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54º aniversário do 11º Batalhão
Secretário de Planejamento
é empossado na
Prefeitura de Manhuaçu
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Martins Soares recebe curso
de Recuperação de Nascentes
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Soldado PM mata a namorada,
a sogra, a mãe e se suicida
PÁG. 05

Cerimônia de premiação
do maior tapete da
Santa Ceia do Brasil
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2

15 de agosto / 2017

acesse: www.jm1.com.br

EDITORIAL

O que é já foi e o que
será, também!

CHARGE

O

título acima é bastante intrigante. Ele compõe o versículo 15 do terceiro
capítulo do Livro de Eclesiastes e diz o seguinte: “O que é já foi, e o que há
de ser também já foi; e Deus pede conta do que passou”. Este texto desperta
o nosso interesse porque, à primeira vista, parece não fazer sentido. Como poderiam
as coisas futuras, assim como as passadas, já terem acontecido?
A humanidade não aprende, e parece que as coisas voltam a se repetir, ultimamente temos assistidos coisas estarrecedoras pai matando filho, filho matando pai,
pai estuprando filho.
No mundo inteiro acontece absurdos inacreditáveis. Quando Noé avisou a
humanidade sobre o dilúvio, ninguém acreditou. Hoje existem placas indicativas
para toda parte chamando o povo a se encontrar com Jesus, a palavra de Deus está
sendo divulgada em toda parte.
Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra?
“Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover
Fale com a redação
do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra”
contato@jm1.com.br (Gênesis 19:24, NVI). A ocasião em que Deus
decide destruir Sodoma e Gomorra é especial(33)3331-8409
mente interessante. Ao saber dos planos do
Senhor, Abraão, respeitosamente, questionou
a razoabilidade daquela ação: “‘E se houver cinquenta justos na cidade? Ainda a
destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que nele estão?
Longe de ti fazer tal coisa: matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio
da mesma maneira. Longe de ti! Não agirá com justiça o Juiz de toda a terra? ’
Respondeu o Senhor: ‘Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a
cidade toda por amor a eles’. Ainda assim pergunto: ‘E se faltarem cinco para completar os cinquenta justos? Destruirás a cidade por causa dos cinco? ’ Disse ele: ‘Se
encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei’. ‘E se encontrares apenas quarenta?
’, Insistiu Abraão. Ele respondeu: ‘Por amor aos quarenta não a destruirei’. Então
continuou ele: ‘Não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas trinta forem
encontrados ali? ’ Ele respondeu: ‘Se encontrar trinta, não a destruirei’. Prosseguiu
Abraão: ‘Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: ‘E se apenas
vinte forem encontrados ali? ’ Ele respondeu: ‘Por amor aos vinte não a destruirei’.
Então Abraão disse ainda: ‘Não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma
vez. E se apenas dez forem encontrados? ’ Ele respondeu: ‘Por amor aos dez não a
destruirei’” (Gênesis 18:24-32).
Mas infelizmente o número de justos era menor que dez! Então Deus teve que
destruir aquelas cidades (Gênesis 19:24), pois as acusações contra elas eram muitas
(Gênesis 19:13). Somente se salvaram Ló e suas duas filhas (Gênesis 19:15). O que
muitos não percebem é que isso foi, na verdade, um ato de misericórdia divina,
pois numerosos viajantes incautos passavam por essas cidades e eram simplesmente
estuprados por aquele pelos homossexuais daquelas cidades (Gênesis 19:4-5). Destruindo Sodoma e Gomorra, Deus impediu que mais crianças crescessem naquele
meio abominável, aprendendo a repetir os mesmos erros; assim, Ele também impediu
que outros estrangeiros fossem violentados.
Outra coisa importante é que Deus nunca entrega uma pessoa ou um povo à desgraça sem antes ter avisado, e avisado muito, na esperança de que ele se converta:
“O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de
seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras Dele e
expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra
o seu povo, e já não houve remédio” (2 Crônicas 36:15-16).
Um comentário de John Wesley sobre essa passagem (disponível no site: //wesley.
nnu.edu) expressa que as coisas passadas, presentes e futuras são estabelecidas por
uma ordem constante em todas as partes e eras do universo. De acordo com Wesley,
há um retorno contínuo no movimento dos corpos celestiais, das estações do ano e
na sucessão das gerações de homens e animais, em que tudo ocorre com o mesmo
padrão. Esse pensamento é complementado por Ray C. Stedman (www.raystedman.
org), em sua afirmação de que, em decorrência disso, há a repetição das mesmas
lições para todo ser humano.
Por isso a segunda parte do versículo: Deus requer de volta aquilo que já passou, ou seja, Deus faz o que já passou retornar e isso implica em darmos conta do
que fazemos. Há que se pensar, por exemplo, que, se o movimento das coisas é
cíclico e isso inclui os nossos erros, teremos os mesmos tipos de colheita do que
plantamos até que produzamos frutos de qualidade. E supõe-se que ninguém deseja
errar a vida toda.
De fato, esse versículo é um desafio à consciência e ao empenho em viver de modo
a não repetir os mesmos erros; o que faz desta mensagem também um incentivo
para tanto. Se vamos passar por testes, que busquemos a aprovação em todos, de
modo a que a nossa estada na terra não seja em vão.
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A

A VITÓRIA PROVIDENCIAL!

ssistimos, na noite do dia 02 deste marcado agosto,
a vitória que o Presidente da República teve contra
a denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da
República, ao STF, pelo fato de o chefe da Nação ter tido
um encontro, mal explicado, com um indivíduo de reputação
duvidosa e que neste momento detém o repúdio de toda a
população brasileira, pela vida que desfruta depois de ter
cometido crimes financeiros com o sólido e incompreensível
apoio de autoridades governamentais cujo poder está acima
de qualquer questionabilidade.
Processar um Presidente da República não é algo simples e
que possa ser feito ao bel prazer a partir de uma insatisfação
pessoal contra sua Excelência. É necessário mais do que uma
indisposição particular. É preciso provas que suplantem em
muito a simples cogitação de um crime.
Neste caso em especial as gravações apresentadas são
carregadas de subjetividade, interrupções e falhas de audição o que pode permitir, a quem a ouvir, a interpretação que
lhe convém!
Em uma acusação deste tipo são necessárias, pelo menos,
três verificações que não restem a menor dúvida a quem tiver
acesso ao caso de que o Presidente cometeu, nitidamente

