspectos também previstos no artigo primeiro referem-se ao
plano de educação, em consonância com o plano nacional de educação,
previsto no artigo 214 da Constituição Federal; padrões definidos de
infra-estrutura e funcionamento das escolas, de acordo com custo-aluno-padrão-qualidade periodicamente calculado para cada etapa e modalidade
da educação básica, nos termos previstos na lei de diretrizes e bases da
educação nacional; estratégias diferenciadas na oferta da educação infantil,
a fim de que todas as crianças na faixa etária de zero a cinco anos, com
necessidade caracterizada desse tipo de atendimento, segundo critérios de
natureza social e econômica, recebam a adequada atenção educacional;
ensino fundamental regular universal em tempo integral, com jornada
escolar de pelo menos sete horas diárias e ensino médio regular universal,
com jornada escolar de pelo menos cinco horas diárias.
Aprovados os parâmetros de qualidade, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Inep, vai divulgar, a cada dois anos,
os indicadores que deverão ser seguidos pelos gestores públicos para
garantir a melhoria da educação básica. Quem não comprovar que houve
avanços será enquadrado na Lei de Improbidade Administrativa e poderá
ter punições como a perda da função pública e a suspensão dos direitos
políticos por até cinco anos.
De acordo com o Observatório do Plano Nacional de Educação,
conjunto de entidades não governamentais, nos três primeiros anos de
funcionamento, o PNE só conseguiu atingir 20% das metas. As normas
estabelecidas pelo plano vão até 2024.
Os deputados acreditam que com a aprovação dessa nova lei irão pressionar os agentes públicos a garantir o direito à educação pública, laica e de
qualidade. No entanto a reflexão não é tão simplista. A sua aplicabilidade terá
que passar por um processo de adequação. Além disso, se uma pequena parte
da legislação relacionada à educação fosse cumprida de acordo, talvez nem
fosse necessária uma nova normatização. Todavia, na avaliação da autora
do projeto transformado em lei, é indispensável que a implementação dessa
legislação resulte em políticas públicas efetivamente comprometidas com
a qualidade, com o real acesso de cada brasileiro ao saber e à elevação do
nível geral de escolaridade da população ao longo do tempo.
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EU LEIO o
Jornal das
Montanhas
Geane Souza - Mini Shop Rua Dr. José Fernandes
Rodrigues, 531 - Centro Fone 3331-4133 - Manhuaçu

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

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

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

CARTA DOS LEITORES
POBREZA E RIQUEZA

O fato de não termos investido pesado na infraestrutura do país,
foi uma das principais razões da economia brasileira não deslanchar.
Perdemos a chance de ficar ricos... Mas, ainda há tempo...
Todo mundo era pobre até o início do século XIX, e a renda média
era de apenas US$ 3 por dia. Aí veio a revolução industrial... A tecnologia deu saltos incríveis em todas as áreas da ciência, e
aqueles três dólares multiplicaram-se por cinquenta, e isso aconteceu
em muitos países... Do primeiro mundo... Porém, a pobreza mundial
vem diminuindo... E diminuiria mais se houvesse mais humanidade e
amor cristão no sistema capitalista. Utopia?
Não é nenhuma utopia... Ainda chegaremos lá... E seremos todos
mais felizes! Segundo o Banco Mundial, em 2015, pela primeira vez,
menos de 10% da população do planeta, vive com menos de US$ 1,9
por dia, mesmo no cenário de desaceleração de crescimento que o
mundo enfrentou após a crise de 2008.
O grande entrave é o fato seguinte: a desaceleração do crescimento
global afeta mais os países com menor nível de desenvolvimento.
E estes países precisam passar por intensas reformas, que não são
fáceis de implementar. As brigas políticas são constantes, e o dinheiro
não chega onde precisa chegar. Mas as reformas são
urgentes...
Países desenvolvidos fizeram da força do trabalho a alavanca da
economia. E isso é muito normal em economias de países jovens,
cujas bases piramidais tem larga base demográfica.
O Brasil tem atualmente uma renda média per capita dentro na
média mundial de US$ 13 mil, isto é, estamos distantes de sermos
país desenvolvido.

O problema crucial é que nos tornaremos um país velho antes de
conseguirmos nos transformar em um país rico. Porque nossa população está envelhecendo rápido. E a produtividade não cresce na
velocidade necessária para compensar a perda da força de trabalho
que incide no PIB.
O Brasil experimentou um crescimento acelerado nas décadas
de 60 e 70 e um crescimento estagnado nas décadas de 80 e 90,
com o aumento da dívida pública, do consumo interno e de cenários
externos favoráveis.
Mas o país continua como uma das economias mais fechadas e
protecionistas do mundo. Urge mudar isso!
O crescimento do nosso PIB terá que vir do aumento de produtividade da economia brasileira, entretanto, faltam investimentos em
planejamento, infraestrutura, pesquisa e tecnologia, essenciais para
aumentar a produtividade.
A carga tributária altíssima (e Meirelles acena com mais aumentos),
aliada a burocracia e a corrupção, geram ano após ano a desindustrialização do país.
É preciso fazer as Reformas Previdenciária, Trabalhista, Tributária,
Política. É preciso sobretudo, melhorar a qualidade da política e dos
nossos políticos. É preciso um estado enxuto, que saiba valorizar
cada centavo que arrecada, onde haja gestores responsáveis focados
em ofertar serviços
básicos de qualidade para a população. É vital abrir a economia,
premiar a meritocracia, acabar com as benesses do funcionalismo
publico, e promover desestatização em nível nacional. As estatais são
antros de corrupção generalizada... Qualquer um vê isso! As eleições
de 2018 precisam ser encaradas com muita seriedade pelos cidadãos
brasileiros que desejam o melhor para o país. Menciono isso porque
há uma necessidade premente de RENOVAR a classe política.
O BRASIL merece respeito!
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Leilão tem 170 motos e
carros em Manhumirim
Acontece no dia 15 de
julho, sábado, a partir das
13 horas, o 5º Leilão de
Veículos do Detran-MG
em Manhumirim. Ao todo,
serão 170 veículos leiloados.
Os lotes serão leiloados
no Ginasio Poliesportivo
Públio Nolasco de Manhumirim. ( Avenida JK, perto
do Trevo, saída para Manhuaçu )
Entre os lotes, há carros e motocicletas recuperáveis e sucatas.
A visitação dos veículos será permitida entre os dias 08 a 14
de julho, de 09 às 17 horas.
O local para os interessados conhecerem os lotes será no Pátio
Socorro JK de Manhumirim - Avenida Lauro Celio da Silva,
600 - Centro - Manhumirim ( próximo à rodoviária)
Mais informações pelos telefones (33) 3341-1252 e (33) 9
8441-7266 (WatsApp) e (32) 9 9913-7720 (WatsApp).
Todos lances inicias começam a R$ 100,00.
A realização do leilão é do Detran-MG.

Orçamento Paralelo da União nas Últimas
Décadas (Valores ilustrativos)
Conta da Corrupção em Geral
6.1 Corrupção área da construção civil e
empreiteiras – R$ 300 bilhões
6.2 Corrupção área do sistema financeiro
S/A – R$ 350 bilhões
6.3 Corrupção área frigoríficos – R$ 150
bilhões
6.4 Corrupção área estatal (Petrobras, Furnas, BB, CEF, Correios, etc) - R$ 350 bilhões
6.5 Corrupção empresas de todos os tipos
– R$ 300 bilhões
6.6.1 Caixa 2 PSDB – R$ 7 bilhões
6.6.2 Caixa 2 PT – R$ 7 bilhões
6.6.3 Caixa 2 PMDB – R$ 7 bilhões
6.6.4 Caixa 2 vários partidos – R$ 7 bilhões
6.7.1 Propina para presidentes - R$ 2 bilhões
6.7.2 Propina para Senadores – R$ 3 bilhões
6.7.3 Propina para deputados – R$ 5 bilhões
6.7.4 Propina para membros do Judiciário – R$ 4 bilhões
6.8.1 Propina para prefeitos – R$ 10 bilhões
6.8.2 Propina para vereadores – R$ 15 bilhões
6.8.3 Propina para governadores – R$ 10 bilhões
6.8.4 Propina para deputados estaduais – R$ 18 bilhões
6.100.1000 "Pequenas" corrupções - 150 bilhões
TOTAL - (estimativa nas últimas 3 décadas) - (4 TRILHÕES)

Exército Brasileiro é a entidade em que
mais o povo confia
Exército Brasileiro (EB) é
uma das três Forças Armadas
do Brasil, responsável, no
plano externo, pela defesa do
país em operações eminentemente terrestres e, no interno,
pela garantia da lei, da ordem
e dos poderes constitucionais. O Comandante Supremo é o
Presidente da República. Entre 1808 e 1967, o responsável
pela gestão do Exército foi o Ministério da Guerra. De 1967 a
1999, passou a ser denominado Ministério do Exército. Desde 1999, na estrutura do Governo do Brasil, o exército está
enquadrado no Ministério da Defesa, ao lado da Marinha e da
Força Aérea. As Forças Armadas são respaldadas por 80,1%
da sociedade, brasileira.