o crime de corrupção passiva. São elas:
Primeiro: A mala de dinheiro deveria estar
nas mãos do Presidente e não de outra
pessoa como, verdadeiramente, apareceu!
Segundo: A contrapartida, ou seja, o desejo
do criminoso deveria ser consumado pelo
delinquente que tentou comprar uma vantagem indevida se
servindo do poder administrativo do Presidente da República,
para atingir o seu propósito doloso. Isto chegou acontecer?
E, Terceiro: Como se trata de uma fraude patrocinada pelo
chefe do Executivo é necessário deixar claro o número de
nacionais que foram indiscutivelmente prejudicados por
aquele ato absolutamente indigesto à Nação. Quantas pessoas foram inquestionavelmente prejudicadas?
Atendendo ao protocolo formal de que a Câmara dos Deputados deveria autorizar o prosseguimento da denuncia para
o STF começar o julgamento de Sua Excelência, o que não
aconteceu, teve como vantagem, para o país, o fato de que as
incertezas econômicas, advindas do prosseguimento da ação
fossem dissipadas e o desenvolvimento fosse retomado com
a urgência necessária. Como tudo urge no país, felizmente a
normalidade volta para a satisfação de todos, especialmente
dos mais necessitados, que não podem esperar.
artigosbsb@gmail.com – 07082017.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Câmara busca aprovação de abono
salarial para todos os empregados
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público aprovou projeto de lei (PL 4071/12) que concede
abono salarial a todos os empregados urbanos e rurais, independente de os patrões serem pessoas físicas ou jurídicas, ou
contribuintes do PIS/Pasep. A proposta altera a Lei 7.998/90,
que instituiu o abono salarial.
Hoje, o abono é pago somente para os empregados de
pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep. O texto aprovado acaba com essa vinculação, beneficiando, por exemplo,
trabalhadores domésticos e rurais empregados por pessoas
físicas, que não são obrigadas pela lei a recolher o PIS/Pasep.
O abono salarial é um benefício equivalente a um salário
mínimo, pago anualmente aos trabalhadores que receberam
em média até dois salários mínimos mensais no ano anterior.
O benefício é custeado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), que também administra o seguro-desemprego.
Para este ano, o orçamento federal autorizou uma dotação
de R$ 15,8 bilhões para o pagamento do abono salarial.
Antes de seguir para o Plenário da Câmara, a proposta, que
tramita em regime de prioridade, será analisada agora pelas
comissões de Finanças e Tributação, que deverá o impacto
orçamentário da proposta; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
Fonte: Câmara Notícias
Imagem: www.segurodesemprego2017.com.br

AMM oferece cursos voltados para
gestão pública
A Associação Mineira de Município (AMM) está com inscrições abertas para cursos em diversas áreas, voltados para
gestores públicos. As capacitações acontecem nos meses de
agosto, setembro e outubro. Confira a agenda:
21 e 22/08: Marco Regulatório (Lei 13.019 de 2014)
30 e 31/08: Panorama da Previdência Social no município
11 e 12/09: Controle Interno - Módulo I
13 e 14/09: VAF - Valor Adicionado Fiscal - Módulo I
19 e 20/09: Sistema de Registro de Preços
28 e 29/09: SICONV completo - Gestão de Convênios
02 e 03/10: Pregão - formação de pregoeiros
04 e 05/10: Comunicação Digital - informação, divulgação
e transparência
23 e 24/10: Contratos administrativos - aperfeiçoamento
da gestão pública
Para maiores informações, acesse o Portal AMM.
http://portalamm.org.br/centro-de-qualificacao-para-gestao-publica-cqgp/

Lideranças de Durandé repassam demandas a Renzo Braz
Renzo Braz recebeu em 04/08,
importantes lideranças de Durandé: o Prefeito Zé
Elias; o Vereador
Pedrinho; o Secretário Municipal
de Administração,
Jean Rodrigues; o
Secretário Municipal de Assistência
Social, Flávio André; e o Assessor de Convênios, Ricardo
da Silva.
As autoridades conversaram com o parlamentar sobre os
trâmites para liberação de recursos para obras já em andamento e sobre a viabilização de novas verbas, para outras
demandas do município.
Renzo Braz também orientou a equipe sobre programas
de governo em aberto e confirmou seu empenho em prol do
progresso de Durandé.
Face:Em reunião com o Prefeito Zé Elias, Vereador Pedrinho, secretários municipais e assessores de Durandé,
buscando recursos para o município. Para mais informações,
acesse nosso site!

No Brasil impera a desigualdade social
O ministro Gilmar
Mendes não foge de
polêmicas. Ele destacou ontem a decisão
do Supremo Tribunal
Federal (STF) de abrir
mão de reajuste salarial, neste momento de
crise tão grave, e afirmou que o Judiciário
e o setor público “precisam ter um encontro
com a realidade”. Ele citou vários casos de ganhos salariais
abusivos em tribunais e no ministério público e disse que se
criou no Brasil “um tipo de aristocracia togada”.
Gilmar disse ter sido informado de que no Tribunal de
Justiça de São Paulo, não há desembargador ganhando menos
de R$70 mil líquidos.
Outro abuso citado por Gilmar Mendes foi a criação, em
Cuiabá, de um “auxílio técnico” de R$14 mil para procuradores comprarem livros.
Segundo informa ainda o ministro Gilmar que esse enfrentamento deve ser feito no plano federal: “Os Estados não têm
força para lutar contra esses privilégios”.
Inteiramente alheio à crise que o Brasil enfrenta, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em Salvador, fará
licitação para contratar uma empresa de “personal trainer”
a fim de que magistrados e servidores entrem em forma por
nossa conta. No horário de trabalho, certamente.
A média de aposentadorias no setor privado é de R$1,6
mil, com teto de R$ 5,2 mil, enquanto em áreas como Judiciário e no Ministério Público Federal, chegam a R$30mil
por mês até a morte.
Além do 13º e do 14º salário (R$67 mil para cada), os
deputados federais têm o “cotão” que ressarce despesas de até
R$45 mil/mês, sem contar R$102 mil de “verba de gabinete”
para até 25 assessores.

Criminômetro
O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal vai
lançar na terça (15), em frente à sede do governo do Distrito
Federal, o Criminômetro, que contabiliza crimes no DF em
tempo real. Já inicia com 600 mil.

Atletas de Manhuaçu participam de
campeonato de Jiu Jitsu
Aconteceu neste último
final de semana, dias 05 e
06 de agosto de 2017, na
capital capixaba, o evento Vitoria Internacional
Open IBJJF Jiu Jitsu Championship, onde os atletas de
Manhuaçu participaram.
Cleiton Silva, faixa preta,
disputou na categoria peso
pena ficou em 2° lugar, trazendo uma medalha de prata.
Carlos Junior, faixa roxa, disputou na categoria peso
super-pesado e absoluto ficou com 3°lugar na categoria, e no
absoluto 3°lugar trazendo duas medalhas de bronze.
Miqueas Rodrigues, faixa roxa, disputou na categoria peso
pena ficou com 3° lugar trazendo uma medalha de bronze.
A equipe participante agradece aos patrocinadores: Grupo
OTP Engenharia e Construção Civil, E.G. Egenharia Ambiental, Guido Imobiliária, Rango Fitness Food, preparadores físicos Alan Top Fitness e Cleiton CTC, Dr. Marcelo
Heringer, Dr Gulivert Hudson Melo e Calpen Auto Peças.

Classe política enfrenta
rejeição generalizada
A pouco mais de um ano das eleições para a Presidência,
os governos estaduais e o Congresso Nacional, os brasileiros
manifestam rejeição generalizada à classe política, independentemente de partidos, e ao atual modelo de governo.
Segundo pesquisa do instituto Ipsos, apenas 6% dos eleitores

se sentem representados pelos políticos em quem já votaram.
Desde novembro do ano passado houve queda de nove
pontos porcentuais na taxa dos que se consideram representados. A onda de negativismo contamina a percepção sobre
a própria democracia: só metade da população considera que
esse é o melhor regime para o Brasil, e um terço afirma que
não é. Quando os eleitores são questionados especificamente
sobre o modelo brasileiro de democracia, a taxa de apoio é
ainda mais baixa: 38% consideram que é o melhor regime,
e 47% discordam. A pesquisa também mostra que 74% são
contra o voto obrigatório.
Passado pouco mais de um ano das manifestações de
massa que culminaram no fim do governo petista de Dilma
Rousseff, nada menos do que 81% dos entrevistados pelo
Ipsos manifestaram concordância com a afirmação de que
“o problema do País não é o partido A ou B, mas o sistema
político”.
Para 94%, os políticos que estão no poder não representam
a sociedade. Apenas 4% acham o contrário. Quem está na
oposição também é alvo de desconfiança. Quando a pergunta
é sobre os políticos em quem os entrevistados já votaram em
algum momento, 86% dizem não se sentir representados.

Morre aos 70 anos a vice
prefeita de Pocrane
Faleceu na manhã de segunda-feira
(07/08) aos 70 anos a vice-prefeita de Pocrane, Nadir Domingos Dionis.
Dona Nadir assim como era conhecida
estava internada no hospital de Pocrane e a pedido os médicos liberam para ela ir se recuperar em casa, porém devido
complicação no estado clínico causado por uma pneumonia
ela não resistiu e veio a falecer.
O corpo da vice-prefeita foi velado na prefeitura de Pocrane
e sepultado no distrito de Açaraí nesta terça- feira (08/08).

Justiça bloqueia bens
de ex-prefeito de Ibatiba
A Justiça capixaba atendeu ao pedido do
Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) e determinou o bloqueio dos bens do
ex-prefeito de Ibatiba Zé Alcure (PP) e de
cinco ex-integrantes da administração municipal, no valor total de R$ 2,8 milhões. A
decisão, do juiz substituto Akel Andrade Lima, se baseia na
acusação de que o grupo teria cometido atos de improbidade
administrativa. A ação civil pública apresentada pelo MP-ES
aponta que o ex-prefeito, os ex-secretários de Educação,
de Administração e de Finanças, além do presidente da
Comissão de Licitação e de uma fiscal do contrato teriam
agido junto aos proprietários da empresa Cruz Transportes e
Serviços Gerais na fraude de licitação de transporte escolar.
Os três contratos firmados entre a prefeitura e a empresa,
segundo a acusação, “foram superfaturados e as distâncias
a serem percorridas eram superiores à realidade, gerando
valores incompatíveis”, o que segundo o MP-ES, contribuiu
para o enriquecimento ilícito dos donos da Cruz Transportes
e trouxe prejuízos aos cofres públicos.
Outro lado: Sobre a determinação da Justiça, Zé Alcure
disse não estar ciente da decisão: “Eu não fui notificado sobre isso. Para eu comentar o assunto preciso estar ciente da
determinação, preciso saber o que é, para depois me justificar,
mas cada hora eu recebo uma informação diferente”, afirmou.
Os outros réus foram procurados pela reportagem para
comentar o assunto, mas não foram localizados.

Convocados para revisão do auxílio-doença
têm até dia 21 para agendar perícia
Os beneficiários do auxílio-doença convocados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 1º de agosto têm
até o dia 21 deste mês para agendar a perícia de revisão do
benefício. Foram chamados 55.152 pessoas que não foram localizados pelo INSS por alguma inconsistência no endereço.
A lista dos convocados está disponível no site do Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS) e no Diário Oficial da
União (DOU).
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"eu o considero o procurador-geral mais desqualificado que já passou pela história da Procuradoria...”.
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse que considera o procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, desqualificado e sem preparo jurídico nem emocional.

EMENDA QUE PODE LIVRAR
LULA AINDA EMPERRA REFORMA

REZONEAMENTO

Artigo apresentado - e depois retirado - pelo relator da reforma política, Vicente Cândido (PT-SP), alteraria a lei e
impediria que candidatos fossem presos desde até 8 meses antes das eleições. Hoje a prisão só é proibida apenas
com 15 dias de antecedência. Para Rubens Bueno, líder
do PPS na Câmara, a jabuticaba virou a “Emenda Lula”
e “tem o intuito de salvar criminosos”. Apesar de “ter sido
retirada”, a emenda Lula consta no relatório parcial nº 3. O
nº 4 ainda não foi apresentado.

AÇÕES MÁXIMAS

ORDEM DADA É CUMPRIDA
No último dia 1º, Cândido disse: “Saí com Lula e ele disse:
‘Já que a emenda é minha, faço com ela o que quiser.
Retire-a’”. Ele obedeceu.
PRISÃO IMINENTE
O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses
de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no
caso tríplex no Guarujá.
FLAGRANTE
O artigo 236 do Código Eleitoral impede a prisão de candidatos a duas semanas da eleição, salvo aqueles que forem pegos em flagrantes.
LAMBUZADO E PROTEGIDO
Para o senador Magno Malta (PR-ES), “está na cara” que
a emenda é para proteger aqueles que “se lambuzaram
dos recursos públicos”.
MANDATO DE 10 ANOS VALERÁ
PARA NOVOS MINISTROS
A comissão especial da Câmara aprovou mandato de dez
anos para integrantes de tribunais superiores, como Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ). Mas a regra vai valer somente para novos ministros. No STF, a próxima vaga será aberta em novembro
de 2020, com a aposentadoria compulsória do decano do
STF, ministro Celso de Mello, que atingirá a idade-limite
de 75 anos.
LONGA HISTÓRIA
Marco Aurélio é um dos ministros mais admirados do STF
há 27 anos. Sua aposentadoria compulsória será em julho
de 2021.
PRÓXIMAS VAGAS
Com a nova idade-limite, no STF Ricardo Lewandowski se
aposentará em maio e Rosa Weber em outubro de 2023.
PIONEIRISMO
Ministra desde dezembro de 2011, Rosa Weber presidirá
dois tribunais: STF e TSE. Será a primeira mulher a presidir uma eleição presidencial.
LÁ VEM O CORPORATIVISMO
Segundo Lasier Martins (PSD-RS), o projeto de lei que
vai permitir a demissão de funcionários públicos incompetentes deve prever análise de comissão de três membros
formada pelo chefe imediato, um colega de trabalho e um
representante da área de recursos humanos.
DISTORÇÃO ÓBVIA
Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os 980 mil aposentados do setor público custavam R$92,9 bilhões em 2015,
bem mais que os R$90,3 bilhões que custaram os 32,7
milhões aposentados do setor privado.
MADAME GASTA MUITO
A ONG Operação Política Supervisionada fez um levantamento dos senadores que mais gastaram com a verba
indenizatória. Desde 2010, Vanessa Grazziotin (AM) torrou
R$2,19 milhões do contribuinte.