Lei do Lixo pode se tornar mais rígida
Aprovada em janeiro de 2014, sancionada em fevereiro e
em vigor desde maio do mesmo ano, a legislação municipal

que proíbe qualquer cidadão jogar lixo nas ruas e vias públicas
de Juiz de Fora, a Lei do Lixo, "não colou". Ao menos, esta é
a opinião do vereador José Márcio (Garotinho, PV), um dos
coautores do texto apresentado e aprovado durante legislatura
passada ao lado ex-vereador Jucelio Maria (PSB). Para combater
o próprio entendimento de que a norma ainda não conseguiu
cumprir o objetivo de ter um viés educativo e contribuir com a
limpeza da cidade, Garotinho protocolou novo projeto de lei.
Com o novo dispositivo, o parlamentar quer tornar a regra mais
rígida para aqueles que forem flagrados atirando lixo ao chão.
(Tribuna de Minas - Juiz de Fora)

Polícia Ambiental apreende
7 Trinca-Ferros em Manhumirim
A Polícia Ambiental de Alto
Caparaó realiza operação de
combate à caça e captura de
animais silvestres na cidade de
Manhumirim.
Durante a operação os militares apreenderam sete pássaros (trinca-ferros) que estavam sendo mantidos em cativeiro.
Três pássaros estavam sem anilha e foram apreendidos no
bairro Nossa Senhora da Penha e outros quatro foram apreendidos no bairro Cidade Jardim, sendo estes anilhados, contudo
a fiscalização percebeu a adulteração das anilhas.
Foram tomadas as providências com relação à soltura
dos pássaros, após laudo de
sanidade, depósito dos pássaros anilhados, confecção do
TCO (Termo Circunstanciado
de Ocorrência) e de destruição de gaiolas, apreensão e depósito e por fim a liberação do autor após assinatura do termo de
comparecimento.
A ocorrência foi registrada pelos Sargentos Júlio Alves e
Marcone e os Cabos Ladsmar Silveira e Werneck.

Concurso de poesia
terá inscrições em julho
As inscrições para o 31º Salão Nacional de Poesia Psiu
Poético, que este ano traz o tema "Linguagem & Bicicletas
Voadoras", começam a ser recebidas pessoalmente, no próximo dia 4 de julho, na Biblioteca Municipal do Centro Cultural
Hermes de Paula. Mas podem ser feitas também pelo e-mail
psiupoetico31anos@hotmail.com ou enviadas pelo Correio
para o Centro de Educação e Cultura "Dr. Hermes de Paula".
Podem ser inscritos até três poemas, digitados ou trabalhados
de forma artesanal. Poesias digitais deverão ser enviadas em
formato PDF. Os poetas também podem se inscrever para a
mostra de poesia visual e arte-postal. (Jornal de Notícias Montes Claros)

São João do Manhuaçu

Prédio do antigo Fórum será a nova sede da
prefeitura de Manhuaçu
Governo de Minas doa para a prefeitura o antigo prédio do
Fórum Desembargador Alonso Starling, no centro de Manhuaçu,
que a partir de segunda-feira, dia 26 de junho, começa a mudar
para o novo prédio erguido na avenida Centenário, no bairro
Bom Pastor em Manhuaçu.
A obra teve início em fevereiro de 2015 e finalizada no início de 2017 foi edificada em terreno doado pelo Município ao
Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG), com a finalidade específica de abrigar a
nova sede do judiciário local,
o terreno possui uma área de
4.196,56 m².
O custo das obras foi estimado em R$ 15.468.540,93,
segundo o preço da proposta vencedora da licitação
053/2014 do TJMG. A nova sede conta com uma edificação de
6.307,39m² de construção, em seis pavimentos. Uma ampliação
de seis vezes mais que o atual Fórum, que possui apenas 1.350
m². De acordo com o TJMG, o sexto pavimento será destinado
às instalações técnicas. “No total, o prédio terá capacidade
para nove varas judiciais, incluindo Juizado Especial e todos
os espaços necessários à prestação jurisdicional da comarca. O
novo Fórum ainda conta com um salão do júri para 115 pessoas, elevadores, ar-condicionado central, acessibilidade para
portadores de deficiência, estacionamento para carros, motos e
bicicletas, entre outros”, informou a assessoria de comunicação
do Tribunal de Justiça.
Segundo o TJ, a opção pela construção se deve ao fato de não
haver espaço para ampliação no atual Fórum, logo uma sede
maior seria mais econômico para o Estado.
“Existem imóveis alugados para arquivo, área de apoio e
Juizado Especial, criando transtornos para a administração e
para os usuários”.
Segundo o juiz diretor do Foro da Comarca de Manhuaçu,
Vinicius Ristori as novas instalações irão proporcionar aos
usuário e servidores da justiça mais espaço e conforto. “As
instalações do prédio atual, no centro da cidade já não supre as
necessidades da Justiça no que diz a espaço físico, não tendo
mais como receber ampliações e essa mudança se fez necessária.
O fórum tem mais de
60 anos de instalação
neste prédio que foi
erguido na década de
50”. Diz o juiz.
A mudança aconteceu no dia 26, e
durante esta semana
os trabalhos forenses foram suspensos,
para que tudo fosse
organizado, equipamentos de informática, arquivos, processos.
O atendimento no Fórum não acontecerá neste período. o atendimento será apenas no regime de plantão.

Bingo para arrecadar fundos
para APAE de Lajinha

Dizem que o Secretário Pedro Gilmar em São João do
Manhuaçu, tem feito um ótimo trabalho juntamente com sua
equipe, o trabalho de vacinação contra a Dengue e Febre
Amarela no município foi muito elogiado pelos moradores
pela eficiência e rapidez, não esperando os munícipes, mas
sim visitando todas as moradias do município, fato agora
se repete com a vacina Antirrábica com a imunização de
mais de 4 mil animais em todo o município. Parabéns ao
secretário e todos da equipe.

Uma multidão compareceu no dia 26 de junho
no Centro Municipal
de Eventos Areado em
Lajinha, no Show de
prêmios beficiente em
prol da SSVP Sociedade
de São Vicente de Paulo
– APAE - Lajinha MG.
1º prêmio 01 CGFAN
160 cc
2º prêmio 01 CGFAN
160 cc
3º prêmio 01 FIAT MOBI
4º prêmio cartela extra 01 STRADA 0KM.
O preço das cartelas foram de R$ 40,00 para quem comprou
antecipado ganhando a cartela extra, já no dia do evento o valor
foi de R$ 40,00 e a cartela extra a R$ 20,00.
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PREGÃO 039/2017

"carreira elogiável”.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello destacou referente ao senador Aécio Neves

EMPRESAS DE JOESLEY DEVEM
R$ 5 BI À PREVIDÊNCIA
Somadas as dívidas previdenciárias de apenas cinco das
empresas do grupo J&F, a dívida dos irmãos Joesley e
Wesley Batista soma mais de R$ 5,2 bilhões. A JBS, dona
da Friboi, é a maior devedora do grupo e a quinta maior da
história do Brasil, com um calote de R$ 2,87 bilhões nos
cofres públicos. Apenas R$ 17,4 milhões da dívida da JBS
está parcelada. As empresas J&F somadas são o 3º maior
devedor.
NA NOSSA CONTA
A dívida previdenciária de cinco empresas do grupo J&F
(JBS, Marfrig Global Foods, Margen, Swift Armour e Nicolini) é R$ 5.286.646.260,19.
GLOBAL CALOTE
A Marfrig deve, entre PIS, Cofins, CSLL e Previdência Social mais de R$ 1,2 bilhão ao erário. Apenas R$ 149 milhões estão negociados.
RECORDISTAS
O frigorífico Nicolini, o menor devedor previdenciário das
empresas do J&F, deve quatro vezes mais que Itaipu, por
exemplo: R$ 233 milhões.
ATÉ ARGENTINA

EFEITO JBS
O Senado aprovou a Medida Provisória 772, que aumentou
de R$ 15 mil para R$ 500 mil o valor máximo de multa a
frigoríficos que violem a legislação sanitária. A JBS terá de
pagar bem mais, agora.
ERA O CONTRÁRIO
Projeto do senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) estabelece tempo máximo
de 5 dias para a substituição dos produtos
com defeitos por parte do comerciante, e não
para o consumidor exigir a troca.
RESPEITO AO ETHOS
Coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol
afirmou que o presidente Michel Temer respeitou a lista
tríplice ao escolher Raquel Dodge para assumir a PGR.
“Preserva o ethos da instituição”, diz.
SEM CRISE
Após a crise da saída do Reino Unido da União Europeia,
o Euro registrou o melhor trimestre frente ao dólar desde
2010. O aumento de juros ajudou a moeda, que teve o melhor desempenho do período.
SACO SEM FUNDO

A Swift Armour, frigorífico argentino comprado pela JBS
em 2005, deve R$ 321 milhões aos cofres brasileiros previdenciários.

Parlamentares articulam novo fundo partidário que deve
chegar a R$3,5 bilhões por ano para bancar partidos e
campanhas políticas. O fundo atual custa quase R$ 1 bilhão por ano ao contribuinte.

FIM DA JUSTIÇA DO TRABALHO ESFRIA NA CÂMARA

PERGUNTA NO STF

A reforma trabalhista, que será votada na próxima semana
no Senado, com forte chance de aprovação, produziu um
efeito inesperado na Câmara: fez arrefecer articulações
para a extinção da Justiça do Trabalho, ideia defendida
publicamente pelo seu presidente, Rodrigo Maia. A convicção agora é que a modernização da legislação trabalhista
tornará “inócua” a Justiça do Trabalho em uma década.

Com as novas delações de Joesley Batista, a Procuradoria
Geral da República vai pedir a prisão dos ex-presidentes
petista Lula e Dilma?