PM inaugura Estação
de Treinamento Cabo
Marcos Marques

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar
Mendes acabou uma distorção inacreditável no Rio de Janeiro: com metade dos eleitores, o Estado tinha o dobro de
zonas eleitorais de São Paulo.

De acordo com relatório anual direcionado a investidores,
a Petrobras ingressou com oito ações de improbidade administrativa, assiste o MPF em 31 ações penais e participa
de mais cinco como “parte interessada”.
SENADORES VS. SENADO
Os 81 senadores custam R$ 172 milhões por ano apenas
com as excelências. Mas só a folha salarial dos 6 mil funcionários do Senado e aposentados custam ao contribuinte
brasileiro R$ 3,31 bilhões por ano.
SEM EXPLICAÇÃO
O Tribunal Regional do Trabalho, em Salvador (BA) quer
contratar professores de ginástica particulares, “personal
trainers”, para dar “aulas de corrida”. Até o fechamento
desta edição, o TRT não havia explicado o que motivou a
decisão de contratar personal trainers.
INTERROGATÓRIO INÚTIL
Há duas semanas, a procuradora-geral da Venezuela mandou dois colegas interrogarem João Santana, marqueteiro
do PT, sobre propina paga pela Odebrecht aos governos
de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Logo depois, Maduro
aplicou o golpe da “constituinte” e a demitiu.
PENSANDO BEM...
...de tanto espernear, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ)
acabou processado no Conselho de Ética.
AMAZONINO TAMBÉM LIDERA 2º TURNO: 65% X 35%
Amazonino Mendes (PDT) já pode mandar fazer o terno da
posse: se a eleição suplementar de segundo turno para o
governo do Amazonas fosse realizada hoje, ele receberia
65% dos votos válidos, contra apenas 35% do rival Eduardo Braga (PMDB). A pesquisa do instituto DMP, da Rede
Tiradentes, tem 2,8% de margem de erro, para mais e para
menos, e está registrada na Justiça Eleitoral sob nº AM07699.
CONFIANÇA
No primeiro turno, o DMP registrou impressionante precisão ao prever 38,4% para Amazonino. Apurados os votos,
ele teve 38,7% dos votos.
LARGA VANTAGEM
Considerando o total de votos, Amazonino teria 45% e,
com 24%, Eduardo tem o mesmo percentual de “nenhum”.
Não sabem 6%.
AMOSTRAGEM
O levantamento com vistas ao segundo turno no Amazonas ocorreu entre segunda (7) e esta sexta (11), e entrevistou 1.204 eleitores.
AMPLO APOIO
Apesar de filiado ao PDT, Amazonino tem apoio amplo, incluindo o PSD do senador Omar Aziz e o DEM do deputado
Pauderney Avelino.
GILMAR CRITICA A ‘ARISTOCRACIA
TOGADA’ BRASILEIRA
O ministro Gilmar Mendes não foge de polêmicas. Ele destacou ontem a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
de abrir mão de reajuste salarial, neste momento de crise
tão grave, e afirmou que o Judiciário e o setor público “precisam ter um encontro com a realidade”. Ele citou vários
casos de ganhos salariais abusivos em tribunais e no ministério público e disse que se criou no Brasil “um tipo de
aristocracia togada”.

N

a manhã de 10 de
agosto, militares da
21ª Companhia de
Polícia Militar Independente, em Ponte Nova inauguraram a mais nova Estação
de Treinamento CB PM
Marcos Marques da Silva.
O local, que funciona nas
dependências da Companhia, foi doado pelo Departamento de Edificações
e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais/DEER.
Um estande de tiro, voltado exclusivamente para o
treinamento dos militares,
funciona na nova instalação.
O evento contou com a
presença de dezenas de convidados, com destaque para
familiares do cabo Marcos
Marques da Silva, militar
assassinado por bandidos,
no último dia 10 de julho,
na cidade mineira de Santa
Margarida.
A mãe do militar, a senho-

ra Maria Madalena, esteve
acompanha do filho/irmão
do cabo, Orlando Marques,
que declarou gratidão pela
homenagem ao irmão. “Ser
policial militar era motivo
de orgulho para ele e para
todos nós”.
O comandante da Companhia, Major Luiz Marinho,
destacou que a Estação de
Treinamento é a realização
de um sonho. “Trabalhamos
para servir à comunidade.
Ver este local pronto é a
realização de um sonho”. A
placa, com o nome do cabo
Marcos, foi descerrada na
presença da mãe e familiares, com todas as honras
militares.
Também estavam, em
exposição, algumas armas
e instrumentos utilizados
pela PM na manutenção da
ordem e da segurança.
Informações do Siga
Notícias

Um mês da tragédia
em Santa Margarida

O

dia 10 de julho de
2017 jamais será esquecido, principalmente, pelos margaridenses.
A trágica manhã daquela
segunda-feira foi marcada
por muita violência, tristeza
e dor. As mortes do Policial
Militar Cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, e
do vigilante Leonardo José
Mendes ganharam repercussão nacional e internacional
e comoção generalizada.
Na quarta-feira (10/08) os
momentos de terror e pânico
diante do assalto às agencias
do Banco do Brasil e Sicoob,
foram relembrados pelos moradores de Santa Margarida.
Organizada pelo Conselho
Comunitário de Segurança
Pública (CONSEP), alunos
das Escolas Estadual Dalila
Cerqueira Pessoa, Padre
Bento de Souza Lima, Violeta Mageste Pereira, União;
Creche Vó Duca; comerciantes; autoridades políticas e
eclesiásticas e bancários se
uniram em uma passeata.
Todos juntos clamaram
por paz, Justiça, pelo fim

da impunidade e, mais uma
vez, prestaram homenagens
às vítimas.
Já em Ponte Nova, foi
inaugurada a Estação de
Treinamento da 21ª Cia de
PM Independente que, além
de ser um dos poucos estandes de tiro da Polícia Militar
no Estado, leva o nome de
Cabo Marcos.
Após o crime, as Polícias
Militar e Civil realizaram
ininterruptos trabalhos até
efetuarem as prisões dos
envolvidos. Quatro pessoas
foram detidas e a quadrilha
ficou denominada como
“Novo Cangaço”. Wesley
Rosa Firmino, de 23 anos;
Josimar Pereira Rodrigues,
de 30; Sirlande da Silva
Ferreira, de 27 e Daniel Rodrigues de Aguiar, o “Playboy”, de 34 anos, são os
acusados do crime bárbaro.
As investigações prosseguem sob a coordenação do
delegado de Matipó, Felipe
Ornelas, que trabalha com a
hipótese de que esta quadrilha
esteja envolvida em outros
assaltos a bancos na região.
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Soldado PM mata a namorada,
a sogra, a mãe e se suicida

U

m soldado da Polícia
Militar (PM), de 23
anos, é suspeito de
ter matado a namorada, de
34 anos, a mãe dela, de 63
anos, e a própria mãe, de 48
anos. Após os homicídios
em Divinópolis e Rio Pomba, o jovem tirou a própria
vida.
De acordo com o major
Flávio Santiago, chefe da
Sala de Imprensa da PM de
Minas Gerais, os militares
em Rio Pomba foram acionados por volta das 6h30
deste sábado (12) por parentes do jovem, que chegaram
à casa da família, no Bairro

Rosário, e encontraram ele e
mãe mortos em uma cama.
Na mão do rapaz havia um
revólver calibre 38.
Ainda segundo a PM, o
irmão do jovem informou
que havia recebido uma
mensagem através de um
aplicativo de celular em que
o soldado pedia desculpas e
confessava os homicídios e
o suicídio.
“Na mensagem enviada
para o irmão, o jovem pedia
desculpas por sua fraqueza
e pedia para que avisasse à
PM que ele havia matado a
namorada e a mãe dela na
cidade de Divinópolis. Ele

revelou ainda que mataria
a própria mãe, para que ela
não tivesse que conviver
com essa dor, e tiraria a
própria vida”, explicou.
Diante da informação,
os policiais de Rio Pomba fizeram contato com as
equipes de Divinópolis pra
que eles fossem até a casa
da namorada do jovem para
confirmar a informação.
Por volta das 9h, os militares de Divinópolis chegaram ao imóvel no Bairro
Sidil, e lá encontraram a
namorada do jovem, que
também é soldada da PM,
e a mãe dela, cada uma em

um quarto, com marcas de
tiros de revólver calibre 38.
Após os trabalhos da perícia,
os corpos das duas vítimas
foram encaminhados para
o Instituto Médico Legal
(IML) de Divinópolis.
O jovem e a namorada
participavam do Curso de
Formação de Sargentos da
Polícia Militar na cidade de
Belo Horizonte.
Os corpos do soldado e da
mãe dele já foram liberados
e a previsão é de que sejam
enterrados às 17h na cidade
de Tabuleiro.
O caso é investigado pela
Polícia Civil.

MANHUMIRIM - Polícia Ambiental
desmantela Rinha de Galo.

MANHUAÇU - Quatro supostos
seguranças são presos com
armas na entrada do show.

O

s Policiais Militares
dos 6° e 7° pelotões
da MAT estiveram no
Córrego São Bento, zona rural de Manhumirim, quando
desmantelaram uma Rinha
de Galo.
A ação culminou com
a apreensão de 21 galos

vivos e 01 morto, diversos
materiais e veículos, R$
19.857,75 em dinheiro e
foram confeccionados R$
55.933,19 de multa, além
da prisão em flagrante de
23 participantes da rinha
de galo.
Foram encontrados galos

Munições e drogas
apreendidas em Espera Feliz

U

m jovem de 18 anos
foi preso por tráfico
de drogas na manhã
de sexta-feira, 11/08, em Espera Feliz. Após denúncias
anônimas do envolvimento
do autor com o trafico de entorpecentes, posse de armas
de fogo e ameaças diversas,
a PM solicitou mandado de
busca e apreensão.
Durante buscas no interior
da casa, foram localizados
dois tabletes de maconha,
várias restos de cigarros de

maconha e três canivetes,
duas munições calibre .22,
intactas e seis buchas de maconha endoladas para venda.
De acordo com as denúncias, o jovem postava
fotos exibindo as armas e
munições nas redes sociais
"WhatsApp e Facebook",
com ameaças.
Ele alegou ainda que o
revólver que aparece nas
imagens é de outro jovem
e indicou o local em que as
fotos foram feitas.

mortos, mutilados, além daqueles que foram transportados e estavam acondicionados em compartimentos
inadequados (sacolas transportadoras), privando-os
das necessidades básicas,
submetendo-os a sofrimento
físico, causando-lhes angús-

tia e medo.
Vários foram autuados
pela mera participação no
evento, outros pela participação e pelos maus-tratos
e o organizador pela organização, com acréscimo
pela quantidade de galos
apreendidos.

Policiais do 14º Batalhão apreende
drogas e prende marido e mulher.

N

a tarde de sábado (12), militares da Força Tática do
14º BPM após receberem
denúncia que estaria ocorrendo
a venda de entorpecentes em
um bar no bairro Quilombo em
Iúna, deslocaram até o local e realizaram abordagem aos clientes
que ali estavam e foi encontrado
uma porção de cocaína com uma
mulher de 29 anos.
Na residência da acusada foi
localizado diversos materiais
para o preparo dos entorpecentes,
como: ácido bórico, comprimidos
de paracetamol, pó Royal, embalagens de sacole, entre outras
substâncias.

A mulher foi detida juntamente
com seu esposo de 42 anos e
conduzidos para o DPJ de Venda
Nova do Imigrante.

Q

uatro homens foram
presos com um revólver com seis cartuchos
e diversos materiais durante a
noite desta quarta-feira, 10/08,
no acesso ao show do cantor
Wesley Safadão, em Manhuaçu. Eles alegaram que iriam
trabalhar na segurança do
evento. No carro, militares encontraram pistolas de pressão,
rádios comunicadores, uma
imitação de plástico de uma
pistola e um rifle de pressão.
Segundo o registro policial,
durante o policiamento uma
caminhonete L200, placa
MQW4549, emplacada em
Vargem Alta/ES, tentou entrar
na área de segurança delimitada pela Polícia Militar.
No veículo, havia quatro
pessoas vestidas com calças e
camisas de cor preta, boinas de
cor vermelha, coletes táticos
compartimentados e cintos
com coldres. Eles se identificaram como seguranças e
que iriam trabalhar no evento
como seguranças. De acordo
com a PM, havia adentrado
vários seguranças, porém com

vestimentas diferentes.
Com Dark de Almeida foi
encontrada uma faca, um
canivete, um par de algemas
e bombinhas, com o autor
Evandro da Silva Mazzoco um
canivete e um par de algemas e
com os autores Nivando Ventura e Geraldo Santos Ventura
um par de algemas cada.
No assoalho do banco traseiro, atrás do banco do passageiro, foi encontrado um revolver calibre .38 municiado
com seis cartuchos intactos;
no assoalho dianteiro lado
do passageiro uma réplica
de arma de fogo tipo pistola
modelo Imbel .40 e no assoalho traseiro atrás do banco do
motorista uma pistola airsoft
Taurus 24/7 calibre 9mm e
um rifle de pressão calibre
4,5mm, modelo Crosman
Mk-177.
A Polícia Militar não fez
qualquer menção sobre a
intenção deles e até o momento não foi confirmado pela
empresa do evento se havia
contratado esse grupo para
atuar na segurança.
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Cerimônia de premiação do maior
tapete da Santa Ceia do Brasil
A