CUSTO ASTRONÔMICO
Hoje, a Justiça do Trabalho brasileira custa 0,28% do PIB,
o dobro do custo de toda a Justiça dos Estados Unidos e
da Inglaterra (0,14%).
CUSTO/BENEFÍCIO
As sentenças rendem aos queixosos um terço do custo da
Justiça do Trabalho, cujo orçamento total chega a siderais
R$ 21,2 bilhões/ano.
CUSTO/BENEFÍCIO RUIM
O Brasil gasta R$ 57 mil em cada processo que tramita na
Justiça do Trabalho, que tem valor médio de R$ 15 mil –
um quarto do seu custo.
MAIS UM VOTO
O governo vibrou com a decisão do ministro Marco Aurélio,
do STF, de liberar Aécio Neves (PSDB-MG) para reassumir o mandato. É que isso garante mais um voto favorável
à reforma trabalhista no plenário.

CÂMARA PODE BLINDAR
TEMER E DEPOIS DEPUTADOS
A eventual recusa de autorização da Câmara para o Supremo
Tribunal Federal (STF) processar o presidente Michel Temer,
poderá abrir caminho a outra decisão em gestação há semanas, e já revelada nesta coluna: o plenário avalia usar o artigo
53 da Constituição para sustar todas as ações penais abertas
no STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República contra
deputados enrolados na Lava Jato e outros casos.
ESTÁ NA CARTA
O parágrafo 3º do art. 53, introduzido pela emenda nº 35,
prevê que o plenário da Câmara pode sustar ação penal no
STF contra deputado.
MAIORIA SIMPLES
Para suspender ações penais, basta o plenário da Câmara
aprovar por maioria dos membros representação apresentada por qualquer partido.
BLINDAGEM PARA TODOS
Negando autorização ao STF para processar Temer, a Câmara se sentirá encorajada a estender a blindagem a deputados da Lava Jato.

PERSEGUIÇÃO STALINISTA

EFEITO BOLSONARO

Repercute no Congresso a denúncia do prefeito de Caxias, Fábio Gentil (PRB), de que o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), cortou R$ 18 milhões para
atendimento à saúde do povo pobre da cidade só para se
vingar da derrota do seu candidato a prefeito.

A ideia era começar por blindar Jair Bolsonaro (PSC-RJ)
de duas ações no STF por “incitar o estupro”. Mas o caso
Temer é bem mais robusto.

QUEIXAS OUVIDAS
Após o senador Dário Berger (PMDB-SC) protestar contra a transferência de
recursos da educação para resolver o
problema dos passaportes, o Palácio do
Planalto acabou encontrando outra solução.

GREVE GERAL FRACASSA NO DF,
MAS GARANTE FERIADÃO
Além dos transportes, paralisados, apenas servidores públicos de Brasília aderiram de forma mais significativa à
“greve geral” convocada por sindicalistas nesta sexta (30).
A exceção ficou por conta de milhares de policiais para garantir a manifestação de... 30 sindicalistas. O servidor não
foi ao trabalho, e não apareceu no protesto. Preferiu curtir o
novo feriadão acrescentado ao longo calendário de folgas.

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do
Processo Licitatório no 0111/2017, na modalidade Pregão
nº 039/2017, 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
odontológico. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
19/07/2017 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

PREGÃO 038/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 0110/2017, na modalidade Pregão nº
038/2017, 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 de
papelaria em geral e consumo. Credenciamento e abertura
dos Licitantes: 18/07/2017 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

PREGÃO 037/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 0109/2017, na modalidade Pregão nº
037/2017, 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 para
fornecimento de palco, som, luz, iluminação, banheiros,
segurança e estrutura em geral para realização da XXIV
Festa Rural de São João do Manhuaçu-MG. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 17/07/2017 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

PREGÃO 036/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do
Processo Licitatório no 0108/2017, na modalidade Pregão
nº 036/2017, 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: o registro de preço
para aquisição de pneus conforme condições estabelecidas neste edital e termo de referência. Credenciamento e
abertura dos Licitantes: 17/07/2017 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

PREGÃO 035/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 0107/2017, na modalidade Pregão nº
035/2017, 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 seguro para
veículos da frota municipal. Credenciamento e abertura
dos Licitantes: 14/07/2017 ás 13hs00min 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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POLÍCIA
POLÍCIA
Menina de 12 anos denuncia
Solenidade do
estupro em Orizânia
7º Aniversário do 14º BPM da PMES
Policiais de Orizânia prenderam um rapaz de 20 anos
identificado com as iniciais
A.J.S. Ele é suspeito de ter
estuprado uma menina de
12 anos na noite do último
sábado(24/06). Informações
registradas no Boletim de
Ocorrência (B.O) da PM,
dão conta de que a menina
foi agarrada pelo autor e
forçada a entrar em uma
casa localizada no centro da
cidade. A vítima relatou aos
policiais que sofreu lesões
ao tentar fugir do acusado

que puxou seus cabelos, tirou
suas roupas e a obrigou a
fazer sexo com ele.
Após informação sobre a
denúncia envolvendo a menor os policiais de plantão,
Cb Xavier e Sd Andolphi,
agiram rapidamente e lograram êxito ao prender o
acusado, que já é conhecido
no meio policial por ser contumaz na prática de delitos.
A menina foi encaminhada ao Hospital São Paulo de
Muriaé para ser medicada.
Jornal O Campeão

CAPUTIRA - Jovem tumultua
velório e resiste a prisão

Um jovem de Caputira que
encontrava-se internado em
uma Clínica de Dependentes
Químicos em Caratinga foi
comunicado que o Pai havia
falecido e ao chegar em uma
Igreja em Caputira, local onde
acontecia o velório iniciando
um grande tumulto, vilipendiando o cadaver, resistindo
a prisão após acionamento da
PM no local.
Thales Henrique do Nascimento Pereira, 27 anos, assim
que adentrou na Igreja começou a gerar confusão no velório, na presença de amigos e
familiares ele jogou o caixão

no chão e retirou o corpo de
seu pai do caixão dizendo que
ninguém iria sepultá-lo.
No local, a Polícia Militar
deparou com o caixão no
chão e o defunto nos braços
do autor, cadeiras jogadas
pelo salão, flores e pó de serra
espalhados por todo lado no
interior do salão da igreja.
Familiares e amigos foram
obrigados a deixar o local e
aguardar na rua em frente a
Igreja, todos completamente
assustados e temerosos com a
conduta de Thales, pois a todo
momento este gritava ( QUERO VER SE TEM MACHO

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2017
CREDENCIAMENTO 03/2017
INEXIGIBILIDADE 08/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna
pública a abertura do Processo Licitatório no 0112/2017,
na modalidade Credenciamento/inexigibilidade, na forma
presencial, regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e
suas alterações, e demais condições fixadas no instrumento
convocatório. Objeto: CREDENCIAMENTO de serviços de
cuidadores. A partir do dia 25 de julho de 2017. 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.
– Marlene Aparecida Cardoso Cristóvão/Presidente CPL.

TOMADA DE PREÇO 02/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu torna
público a realização de licitação na modalidade tomada de
preço nos termos da Lei 8666/93 PRC 0113/2017 Tomada
de Preço 002/2017 para contratação de serviços técnicos
especializados de pessoa jurídica para serviços de obras e
engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais
para realização de pavimentação asfáltica em CBUQ,
meio fio, sarjeta e rede pluvial, nas Ruas Projetada, Rua
Verde e Rua Principal no Distrito de Pontoes, nos termos
do convênio 1491000536/2016. Sessão dia: 21 de julho de
2017 as 09hs00mim. Local: Rua Vereador Geraldo Garcia
Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.918-000, São João do
Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33) 33771200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no endereço acima. – Marlene
Aparecida Cardoso Cristóvão/Presidente CPL

PARA ME TIRAR DAQUI).
Durante parlamentaçao com
o autor ele passou a desacatar
os Policiais Militares proferindo xingamentos. Sendo
assim os Policiais utilizando
de meios necessários e uso de
técnicas de imobilização e do
uso moderado da força conseguiram algema-lo pelas mãos
e pelos pés, só assim Thales
foi contido.
Thales Henrique do Nascimento Pereira, 27 anos foi preso e conduzido para Delegacia
onde foi liberado após assinar
o TCO - Termo Circunstanciado de Ocorrência, se comprometendo a comparecer
posteriormente em juízo.
Por Jacqueline Dutra de
Carvalho

Na manhã da terça-feira,
dia 27, o 14º Batalhão realizou Solenidade em comemoração ao seu 7º Aniversário. O Batalhão é originário
da 7ª Companhia Independente e foi criado em 24 de
junho de 2010, através do
Decreto nº 2.476–R, de 26
de fevereiro de 2010. Sua
atuação abrange os municípios de Ibatiba, Irupi, Iúna,
Ibitirama, Muniz Freire e
Brejetuba.
Na oportunidade, realizou-se homenagens a personalidades da região pela
significativa contribuição e
parceria com a Unidade, sendo agraciados com o título
de “Amigo do 14º Batalhão
de Polícia Militar do ES”, o
senhor Werben Narck Rangel
Mamprim da Silva e a senhora Gabriela Carla Fernando.
Durante a solenidade foi
entregue certificado de Destaque Operacional do 14º
BPM, referente ao 1º Trimestre de 2017, ao Soldado
Willias da Silveira Goulart,
diante dos notáveis exemplos
de dedicação e eficiência na
busca pela diminuição dos
índices de criminalidade.
Ainda teve homenagem
aos militares da Reserva Remunerada, Capitão QOA RR
Alcemar Pedro da Silva e 2º
Sgt RR Jocimar de Oliveira.
Esses policiais militares atuaram servindo e protegendo
a sociedade capixaba por
30 anos, muitos destes anos
foram cumpridos na área do
14º BPM. Como sempre contribuíram de forma grandiosa
na construção da história da
Unidade foram agraciados
com o Diploma Fibra de
Ortiz, que é a homenagem
destinada aos policiais militares do 14º BPM que são
transferidos para a Reserva
Remunerada.
A solenidade contou com
a presença de autoridades
políticas e militares, entre
os militares compareceram o