Câmara de Vereadores
de Manhuaçu homenageou o artista plástico
Fabrício Santos durante cerimônia de premiação do maior
tapete da Santa Ceia do Brasil, na noite desta segunda-feira, 07/08, no anfiteatro da
Câmara. O evento fez parte
da 6ª Jornada do Patrimônio
Cultural de Minas Gerais
organizado pela Secretaria
de Cultura e Turismo de Manhuaçu sob a coordenação da
Secretária Gena Clara.
O Presidente Jorge do
Ibéria e os vereadores Giovanni Mageste, Rodrigo
Santos e Berenice Ferreira
entregaram Moção de Reconhecimento ao artista, pois
sob a coordenação dele,
foi confeccionado o maior
tapete de Corpus Christi da
Santa Ceia em areia colorida
do Brasil, sendo reconhecido

pelo Rank Brasil Recordes
Brasileiros.
“Esta homenagem é o mínimo que podemos fazer para
o Fabrício e para toda equipe
que o ajudou neste trabalho
maravilhoso que ajudou a
divulgar ainda mais nosso
município para os quatro
cantos do Brasil”, comentou
o Presidente Jorge.
O autor da homenagem,
vereador Giovanni Mageste,
também destacou a importância do trabalho. “Gostaria
de parabenizar o Fabrício e
todas as pessoas engajadas.
Manhuaçu ganhou proporção
ainda maior devido a esta
iniciativa linda. A homenagem é muito pouco perto do
tamanho desta façanha, mas
foi feita de coração”, ressaltou Giovanni.
Assessoria de Comunicação Câmara

Martins Soares recebe curso de Recuperação de Nascentes

N

esta semana, Martins
Soares recebeu mais
uma vez o curso de
Recuperação e Proteção de
Nascentes, do Senar Minas.
As capacitações anteriores
no município renderam bons
resultados com o aumento da
vazão da água e da qualidade,
como explicou o mobilizador
do Sindicato de Produtores
Rurais de Manhumirim, Rudson Curcio. Diante disso, a
Prefeitura solicitou o curso
para preservar uma nascente
que atende a Vila dos Teixeiras. A turma contou com 10
participantes.
Curcio contou que, de acordo com as medidas realizadas
na nascente, antes do curso a
vazão era de 10.000 litros/
dia e, após a intervenção,
passou para mais de 20.000
litros/dia. “Essa comunidade
estava com pouca água e de
baixa qualidade. A ideia da
parceria é levar o curso a outras comunidades”, explicou.
A capacitação ensinou medidas de conservação, como
a proteção do lençol freático,
cercamento de Áreas de Pre-

servação Permanente (APP)
e reflorestamento. O objetivo é gerar maior infiltração
de água no solo, prevenir a
erosão e possibilitar maior
armazenamento de água nos
aquíferos, além de maiores
vazões.
Na parte teórica, foram
abordados o conceito de

nascente, descrição do Ciclo
Hidrológico e informações
sobres normas ambientais. Já
na prática, são feitas as análises da área e das condições
de captação e a construção do
ponto de captação.
As nascentes recebem placas de identificação com latitude, longitude, altitude e data da

proteção. Essas informações
estão concentradas em um
cadastro da Faemg, dentro do
Programa Nosso Ambiente.
O curso teve a parceria
da Prefeitura e do projeto
Eco Águas, que elabora
trabalhos para melhorias no
meio ambiente e conservação da água.
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54º aniversário do 11º Batalhão

N

o dia 10 de agosto, o 11º Batalhão
da Polícia Militar
completou 54 anos de
instalação na cidade de
Manhuaçu. Para celebrar
essa data tão importante
um culto e uma missa
foram realizados.
O culto de gratidão a
Deus foi realizado na noite do dia 09, na 3ª Igreja
Presbiteriana de Manhuaçu. O pastor da igreja,

Reverendo João Pedro,
dirigiu o culto que contou
com a participação do
Comandante da Unidade,
Tenente Coronel Sérvio
Túlio Mariano Salazar,
Oficiais e Praças da ativa
e da reserva e a Banda de
Música do 11º Batalhão.
No dia 10, quinta-feira,
uma missa em ação de
graças foi celebrada na
Igreja Matriz de São Lourenço, às 09 horas, pelos

Padres Carlos Roberto
Altoé, Welton de Oliveira
e André da Silva Queiroz.
Mais uma vez a Banda de
Música e os policiais da
Unidade participaram da
celebração. O Tenente
Coronel Sérvio fez uso
da palavra agradecendo
a Deus pelas lutas e conquistas alcançadas pelo
“Sentinela do Caparaó”
ao longo desses 54 anos
de trabalho realizado.

Feliz dia dos pais
Prezados pais,
A semana de provas está
para começar. Eu sei que
vocês estão esperando que
seu filho se saia bem. Mas,
por favor, lembrem-se de
que dentre os estudantes,
que estão sentados para
fazer a prova, há um artista,
que não precisa entender
de matemática. Há um
empreendedor que não se
importa com história ou
literatura. Há um músico,
cuja nota de química não
importa. Há um esportista,
cujo preparo físico é mais
importante do que a física
... assim como a escolaridade. Se seu filho obtiver
as melhores notas, ótimo.
Mas se não, não tire dele
sua autoconfiança e sua
dignidade. Diga - lhe que
tudo bem, é só uma prova.
Ele foi talhado para coisas
muito maiores na vida!
Diga-lhe que, independente
de sua nota, você o ama e

não o julga. Faça isso, por
favor. E quando fizer, veja-o
conquistar o mundo. Uma
prova ou uma nota baixa
não vai tirar seu próprio
sonho ou seu talento. E,
por favor, não pense que os
médicos e os engenheiros
são as únicas pessoas felizes
nesse mundo.

Com carinho,
A Diretoria.
(Desconheço o autor)
Mas todos os pais deveriam ler e aplicar esse
texto... E vamos respeitar
as Múltiplas Inteligências!
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Prefeituras da região recebem veículos para área da saúde

O

governador Fernando
Pimentel entregou nesta
segunda-feira (7/8), no
Auditório JK, Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, veículos para a área de saúde para
os municípios de Alto Jequitibá,
Chalé, Manhumirim, Orizânia,
Santa Margarida, Pocrane, Reduto e Tombos. Foram beneficiados
no total 179 municípios de 13 territórios de desenvolvimento do
estado, além de cinco entidades.
Durante o evento, Fernando Pimentel destacou que os
veículos são extremamente
importantes para a melhoria
do atendimento à população,
principalmente em municípios
menores e que não dispõem de
hospitais ou centros de saúde
mais complexos.