Comandante do Comando de
Polícia Ostensiva Serrano,
Coronel Arilson Marcelo
Martinelli, o Subcomandante do Comando de Polícia
Ostensiva Serrano, Tenente
Coronel Geovânio Silva
Ribeiro, além do Comandante da 6ª Cia Ind, Major
Wellington Nalesso Denadai
e o Subcomandante da 2ª Cia
Ind, Cap Leonardo Almonfrey Stein. O Coronel Reserva Remunerada Edmilson
dos Santos, ex-Comandante
Geral e o Coronel Reserva
Remunerada, Carlos Henrique Pereira França também
prestigiaram o evento. Entre as autoridades políticas
estavam o vice-prefeito de
Ibatiba, Dr. Lindon Johnson
Arruda Pereira, e o Tenente
Coronel Reserva
Remunerada Weliton Vírgilio Pereira, Prefeito de
Iúna e ex-comandante da
Unidade.
Em seu discurso, o Comandante da Unidade Tenente Coronel Gunther Wagner
Miranda lembrou que foi
subcomandante da Unidade quando esta foi criada,
ressaltou também que está
empenhado em proteger a
população da região, e que
sabe que pode contar com os
valorosos policiais militares
do 14º BPM.

Na solenidade também
foram entregues as Medalhas “Valor Policial Militar”
aos militares que contam
com 28 anos, 20 anos e 10
anos, como reconhecimento
pelos anos de bons serviços
prestados, com fé, lealdade,
constância e valor.
Em seu discurso, o Comandante do CPO-Serrano
ressaltou a importância dessa aproximação com a comunidade, ressaltou que o
14º BPM tem apresentado
índices de redução da criminalidade, e que tem recebido
muitos agradecimentos dos
Prefeitos e moradores da região desde a implantação do
Policiamento na zona rural.
Afirmou que as tradições
militares devem ser mantidas
e, sobretudo, a disciplina e
os laços de camaradagem,
para que, diante de inúmeras dificuldades que o dever
nos impõe, o 14º Batalhão
permaneça firme.
A solenidade foi realizada
fora do Quartel, no Restaurante Vó Rosinha, em
Ibatiba, com a finalidade de
aproximar a Polícia Militar
da comunidade. Ao final
da solenidade foi servido
almoço de confraternização
para os oficiais, as praças,
as autoridades e todos os
demais presentes.

Imagens do sistema de
segurança do hotel deverão
ajudar a política nas investigações. O celular da vítima
foi encontrado e recolhido
como prova. A PM recebeu
uma denúncia anônima so-

bre quem estaria cobrando
o dinheiro da dívida.
O corpo do rapaz foi encaminhado para o Posto de
Perícia Integrado (PPI) em
Governador Valadares.
Minas Hoje

Homem é assassinado em hotel de GV

Um homem de 29 anos foi
encontrado morto dentro de
um quarto de hotel no Centro
de Governador Valadares,
na noite dessa sexta-feira
(30/06/2017). Segundo a Polícia Militar (PM), o homem
era um garoto de programa
e há indícios de que ele foi
assassinado.
A vítima teria alugado dois
quartos do hotel e atendia a
dois homens em um deles.
De acordo com a PM, no
meio da noite o rapaz foi para

o outro quarto, onde atenderia outras duas pessoas. Os
clientes e testemunhas do
caso disseram que ele alegou
que iria pagar uma dívida de
drogas no valor de R$ 3 mil.
Segundo o boletim de
ocorrências (BO) da PM,
diante da demora do rapaz, os
clientes foram à procura dele
e já o encontraram morto.
Ele estava nu e havia sangue
nos forros da cama, além
de preservativos espalhados
pelo quarto.
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Por Devair G. Oliveira

A

prefeita Cici Magalhães,
empenhou com sua
equipe e conseguiu realizar um dos maiores eventos
do Estado, o Fórum Regional
no Território Caparaó. Além
da presença do governador
Fernando Pimentel, estiveram
presentes no dia 29/06/2017,
no encontro do Fórum Regional no Território Caparaó em
Manhuaçu, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Adalclever Lopes, deputados
federais: Leonardo Monteiro,
Reginaldo Lopes, Gabriel Guimarães, deputados estaduais,
João Magalhães, Celise Laviola, Durval Ângelo, Rogério
Correia e Bráulio Braz, secretários de Estado, Helvécio Magalhães (Planejamento e Gestão), Odair Cunha (Governo),
Nilmário Miranda (Direitos
Humanos, Participação Social
e Cidadania), Angelo Oswaldo
(Cultura), Professor Neivaldo
(Desenvolvimento Agrário),
Rosilene Rocha (Trabalho
e Desenvolvimento Social),
Sergio Menezes (Segurança
Pública), Arnaldo Gontijo (Esportes), Carlos Murta (Cidades
e Integração Regional) e Pedro
Leitão (Agricultura, Pecuária e
Abastecimento), e o secretário
adjunto de Educação, Wieland
Silberschneider. Os presidentes
da Copasa, Sinara Meireles, e
do Ipsemg, Hugo Teixeira, o
comandante geral da Policia
Militar, coronel Helbert Figueiró, o chefe do Gabinete Militar
do governador, coronel Fernando Arantes, o chefe da Polícia
Civil, João Otacílio da Silva
Neto, o advogado geral do Estado, Onofre Batista, também
estiveram ao lado de prefeitos,
vereadores e representantes da
sociedade civil.
No governo Pimentel a
administração ganhou estilo
de participação popular e o
Estado foi dividido em 17 territórios de desenvolvimento,
conforme suas características
e demandas específicas. Para
cada um deles, foi constituído
um fórum regional, que prevê
a participação de deputados,
gestores públicos, prefeitos,
vereadores, além de representantes da sociedade civil.
O objetivo é, reunir, discutir
e envolver a sociedade no
planejamento das ações governamentais. Segundo os
organizadores, mais de 3 mil

pessoas participaram, em Manhuaçu, das discussões sobre
os projetos do governo para
a região.
População (2010) 675.711
- Área (km²) 15.388,80 - Densidade demográfica (hab/km²)
43,91 - PIB (2010) R$ 8,57
bilhões PIB per Capita (2010)
R$ 9.134,48
Um dos temas debatidos
durante o evento que alegrou
os prefeitos, foi o impacto para
os municípios do acerto de
contas entre Minas e a União.
O Estado reivindica a compensação pelas perdas tributárias
causadas pela Lei Kandir (Lei
Complementar Federal 87,
de 1996), que estabeleceu a
desoneração do ICMS sobre
exportações.
O Governo de Minas estima
que deixou de arrecadar cerca
de R$ 135 bilhões. Desse montante, aproximadamente R$
34 bilhões seriam devidos aos
municípios, ou seja, 25% do
total, dinheiro este que facilitaria bastante as administrações
municipais.
Atualmente, o Estado deve à
União R$ 87,2 bilhões. Assim,
caso seja utilizado parte do valor relativo à desoneração do
ICMS para quitar essa dívida,
Minas passaria da situação de
devedor à de credor, com um
saldo a receber de cerca de R$
48 bilhões.
Em seu discurso, Fernando
Pimentel destacou a disposição do governo para o diálogo,
ao abordar a representantes
dos 55 municípios que integram o Território, estiveram
no evento, cujo objetivo é
reforçar a política de regionalização implantada pela nova
gestão estadual. Fernando Pimentel apresentou resultados
de ações públicas na região,
como investimentos em saúde
e segurança.
“Estamos celebrando hoje
um mecanismo de governo
que deu certo e está produzindo resultados, que são os
Fóruns Regionais de Governo.
Estamos tirando o governo da capital, de dentro das
salas com ar condicionado
lá de Belo Horizonte. Estamos percorrendo as estradas,
procurando as pessoas com
humildade, com sinceridade,
ouvindo todo mundo. E isso
está produzindo bons resultados, como o convênio que
fizemos para terminar a obra
do anexo do Hospital César