“Nós estamos entregando
equipamentos extremamente
importantes para a gestão pública
dos municípios, e só quem não
concorda com isso é quem não
conhece Minas Gerais. Minas tem
853 municípios - e quase 400, ou
seja, quase a metade, tem menos
de 10 mil habitantes. Mais de
200 cidades têm menos de 5 mil
habitantes. São cidades muito
pequenas, onde não é possível
manter um equipamento de saúde
completo, como um hospital ou
uma clínica especializada”, disse.
“Esses municípios precisam ter
um veículo de transporte adequado, que leve os pacientes para um
centro maior - onde, aí sim, você
pode fazer um atendimento especializado, uma cirurgia, enfim,
aquilo tudo que o cuidado da

saúde requer”, completou.
O investimento para a aquisição dos 214 veículos para atenção
básica chegou a R$ 13,7 milhões.
Os recursos são oriundos das
emendas parlamentares. Do Tesouro Estadual vieram cerca de
R$ 3 milhões para a aquisição das
25 ambulâncias do tipo Unidade
de Suporte Básico (renovação de
frota e reserva) para o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) nos municípios e nos
SAMUs regionais.
Fernando Pimentel também
ressaltou o trabalho e a serenidade dos mineiros como diferencial para superar a crise no país,
citando que Minas Gerais tem
conseguido investir e manter em
funcionamento áreas prioritárias
para a sociedade, como saúde,

segurança pública e educação.
SAMU: O secretário de Estado de Saúde, Sávio Souza Cruz,
afirmou que a meta da administração estadual é expandir os
investimentos na área, citando,
como exemplo, o SAMU. “Essas entregas são uma continuidade. Nós já fizemos entrega do
SAMU em Belo Horizonte, Betim e estamos fazendo progressivamente em outras regiões em
solenidades como essa. A ideia
é atender a todos os SAMUs.
O nosso desafio é cobrir todos
os territórios mineiros, mas não
só com SAMU municipal, mas
também o regional, que cobre
mais municípios”, disse.
Agência Estado / Fotos:
Manoel Marques/
Imprensa MG

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

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

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835

gador Alonso Starling, 210 (33)
3332-2333

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

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

LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33) 3331-2665

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

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

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

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

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

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

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

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
CAMPINHOS AUTO PEÇAS
Av. Salime Nacif, 400 (33) 33311240
3D ACESSÓRIOS Av. Salime
Nacif, 784 (33) 3331-4400
SMART CELL Rua Antonio Pupin, 17 (33) 3331-8972
BRASIL CENTER ASSISTÊNCIA EM CELULARES LIGAR
PARA (33) 98426-9044
RECALLRua Professor Juventino Nunes, 139 (33) 3331-3232
DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033
CENTER CÓPIAS Av. Getúlio
Vargas, 574 (33) 98436-5268
SUPRICÓPIAS Av. Getúlio Vargas (33) 3331-3863

CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028
MADEIRA E ARTE Móveis Rústicos Av. Getúlio Vargas, 663 (33)
3331-7288
MULTIMAC LTDA Av. Salime
Nacif, 740 (33) 3331-1676
SOLAR Rua Desembargador
Alonso Starling, 116 (33) 33311365
ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362
DONA BELLA Av. Salime Nacif
(33) 98450-5525

ATELIER MM Rua Desembar-

PREGÃO 047/2017
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG, através
de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no
0135/2017, na modalidade Pregão nº 047/2017, 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 confecção de uniformes para a Secretaria Municipal
de Educação. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 25/08/2017
ás 13hs30min horas. Local: Rua Vereador Geraldo Garcia Malcate
nº 100, Centro, CEP: 36.918-000 São João do Manhuaçu/MG.
Informações pelo telefone (33) 3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
acima. - Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 171/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 086/2017, cujo objeto é a aquisição de
material permanente em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia
29/08/2017, 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
10 de agosto de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 172/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 087/2017, Sistema registro de Preço nº
012/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação
de serviço em remendo, vulcanização e recapagem de pneus em
atendimento a Frota Municipal O credenciamento e a entrega dos
envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até
às 13:00 horas do dia 29/08/2017, 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 10 de agosto de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 173/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 088/2017, cujo objeto é a aquisição de um
veículo em atendimento a Secretaria de Saúde. O credenciamento
e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 16:00 horas do dia 29/08/2017, 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 10 de agosto de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará realizar
Processo Administrativo Licitatório nº 174/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº 089/2017, cujo objeto é a aquisição de um
elevador automotivo em atendimento a Secretaria de Transporte.
O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia
30/08/2017, 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
10 de agosto de 2017.
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Dra. Elis Oliveira
Campo - Rua Alencar
Soares Vargas, 65
(Masterclin)
(33) 3563-2573

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

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

Dr. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320

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
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. 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. Eduardo Magnus
(Clínica dos Olhos)
Rua Duarte Peixoto, 95 Sl
206 (33) 3331-2395

Dr. Marcelo Soares Pires - Rua
Alencar Soares Vargas,
65 (Masterclin) (33)
3331-3244
Dra. Regina de
Almeida - Rua Alencar
Soares Vargas, 65 (Masterclin) (33) 3331-3488
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

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. Agreine
Mageste
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-5320
Dr. Giovani
Bittencourt
Rua Alencar Soares
Vargas, 65 (Masterclin)
sala 01 (33) 3331-4715
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DISCRIMINAÇÃO
Reuniram-se os líderes das principais e
mais desenvolvidas nações do mundo e foram
questionar o Criador, sobre um problema que
intrigava a todos.
Um dos representantes, falando em nome
próprio e dos colegas, assim se expressou:
- Senhor, aqui viemos reclamar de uma discriminação que houve, de Vossa parte, talvez
até involuntariamente. Veja Senhor, nossos
países têm muitas vezes grandes extensões
cobertas pelo gelo, maremotos, terremotos,
desertos, tufões, poucas áreas ferteis, invernos
longos demais e verões também. Enquanto
isso o Senhor criou um país chamado Brasil,
que é uma maravilha só: terras férteis de norte
a sul; rios e matas exuberantes; milhares de
quilômetros de convidativas praias; uma infindável riqueza mineral; nada de terremotos,
maremotos, tufões, gelos ou desertos; o clima
é delicioso, com estações milimetricamente
definidas. Queremos com todo respeito, saber
o motivo da discriminação!
E o Senhor Supremo, do alto de sua infinita
sabedoria respondeu:
- Mas vocês já viram o povinho que eu botei lá ?...

Tá certo

Secretário de Planejamento é
empossado na Prefeitura de Manhuaçu

E

m recente reunião realizada
no Gabinete, a Prefeita Cici
Magalhães nomeou Dr.
Bruno Spínola como Secretário
Municipal de Planejamento. Além
de demais membros do secretariado, esteve presente também o
Vice-prefeito Renato Cezar Von
Randow (Renato da Banca) e o

Procurador do Município, Dr.
Sander Resende, além dos diretores do SAMAL, Eron Elias, e do
SAAE, Luiz Carlos de Carvalho.
Bruno Godinho Spínola é advogado, pós-graduado em Gestão
Pública, e conhecido também
por sua atuação como Escrivão
da Polícia Civil (2007-2012),

ex-vereador (Durandé), Procurador Jurídico (Abre Campo e
Durandé), além dos trabalhos
recentes junto à Câmara Municipal de Manhuaçu, nas funções de
Controlador Interno e Assessor
da Presidência do Legislativo.
Desde o início do mandato, a
Prefeita Cici Magalhães priori-

zou formar o secretariado com
vistas a uma gestão eficiente e
participativa, em total sintonia
com a proposta principal deste
novo governo municipal, que é
ouvir a população para governar.
(Secretaria de Comunicação
Social – Prefeitura
de Manhuaçu)

sete erros

A mulher foi tirar o título de eleitor e o juiz
perguntou: -Qual é a sua zona ?
-Qual é, doutor, eu agora sou casada.

De criança
-Mamãe, eu posso ir na rua brincar com o
Joãozinho ?
-Não, responde a mãe zangada. Eu não gosto dele.
-Então eu posso ir na rua pra bater nele ?