Leite”, afirmou Pimentel.
O governador destacou a
importância de entregas em
todo o estado para as cidades
de menor porte. “Às vezes,
as pessoas lá de longe, lá da
capital ou, às vezes, até de
outros estados, dizem que são
pequenas entregas. Mas, para
quem está aqui, vivendo as
dificuldades que a nossa gente
vive, são muito importantes
e beneficiam muita gente”,
disse.
Fernando Pimentel ressaltou o empenho do governo
para conseguir avançar em
políticas públicas, apesar da
crise financeira vivida por
todo o país. Ele lembrou que
um dos focos do governo
agora é buscar o encontro de
contas referente à Lei Kandir
que, a partir de 1996, desobrigou as empresas exportadoras

a recolherem o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) aos cofres
estaduais.
Por conta desta legislação,
o Estado - e os municípios
mineiros, que têm direito a
25% do valor - deixaram de
receber R$ 135 bilhões. O
ressarcimento destas perdas
caberia ao governo federal.
Ao mesmo tempo, a dívida de
Minas com a União é de R$
88 bilhões. O que o governo
mineiro está propondo é justamente o encontro de contas
entre o Estado e a União.
“Nós, mineiros e mineiras,
estamos enfrentando a crise
com trabalho, sem queixar, sem
chorar pelos cantos. Eu tenho
ido a Brasília reivindicar os
justos direitos de Minas Gerais.
Agora, por exemplo, estamos
reivindicando o ressarcimento
e indenização das perdas que o
Estado teve com essa famigerada Lei Kandir. Quase metade
do nosso Produto Interno Bruto
(PIB) é exportado com café
e minério de ferro, e nós não
podemos cobrar o ICMS nem
repassar para os municípios
a parcela deles. Tenho ido
muito a Brasília reivindicar e
tentar melhorar as condições
que o governo federal tem
nos oferecido. Aliás, elas são
muito ruins, mas eu persisto.
Minha grande reinvindicação
em Brasília é: deixem Minas
trabalhar”, finalizou o governador.
Durante a cerimônia, Fernando Pimentel assinou mensagem encaminhando à Assembleia Legislativa de Minas
Gerais um projeto de lei que
autoriza a doação do imóvel
onde funciona atualmente o
Fórum de Comarca de Manhuaçu para a prefeitura da
cidade.
“Os fóruns são importantes
porque são espaços de planejamento participativo das
ações do governo que tem
servido para que seja feito
um conjunto de entregas que
tem melhorado a qualidade
de vida, promovido políticas
sociais e encarado o gargalo
da infraestrutura. Tudo isso
em um cenário de muitas dificuldades”, destacou Ribeiro.
Representando a sociedade
civil do Colegiado do Território
Caparaó, Ivanilda Maria Vergílio, ressaltou a importância
dos Fóruns como um processo
de participação popular. “Os

no Fórum Regional
raó em Manhuaçu
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fóruns são uma expressão da
democracia, de participação
onde se propõe que os cidadãos
sejam ouvidos pelo governo.
Até então, não tínhamos a
cultura de dar ouvido aos movimentos sociais, ao povo. Espero que os fóruns sejam uma
inspiração para os municípios,
que criem a cultura de ouvir
para governar, para saber quais
são os verdadeiros anseios dos
cidadãos”, afirmou.
A anfitriã prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, destacou ações recentes do Estado
na região, como investimentos
na saúde e na aquisição de viaturas e ambulâncias. A prefeita
lembrou também a liberação
de R$ 5,2 milhões para obras

acesse: www.jm1.com.br

do Hospital César Leite que
atende 24 municípios do entorno, onde vivem cerca de
400 mil pessoas.
“A obra não é do Hospital
César Leite ou de Manhuaçu,
mas é de todos, para atender
milhares de usuários. A participação popular tornou-se
efetivamente uma política de
Estado”, disse.
O deputado estadual João
Magalhães destacou a política de interiorização do
atual governo. “A presença
de todo o governo aqui é uma
demonstração de apreço pelos municípios que precisam
constantemente da presença
do poder público”, disse.
Programação: No local

do encontro, foram montados
estandes onde as instituições,
fundações, empresas públicas
e secretarias disponibilizaram
serviços aos prefeitos, vereadores, produtores rurais e micro
e pequenos empreendedores e
para o cidadão em geral. Também foram realizadas palestras
e workshops para a comunidade, agricultores, movimentos
sociais e gestores públicos. A
programação incluiu ainda a
feira dos empreendedores da
economia popular solidária e
da agricultura familiar, além
de atividades culturais.
Estão programados eventos
para cada um dos 17 Territórios de Desenvolvimento,
envolvendo todos os órgãos do

governo. Já foram realizados
encontros em Ituiutaba, Território Triângulo Norte (04/05),
Montes Claros, Território
Norte (01/06), e Juiz de Fora,
Território Mata (08/06).
Benefícios: Entre outras
ações que melhoram a vida
dos mineiros e das mineiras
dos 55 municípios do Território Caparaó, demandas
resolvidas nos dois primeiros
anos da atual administração,
foram reformadas ou ampliadas 24 escolas da região. Até
maio último, foram entregues
a municípios do Território 68
ônibus para transporte escolar
de estudantes das redes estadual e municipais de ensino. Para
a alimentação escolar, foram

R$ 6,03 milhões – e, para manutenção do transporte escolar,
outros R$ 33,88 milhões.
Para a ampliação do atendimento à saúde, foram entregues 31 ambulâncias e 53
veículos para uso diverso.
Para a melhoria dos serviços
de segurança pública, foram
destinadas 25 viaturas para
a Polícia Militar, seis para o
Corpo de Bombeiros Militar
e 17 para a Polícia Civil.
Na área de infraestrutura
foram feitas 1.154 ligações
elétricas rurais, além de investimentos da ordem R$ 31,98
milhões, na melhoria e expansão da rede de distribuição de
eletricidade. Foram retomadas e
concluídas, em abril de 2016, as

7

obras de melhoria do aeroporto
de Manhuaçu, nas quais foram
investidos cerca de R$ 707,5
mil. Para o fomento à comercialização de produtos agrícolas,
foram destinados à região dois
caminhões isotérmicos, para o
transporte adequado de alimentos, e 14 kits feira.
Para o incremento da atividade econômica do Território
Caparaó, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) destinou recursos
da ordem de R$ 58,69 milhões
para empresas de diversos
portes e produtores rurais,
beneficiando a indústria de
transformação, comércio e
serviços, entre outros, em 46
municípios.
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Anderson Moura é o novo Delegado Seccional CRC MG/Manhuaçu
Por Devair G. de Oliveira

odo profissional tem o
seu valor, mas alguns
tem um enfoque especial na vida da comunidade,
o professor na aprendizagem
dos familiares, o médico no
cuidado da saúde da família,
já o contador está ligado as
finanças, um profissional de
grande importância para o
desenvolvimento empresarial,
uma empresa só vai bem se
tiver um bom contabilista, o
contador está para o empresário assim como o assessor
de imprensa para o político,
ninguém é alto suficiente,
portanto todo empresário
que almeja o crescimento

deve pensar em uma boa
assessoria contábil. Imagine
uma empresa que ganha uma
licitação importante e acaba
desclassificada por falta de
uma contabilidade bem-feita.
Em uma licitação a vitória
pode ser a arrancada para
a estabilidade da empresa,
ano passado, em um Pregão
da Petrobrás uma empresa
perdeu a oportunidade de
prestar serviço por um ano
e faturar alto, infelizmente o
diretor sentiu milhões de reais
fugindo de suas mãos, perdeu
a licitação na abertura dos
envelopes por falta de alguns
detalhes na documentação
apresentada. Objeto que uma
boa assessoria contábil não

deixaria faltar.
Manhuaçu tem se destacado
através de seus contadores,
num total de 268 filiados,
nas 21 cidades o total soma
536 filiados pertencentes a
Delegacia Seccional de Manhuaçu que ajudam alavancar
o desenvolvimento regional
que é considerada uma das
delegacias mais atuante de
Minas Gerais.
Nossa reportagem foi ouvir
o novo Delegado da Seccional
CRC-MG/Manhuaçu Anderson Batista Moura que tomou
posse no novo cargo dia 23
de junho em uma solenidade
realizada em Belo Horizonte
na sede do CRC/MG, situado
na Rua Claudio Manoel, 639

– Savassi para um mandato
até 31/12/2018. O Conselho
Regional de Contabilidade
de Minas Gerais mantém um
contato contínuo com a classe
contábil mineira, pois adota
como postura estar sempre
presente, lado a lado com
o profissional da Contabilidade, através dos eventos
que realiza, principalmente
no interior de Minas Gerais.
“A contabilidade é a base de
uma casa, empresa, órgãos
públicos, de um município,
estado e de um país, sem sua
utilização correta os danos e
prejuízos são enormes”, disse
o contador Anderson Moura.
Segundo Anderson, é objetivo da seccional atuar junto

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

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

Getúlio Vargas, 574 (33)
98436-5268

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

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

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

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

SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33) 33318972

T

CONSERTOS GERAIS
DE MOTOS DE MOTOS
TRATAR COM O JEFERSON (33) 98416-8864
AUTO STILO MULTIMARCAS Rua Professor
Juventino Nunes, 264 (33)
3331-5921
SERRA AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 308 (33)
3331-1727

BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR PARA (33)
98426-9044
RECALLRua Professor
Juventino Nunes, 139 (33)
3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA
CLARO HDTV LIGAR
PARA (33) 3331-2033
CENTER CÓPIAS Av.

SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863
GRÁFICA BRASIL Rua
Coronel Alberto Pinto Coelho, 643 (33) 98455-7975

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

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

ANA PIRES Rua Monsenhor Gonzalez (33)
3332-2362

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

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

CASA DAS CADEIRAS
VENDEMOS E ALUGAM O S C O N TATO ( 3 3 )
3331-5028
MADEIRA E ARTE Móveis
Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33) 3331-7288

as cidades e aos contadores
para melhorar as condições de
cada contador em suas condições de trabalho, na realização
de cursos, palestras e eventos.
“Pretendemos estreitar os
laços com os órgãos públicos
e de fiscalização para melhor
atender aos empresários e ao
fisco. É nossa meta criar um
fórum regional para tratarmos
de assuntos pertinentes a classe. Também está em nossos
planos criar um espaço onde
os contabilistas e os empresários possam expressar suas
opiniões e dúvidas, buscando
um entendimento e soluções
para os seus problemas”. Finaliza o Delegado Seccional
CRC/MG – Manhuaçu.

GUANABARA Av. Salime
Nacif (33) 3331-1835
LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33) 33312665
ORANGO TANGO BOUTIQUE Rua Amaral Franco, 161 (33) 3331-7045
SOCIAL Rua Amaral
Franco, 279 (33) 33315091
ATELIER MM Rua Desembargador Alonso Starling, 210 (33) 3332-2333
DONA SCARP Av. Salime
Nacif, 700 (33) 3331-8139

Presidente do CRC/MG Rogério Marques Noé,
Delegado Seccional Anderson Batista Moura e
o Vice-Presidente de Relacionamento Institucional
Jairo Marques Lopes Bahia

Cidades e quantidades de contadores
Abre Campo.................................................... 36
Caputira.......................................................... 06
Conceição de Ipanema.. ................................... 03
Granada. . ......................................................... 01
Ipanema.......................................................... 30
Laginha........................................................... 30
Luisburgo........................................................ 04
Manhuaçu.. .................................................... 268
Matipó.. ........................................................... 28
Mutum............................................................ 48
Realeza........................................................... 04
Reduto.. ........................................................... 06
Ribeirão de São Domingos.............................. 02
Santa Margarida.............................................. 15
Santana do Manhuaçu. . .................................... 04
São João do Manhuaçu.................................... 11
São José do Mantimento.................................. 02
São Pedro Avaí................................................ 02
São Sebastião do Sacramento.......................... 01
Simonésia.. ...................................................... 12
Taparuba......................................................... 03
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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

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. 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
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Oportunidade de emprego

A

Engmax Construtora vai contratar 150 profissionais para
trabalhar na duplicação da
rodovia BR 406 Interessados enviar
curriculum para: davisantana@engemax.com ou ligar no 11 982829640
falar com Davi Santana dúvidas no
WhatsApp.
Vigilante,
Porteiro
MOTOBOY
Copeira
Secretária
Auxiliar administrativo
Auxiliar de escritório
Auxiliar de produção
Auxiliar logística
Auxiliar de almoxarifado
Operador de Escavadeiras hidráu-

licas,
Operador de Motoniveladora,
Operador de Pá Carregadeira,
Operador de Trator de Esteira,
Técnico em Geologia,
Técnico em Segurança do Trabalho,
Técnico em Enfermagem,
Técnico em Mecânica,
Mecânico Industrial,
Eletricista,
Eletrônico,
Eletrotécnico.
Soldador e Marceneiro.
Oferece : salario básico em torno de
R$ 2.700,00 até R$ 5.500,00, mais
tiquete R$ 620,00 -plano de saúde.
Talvez você pode não estar precisando, mas pode ter um amigo pai
de família desempregado. Divulgue.

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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Dia Nacional do Bombeiro é comemorado

Morte do advogado
O cliente liga para o escritório de seu advogado
e diz:
— Eu gostaria de falar com o doutor Roberto.
E a secretária, pesarosa, informa:
— Sinto muito, não será possível, o doutor Roberto morreu!
O cliente desliga e 10 minutos depois, em nova
ligação, faz a mesma pergunta:
— Eu gostaria de falar com o doutor Roberto.
A secretária informa novamente:
— Sinto muito, não será possível, o doutor Roberto morreu!
Pouco depois, novamente, o mesmo cliente liga
e fala:
— Eu gostaria de falar com o doutor Roberto.
A secretária, irritada, diz:
— Meu amigo, o senhor já ligou três vezes e eu já
lhe disse, seu advogado, o doutor Roberto, morreu.
Por que esta insistência?
— Aaaah! — exclama o cliente — me faz tão
bem ouvir isso!

Novo funcionário
O diretor de uma empresa diz ao novo funcionário:
— O contador já lhe disse qual é sua tarefa?
— Sim. Acordá-lo quando eu perceber que o senhor está vindo.

Tatuagem de namoro
Como prova de amor, minha amiga tatuou o
nome de seu namorado Caio no braço, mas 4 meses
depois o relacionamento terminou e veio me pedir
conselho:
— O que eu faço agora?
— Completa a frase uai, “Caio, mas depois levanto”.

B

ombeiros são profissionais que
trabalham constantemente enfrentando o perigo para ajudar
outras pessoas. Trata-se de uma das
profissões vista com mais respeito
e carinho pela população em geral.
Se você é bombeiro ou pensa em ser
confira abaixo algumas mensagens
de homenagem a esses profissionais
capazes de arriscar a vida por pessoas
que nem conhecem.
Neste dia queremos homenagear o
1º Sargento Gleison Guimarães de Oliveira e todos os seus colegas do quartel
de Bombeiros de Ribeirão Pires SP.
Também na oportunidade, queremos
homenagear os Bombeiros de nossa
cidade Manhuaçu –MG.

Homenagem aos bombeiros
Rosalina Assis
Os anjos existem!!!!
Mas... diferente do que imaginamos,
Eles não possuem asas, nem poderes
celestiais.
São como nós, pessoas normais.
O amor ao próximo, é o que os
tornam
especiais.

Estes anjos, tão sempre prontos a
ajudar.
E arriscam suas vidas, para outras
vidas
salvar.
São fortes e destemidos, e enfrentam
qualquer tipo de perigo,
para o seu próximo ajudar.
Mas, infelizmente nem sempre são
lembrados.
E por muitas vezes, depois de terem
arriscado suas vidas;
Não recebem, nem se quer um
OBRIGADO!
Mas isto, não os impede de continuar a trabalhar,
Salvando vidas em qualquer hora e
em qualquer
lugar!
Estes anjos, são merecedores de
todo nosso respeito.
Por muitos eles são chamados de
BOMBEIROS.
Mas eu os chamo de 'ANJOS'...
ANJOS VERDADEIROS!!!!
E aqui eu deixo...
A minha singela homenagem, a estes
anjos, de muita bravura
e coragem!
Que Deus abençoe a todos vocês!!!

sete erros

MUNÍCIPIO DE
LAJINHA MINAS GERAIS
PREFEITURA - SEDE ADMINISTRATIVA DO
MUNICÍPO - CNPJ: 18.392.522/0001-41

Desejo de morar sozinho

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 150/2017,
na modalidade Pregão Presencial nº 075/2017, para
aquisição de equipamento de informática e acessórios
em atendimento a Secretaria Municipal de Administração.
O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00
horas do dia 18/07/2017, 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
29 de junho de 2017.

O sujeito diz para seus pais:
— Papai, mamãe, a partir de hoje resolvi morar
sozinho. O que vocês acham disso?
— Puxa! Achamos ótimo querido.
— Ótimo! As malas de vocês já estão lá fora!

SABEDORIA
Os homens são criadores do seu próprio inferno.
--------------------------------------Demasiada modéstia é meia vaidade.
-----------------------------------------É bom ter esperança, mas é ruim depender dela.
--------------------------------------É melhor ir dormir sem jantar do que levantar
com dívidas.
------------------------------------Um inimigo já é um demais.
---------------------------------------Na tua cidade o que conta é a tua reputação; nas
outras as tuas roupas.
-------------------------------------------Elogiar-se a si mesmo é prova de ignorância.
---------------------------------------------O homem que tem confiança em si ganha a confiança dos outros.

DICAS
PARA COMBATER O INCHAÇO: Chás, em geral, são
diuréticos, assim como algumas frutas (melão, melancia, abacaxi, morango, ameixa), verduras (alface,
agrião) e legumes (salsão, cenoura, vagem, abobrinha). Combinados a uma hidratação adequada (cerca
de 1,5 litro de água por dia), eles previnem o inchaço
e ainda colaboram para que seu intestino funcione
com regularidade.
5 dicas para desinchar de vez
1. Diminua a ingestão de alimentos ricos em sódio,
como embutidos, conservas, picles e queijos amarelos;
2. Aumente a ingestão de frutas, legumes e verduras;
3. Beba, pelo menos, 1,5 litro de água por dia (8
copos);
4. Faça atividade física regularmente;
5. Se o inchaço persistir, procure um médico para
que sejam investigadas as causas da retenção hídrica.

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar Processo Administrativo Licitatório nº 151/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 076/2017, para aquisição/
fornecimento de óleo lubrificante em atendimento à frota
Municipal. O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às
13:00 horas do dia 18/07/2017, 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
29 de junho de 2017.

CURIOSIDADES
FUTEBOL – Foi em 1895 que se
disputou a primeira partida oficial no
país, há 114 anos. Na oportunidade, São
Paulo Railway, primeira estrada de ferro
paulista, o time de Charles Miller, considerado por muitos como o precursor do
esporte em terras brasileiras, e a equipe da
Companhia de Gás, se enfrentaram num
campo na Várzea do Carmo. O confronto
terminou com a vitória dos Ferroviários
por 4 a 2. Inicialmente, apenas os brancos podiam praticar o esporte no Brasil de
forma profissional. Por isso, grande parte
dos primeiros clubes brasileiros foram
fundados por estrangeiros. Os negros só
começaram a ser aceitos em times brasileiros na década de 1920, tendo o Vasco

da Gama como agremiação pioneira.
VIDA EM MARTE - A rocha de
Allen Hills, fragmento encontrado em
1996, na Antártida, foi supostamente - de
acordo com cientistas - expelida do planeta Marte devido a uma explosão. Após
anos vagando pelo espaço, a pedra foi
capturada pela atmosfera terrestre, vindo
parar na superfície do planeta. A novidade, divulgada por um estudo das universidades de Caltech, Vanderbilt e McGill,
dos Estados Unidos, é que o objeto possui traços de bactérias. A ideia que vem
excitando a imaginação de muita gente é
a da possibilidade de toda ou pelo menos
parte da vida na Terra prover do planeta
vermelho.

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 152/2017,
na modalidade Pregão Presencial nº 077/2017, para aquisição de móveis em atendimento a Secretária Municipal
de Saúde. O credenciamento e a entrega dos envelopes
contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às
09:00 horas do dia 19/07/2017, 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
29 de junho 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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Silvio Santos proíbe Dudu Camargo de
voltar ao 'Pânico', diz colunista
Dudu Camargo não vai
participar novamente do
"Pânico". O diretor do
programa, Marcelo Nascimento, afirmou ao colunista Maurício Stycer que
Silvio Santos vetou uma
nova ida do apresentador
do "Primeiro Impacto" à
atração, quando o jovem
participaria da "Banheira
do Dudu". No último domingo, ele fez strip-tease
e beijou modelos, o que foi reprovado pela web.
'Silvio optou por recolher a pipa', declarou diretor: Segundo
Marcelo Nascimento, nas vezes em que esteve no "Pânico", Dudu
Camargo "sempre teve um green card do mestre Silvio. Desta vez,
Silvio, optou por recolher a pipa". "O apresentador Dudu Camargo
é uma das boas novidades que a TV nos trouxe nos últimos anos. É
um garoto, eu sei. No entanto é um artista por excelência. Pode ser
jovem, imaturo, mas não podemos negar que é alguém que chama
atenção", declarou em entrevista à coluna.

George Clooney e sócios vendem marca de
tequila por US$ 1 bilhão
Se você mora no Brasil, provavelmente enfrentou alguns problemas para comprar ingressos
para o show do U2 que celebra os
30 anos de lançamento do disco
clássico “The Joshua Tree”, lançado em 1987. Pois a atriz Gabriela
Duarte assistiu à apresentação da
banda irlandesa em Nova York,
nos Estados Unidos e aproveitou a
oportunidade para compartilhar um
clique raro com o marido.
Discretos, Gabriela Duarte e Jairo Goldfuss, que estão juntos desde 2002, raramente são clicados
juntos. No Instagram da atriz, no entanto, é comum ver fotos da
família completa: a atriz e o fotógrafo são os papais orgulhosos de
Manuela, de 10 anos de idade, e do caçula Frederico, de 5 anos.
O último trabalho da artista na televisão foi em A Lei do Amor
(2016), que foi ar pela Rede Globo. Atualmente, Gabriela Duarte
mora com a família em Nova York

Perlla abandona gospel e
anuncia retorno ao funk
A cantora Perlla, dona de hits
como Tremendo Vacilão e Selinho
na Boca, anunciou que deixará a
carreira gospel e voltará a cantar
funk, gênero que a projetou para o
mundo da música.
“Recentemente, fiz um show
para uma rádio e as pessoas pediram minha volta com muito
carinho. Muita gente sempre me
cobrou esse retorno, falava das turnês maravilhosas que eu fazia...
Fiquei um tempo dedicada a minha família, mas decidi que agora,
com minhas filhas maiores, é o momento de voltar”, explicou a
cantora ao jornal Extra.
Na internet, os fãs não contiveram os ânimos. “Anitta e Ludmilla que se cuidem”, escreveu uma usuária no Twitter. “Já quero
um Tremendo Vacilão 2.0”, brincou outro.

Joelma vai a restaurante com novo
namorado e é apresentada ao sogro
Joelma foi apresentada ao pai do
namorado
Alessandro, sr Alvaro,
na noite da última
quinta-feira. Em
um jantar em um
restaurante japonês
de Cabo Frio, na
região dos Lagos
do Estado do Rio.
Pelo visto a coisa
está ficando cada
vez mais seria.

Reencontro de Maísa e Dudu não vai ao ar
e ele diz:'Mãe dela entrou com petição'
Maísa e Dudu Camargo estão envolvidos em mais uma polêmica. Depois da
gravação do programa de Silvio Santos,
que aconteceu na última terça, e seria
exibido no próximo domingo, Gislaine
Silva, mãe de Maísa, entrou com uma
petição para que o quadro ‘Jogo dos
Pontinhos’ não fosse ao ar. A coluna
ouviu Dudu Camargo que contou tudo
o que aconteceu nos bastidores do programa que não irá ao ar.
“O Silvio fez o jogo dos pontinhos
como se fosse um julgamento da minha polêmica com a Maísa. Rolou um
debate com os outros participantes, um
VT com pessoas na rua opinando sobre de que lado estavam e
ficou empatado. A Lívia Andrade falou muito bem da Maísa, ela
ficou emocionada e começou a chorar. O Silvio brincou com a
situação e a Maísa deu uma crise de nervos, levantou da cadeira
e simplesmente saiu do palco. Porém, antes do programa, o Silvio
perguntou para a Maísa e a mãe dela se ela topava qualquer tipo de
brincadeira, com qualquer pessoa, e elas falaram que sim. Tanto é
que o Silvio ficou um pouco revoltado com essa situação. A mãe da
Maísa também se revoltou e falou que ia entrar com uma petição
para o programa não ir ao ar. Na saída, o pai da Maísa também me
deu uma prensa e disse para eu não usar o nome dela nas minhas
publicações nas redes sociais”, contou.
Dudu falou ainda que sua participação polêmica no ‘Pânico na
Band’ teve o aval de Silvio, mas confessa: “Eles passaram dos limites”. O apresentador também não negou a possibilidade de existir o quadro ‘Banheira do Dudu’. “Ainda não sei dessa informação,
não tem nada gravado. Se acontecer, vai ser ao vivo. Não tem nada
confirmado".-

Mallu Magalhães fala sobre clipe e
comentário que gerou polêmica racista
Em seu quarto trabalho solo,
Mallu Magalhães demonstra maturidade artística. ‘Vem’, lançado
no início do mês, traz 12 faixas
inéditas e autorais. “Acho que
estou buscando uma identidade
mais brasileira e vem à tona essas características. Isso acontece
quando saímos e nos vemos em
renovação”, reflete.
Ela diz ainda que esse trabalho a aproxima mais do público.
“Não é sobre o meu mundinho, é sobre o nosso mundão. É um
‘tamo aí’ e um ‘vamo aí’ ao mesmo tempo”, define. “As canções
de amor dominam o repertório. Tem a ver com meu momento,
mas sempre fui romântica. Romantismo é você pensar e priorizar
o amor. E ver a vida de uma maneira romântica, ver beleza nas
coisas”, completa. Mallu está morando em Lisboa há quatro anos,
com o músico Marcelo Camelo e a filha do casal, Luisa, de quase
2 anos, e nem de longe lembra a menina revelada em 2007, aos
15 anos, por meio da rede social MySpace. “Na verdade, ficamos
num pingue-pongue entre os dois países. Gosto do melhor de cada
lugar”, diz. “A turnê deste disco começa em agosto no Brasil. Em
Portugal, é a partir de setembro”.
POLÊMICA : Sobre a recente polêmica envolvendo o videoclipe da música de trabalho, ‘Você Não Presta’ (nas imagens, a cantora dança em várias locações com um grupo de bailarinos negros,
e nas redes sociais foi acusada de apropriação cultural e racismo),
Mallu se diz decepcionada com a repercussão negativa. Ela se desculpou em nota, e afirma que, embora tenha a preocupação de ter
nos seus trabalhos “ideais construtivos”, compreende que “o racismo ainda é, infelizmente, um problema estrutural e muito presente.
Eu também o vejo, o rejeito e o combato”.
Na semana passada, a cantora esteve em um programa de TV e
declarou antes de cantar: “Essa também é para quem é preconceituoso e diz que branco não pode tocar samba”. Ela confessa que
se sentiu incompreendida. “Mas acho que é mais uma discussão
que merece minha atenção, um espaço de debate para as pessoas
aprenderem e se tornarem melhores”, desabafa.

Rafinha Bastos termina
casamento de 13 anos
O humorista Rafinha Bastos está
solteiro após 13 anos de casamento
com Junia Carvalho. Amigos garantem que a separação aconteceu após
a mulher do humorista ter aderido a
uma seita, o que teria desagradado a
ele. Por telefone, dos Estados Unidos,
Rafinha confirmou a separação e dis-
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se: "Separei faz 3 meses. Levei um pé. Eu teria ficado casado pra
sempre. Mas eu entendo ela. Se um dia eu me desse conta: 'Nossa,
eu casei com o Rafinha Bastos', eu também ia querer mudar de
vida.
Quando perguntado sobre se o motivo do término era a tal seita,
Rafinha respondeu com humor: "Ela faz parte de uma seita, sim. A
seita de pessoas que não são e nem querem ser casadas com Rafinha Bastos. Não tem nada disso".
Para finalizar, Rafinha, disse sobre a ex: "Ela acordou de um
sono profundo de 13 anos."

Paloma Duarte perde processo milionário
contra a Rede Record
Paloma Duarte, contratada em 2005 como uma
das principais estrelas da
Record, perdeu o contrato que movia contra a
emissora. A atriz foi contratada como Pessoa Jurídica, sem direitos trabalhistas. Quando terminou
o contrato, EM 2015, ela
entrou na justiça pedindo
direitos como hora extra,
férias e décimo terceiro. Os valores chegavam a R$ 3 milhões.
Além de ter perdido o processo, Paloma Duarte vai ter que pagar
os custos do processos no valor de R$ 2000. Procurada, a assessoria de imprensa da atriz não respondeu aos e-mails e não informou
se vai entrar com recurso.

Filme sobre Bozo ganha novo trailer com
cenas de drogas e orgia
A Warner acaba de lançar
mais um trailer do filme inspirado na vida do palhaço
Bozo, sucesso na TV brasileira dos anos 80. "Bingo,
o rei das manhãs" mostrará
cenas de orgias e uso de
drogas. Esse é o segundo
vídeo divulgado, com cenas
mais picantes da vida do
apresentador.
O filme, que estreia em agosto, traz Vladimir Brichta na pele
de Augusto, artista que encarna o personagem Bingo durante a
programação infantil de uma emissora. No elenco estão as atrizes
Leandra Leal e Emanuelle Araújo, na pele de Gretchen.

Confusão nos bastidores
do ‘Dancing Brasil’
A segunda temporada do ‘Dancing Brasil’
nem começou e já está
rolando uma tremenda
confusão nos bastidores.
O elenco da competição,
que tem estreia prevista
para o próximo dia 24,
não gostou nem um pouco da escalação de Carla
Prata. Não tem nada pessoal. O problema é que
ela é ex-bailarina do ‘Domingão do Faustão’ e, por conta disso, os
participantes estão achando que já vão começar a competição em
desvantagem...

Funkeiros homenageiam MC Sapão que
está internado com pneumonia
MC Sapão está internado no Hospital Vitória, na Barra. O cantor
trata de uma pneumonia. Na última quarta-feira, teve uma gravação do DVD do DJ Dettona e os MCs Smith, Duduzinho e Marcinho cantaram ‘Vou Desafiar Você’, sucesso de Sapão, em homenagem ao funkeiro doente.
Sérgio Marone levou uma chamada discreta e ao vivo pelo ponto eletrônico, no penúltimo episódio do reality ‘Dancing Brasil’,
na Record TV. Após um número musical de Sandy — convidada
da atração — ele elogiou a cantora e relembrou o período em que
contracenaram juntos em ‘Estrela Guia’, da Globo. Sérgio não podia ter falado o nome do programa de uma outra emissora...
Na última quarta-feira, na BodyTech do Città América, Emílio Orciollo Neto corria na esteira de óculos escuros! Quem viu
a cena, achou que o ator colocou os óculos para não ser incomodado... Enquanto isso, Glória Pires e Antônia, sua filhota, estavam
livres e batendo papo com todo mundo que malhava no local...
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Coocafé conquista Certificação
em Responsabilidade Social

O

ano de 2017 marca
mais um importante passo da Coocafé
rumo à sustentabilidade.
Trata-se do período em que
a cooperativa recebeu a certificação em responsabilidade
social. Para tornar possível
tal conquista, a Coocafé atendeu aos requisitos da ABNT
NBR 16001.
Essa certificação começou
a ser pensada em âmbitos
internacionais no ano de
2001, quando a ISO (International Organization for
Standardization) iniciou a
elaboração de uma norma
referente ao tema Responsabilidade Social. Por se tratar
de uma Norma recente, com
conteúdo muito abrangente,
poucas empresas possuem
essa certificação, cujos temas
centrais são: Governança organizacional; direitos humanos; meio ambiente; práticas
leais de operação; questões
relativas ao consumidor;
envolvimento e desenvolvi-

mento da comunidade.
Embora a Coocafé tenha
sempre desenvolvido trabalhos de responsabilidade
social, foi necessário um período de preparação interna
para que todos os requisitos
da ABNT NBR 16001 fossem atendidos, e por isso a
conquista do selo é motivo
de comemoração e orgulho
por parte de diretores, cooperados e colaboradores da
Coocafé.
Para desenvolver esse projeto, a Coocafé contou com
o importante apoio da OCEMG e da OCB/ES.
Segundo Fernando Cerqueira, Diretor Presidente
da Coocafé, “nossas ações
sempre foram pautadas pelo
desenvolvimento não só
de nossos cooperados, mas
também de todas as regiões
nas quais atuamos. Antes de
aprovarmos qualquer projeto, buscamos visualizar primeiro se este trará benefícios
para a nossa cadeia de valor,

que envolve cooperados,
parceiros comerciais e institucionais, colaboradores e
comunidade. Pensando nesse
sentido e antevendo os rumos
que o mundo corporativo
vem tomando, iniciamos
esse projeto de Implantação,
Monitoramento e Certificação do Sistema de Gestão
em Responsabilidade Social.
O recebimento desse certificado comprova que estamos
no caminho certo, preparados
para os desafios e para as exigências do mercado. Portanto
é com muita satisfação que
gostaríamos de compartilhar
essa conquista com nossos
cooperados, colaboradores,
parceiros e também com
as comunidades nas quais
atuamos. Continuaremos trabalhando em uma gestão voltada para o desenvolvimento
socioeconômico; conquistas
como essa nos mantêm ainda
mais motivados”.
HISTÓRICO NBR
16001: A ISO (International

Organization for Standardization), a partir de 2001,
iniciou um processo de
avaliação da viabilidade de
elaboração de uma norma
referente ao tema Responsabilidade Social. Diante
deste cenário, a Associação
Brasileira de Normas Técnicas – a ABNT - decidiu, em
dezembro de 2002, constituir
uma comissão, formada por
representantes de diversas
partes interessadas como
governo, setor produtivo,
organizações não governamentais, entidades de classe
e academia, para elaborar
uma norma nacional de Responsabilidade Social.
A norma brasileira, a NBR
16.001, foi publicada em
dezembro de 2004. Em decorrência da publicação da
ABNT NBR 16001, outras
normas foram publicadas
para dar suporte ao processo
e o Inmetro desenvolveu o
Programa.
(Fonte: Inmetro)

Câmara de Manhuaçu promove audiência pública sobre Plano Diretor

A

Arquiteta Urbanista,
Lidiane Espindula

Câmara de Vereadores
de Manhuaçu promoveu, na tarde e noite de
terça-feira, 27/06, audiência
pública sobre o Plano Diretor
do município.
A apresentação foi feita
pela Arquiteta Urbanista, Lidiane Espindula, que explicou
os detalhes e procedimentos
aos vereadores, representantes de seguimentos da
sociedade, moradores e para
a Prefeita de Manhuaçu, Cici
Magalhães, que também participou do evento.
O objetivo da audiência foi
para apresentar como ficaram

os projetos de lei, pois a população tem conhecimento
somente do diagnóstico que
foram as audiências promovidas pela prefeitura em 2016.
Agora, foram apresentadas as
minutas das leis desenhadas e
posteriormente caberá aos vereadores votar as leis novas.
Foi discutida a legislação
básica que irá compor o Plano
Diretor da qual são integrantes os seguintes anteprojetos
leis: Plano Diretor Municipal; Uso e Ocupação do
Solo; Parcelamento do Solo;
Perímetro Urbano; Sistema
Viário; Código de Obras;

Código de Posturas e Plano
de Mobilidade Urbana.
Para o Presidente da Câmara, Jorge do Ibéria, o encontro
foi satisfatório. “Conseguimos sanar diversas dúvidas
e ficamos mais orientados
quanto ao Plano Diretor. Gostaria de agradecer a todos que
participaram e pela presença
da Prefeita Cici. Agora estamos bem mais informados
para podermos votar as novas
leis”, comentou Jorge.
O vereador José Eugênio,
responsável por solicitar a
audiência, também saiu satisfeito do evento. “Foi um

momento para analisarmos e
estudarmos ainda mais o conteúdo do plano a fim de observar caminhos que ajudem o
município a progredir e avançar em equilíbrio. É elaborado
para construímos uma cidade
melhor para todos, garantir o
uso democrático e sustentável
dos recursos, compartilhar
a ocupação humana com o
ambiente natural, delimitar
para preservar as áreas verdes
e corpos d´água, definir ações
para áreas com ocupações
irregulares e definir áreas com
potencial turístico”, ressaltou.
Município em ordem: O

Plano Diretor Municipal se
refere ao conjunto de leis que
se designa a regulamentar
o âmbito da Gestão Municipal. Ele regulamenta os
instrumentos urbanísticos
para normatizar o processo
de construção e o mercado
imobiliário; organiza o crescimento e transformação da cidade; define investimentos e
ações prioritárias; dimensiona
as metas as serem buscadas e
estabelece o sistema de gestão
democrática.
O anteprojeto de Lei do
Plano Diretor Municipal e
os demais anteprojetos de

lei que a complementam são
peças jurídicas fundamentais
para o desenvolvimento organizado, equilibrado e harmonioso do município. As
propostas para a legislação
surgiram após amplo debate,
de forma a harmonizar os
vastos interesses envolvidos,
dentro de uma leitura comunitária e técnica.
Os projetos de leis devem
ser apreciados pela Câmara
de Vereadores e, após a aprovação, darão ao Executivo
instrumentos legais e eficazes
para conduzir o destino do
município.