SABEDORIA

Morre o ex-vereador
de Manhuaçu Eli
de Abreu Gomes

“Você não pode estar só, se gostar da pessoa com quem fica quando está sozinho.” Wayne Dyer
-------------------------------------“Não importa o que tiraram de você, o que
importa é o que você vai fazer com o que
sobrou.”
-----------------------------------------“Solidariedade, a flor que nasce nos corações sensíveis” -Valdeci J. Oliveira.
---------------------------------------------Reciprocidade, o outro nome do “é dando
que se recebe”. Valdeci J. Oliveira.
--------------------------------------Não ergas alto um edifício sem fortes alicerces, se o fizeres viverás com medo.

DICAS
MANTEIGA
Amaciar a manteiga gelada: usar a manteiga
gelada pode acabar se tornando uma prova de
força e paciência, principalmente em dias mais
frios. Para agilizar o processo e deixá-la molinha
com mais rapidez, aqueça uma tigela com água
quente e cubra a manteiga com ela, como se fosse uma estufa.
PEIXE
Assar peixe sem grudar na forma: essa é uma
solução simples – e saborosa! – para evitar que o
peixe fique grudado na forma depois de assado.
Antes de levar o peixe ao forno, unte o fundo da
forma com manteiga e forre-o com fatias grossas
de batatas, colocando o peixe por cima. Ao final,
a recompensa é um prato sem grudar complementado por batatas assadas.

CURIOSIDADES
ENERGIA NUCLEAR – Também
denominada energia atômica, a energia nuclear é liberada nas reações
que envolvem os núcleos atômicos;
difere da energia que é liberada nas
reações químicas resultantes de alterações na estrutura das camadas
eletrônicas dos átomos. Depois da
Segunda Guerra Mundial, a energia atômica começou a ser utilizada
para fins pacíficos, como a geração
de energia elétrica. O funcionamento
das usinas nucleares se baseia no
controle das reações de fissão nuclear.
GRAVAÇÃO DO SOM – Thomas
A.Edson criou em 1877, a “máquina
falante”, que reproduzia sons grava-

dos, num processo totalmente mecânico. O fonógrafo (toca-discos) foi
aperfeiçoado com a criação da válvula eletrônica em 1920: a mesa de suporte passou a ser acionada através
de um motor elétrico, o som das agulhas captadoras passou a ser amplificado eletricamente e os sons passaram a ser emitidos por alto-falantes.
CELULAR – O celular é um telefone que funciona por meio de células
transmissão e recepção, daí, o seu
nome. O prmeiro serviço de telefone
móvel foi introduzido pela AT&T nos
Estados Unidos, em 1946. O sistema
que é utilizado hoje foi desenvolvido
pela AT&T e pela Motorola e introduzido no mercado em 1983.

MANHUAÇU (MG) Faleceu na noite do dia,
07/08, o ex-vereador da
Câmara Municipal de Manhuaçu, Eli de Abreu Gomes, 61 anos.
Ele estava internado no
Hospital César Leite e
lutava contra um câncer há
cerca de um ano.
Eli de Abreu Gomes foi
vereador de Manhuaçu no
mandato 2013-2016 pelo
Partido Progressista (PP).
Autor de diversas proposições de lei e indicações
e integrou a Mesa Diretora
no biênio 2013-2014 como
1º Secretário.
Ao longo de sua trajetória profissional, Eli de
Abreu sempre foi uma
pessoa carismática e reconhecida na cidade. Como
vereador teve destacada
atuação em relação às necessidades da população na
Educação, Saúde, Esporte,
Lazer e Cultura.
Em sinal de respeito, em
homenagem e reconheci-

mento aos serviços prestados a Manhuaçu, a Câmara
decretou luto oficial de três.
O presidente da Câmara
Municipal, vereador Jorge
Augusto Pereira, em nome
de todos os parlamentares
e funcionários da Casa
de Leis manifestou suas
condolências à família e
amigos, na certeza de que
Deus os consolará e confortará neste momento de dor.
O velório aconteceu na 3ª
Igreja Presbiteriana de Manhuaçu e o sepultamento no
Cemitério Municipal às 16
horas de terça-feira, 8.
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Justin Bieber paquera funcionária
de academia e leva fora
O cantor pop, de 23 anos, Justin Bieber, é
conhecido por gostar de paquerar ou mandar
indiretas nas redes sociais para meninas que
ele nem conhece. Na semana passada, mais
uma garota foi alvo do canadense. Jessica Gober, funcionária de uma academia da Geórgia,
nos Estados Unidos, recebeu diversos elogios
ao postar um vídeo de uma bebida energética no Instagram do seu trabalho, porém, ficou
surpresa ao descobrir que um deles era do astro pop Justin Bieber. Segundo os fãs, a cantada partiu mesmo do cantor.
A menina aproveitou o momento e comentou a situação no Twitter. “Isso realmente aconteceu. O justin Bieber apenas enviou uma
mensagem para a academia em que eu trabalho e perguntou quem
eu era hahahaha”. Justin não confirmou e nem desmentiu o seus
movimentos nas redes sociais, mas Jessica deixou claro que ele
não tem chances com ela. A menina, de 22 anos, postou uma série
de fotos com o namorado e comentou. “Eu tenho tudo o que eu
preciso aqui“. Confira os posts.

Silvio Santos instala câmeras em sua casa
nos Estados Unidos
Silvio Santos está investindo em inovações tecnológicas para se manter seguro. O
veterano instalou em sua casa localizada em
Orlando, nos Estados Unidos, um sistema
de câmeras de segurança. Segundo o jornal
"Agora São Paulo", a apresentador consegue ver de sua mansão no Morumbi, em São
Paulo, por meio de um computador, tudo o
que acontece em seu imóvel fora do Brasil.
O sistema de segurança é integrado entre
as duas residências. Logo, quando o comunicador estiver nos EUA, ele também conseguirá monitorar sua
casa na capital paulista.

Popó conta que filho gay lhe
‘apresentou namorado’
Próximo ao Dia dos Pais, o ex-lutador de boxe Acelino Popó Freitas falou
pela primeira vez sobre sua relação com
o filho de 17 anos, que revelou ser gay
à família. Segundo o jornal Extra, o
tetracampeão mundial contou sobre o
momento da descoberta no programa
Sensacional, da emissora RedeTV!, que
irá ao ar no próximo domingo.
“Eu nunca desconfiei de nada. Meus
irmãos, primos diziam: ‘Tio, o senhor
não está vendo nada diferente? Eu dizia
que não, porque sempre criei meus filhos como homem e serão a
mesma pessoa pra mim o resto da vida”, relatou Popó. “Chamei
pra conversar e ele disse que ainda não tinha se identificado, que
sentia atração por meninos. Pouco tempo depois disso, me apresentou namorado”, contou o ex-pugilista, que não disse o nome do
filho a quem se refere.
Aos 41 anos, Popó afirmou que a relação com o jovem não mudou depois da revelação e que é baseada em respeito. “Mesmo
sendo lutador de boxe, que tem aquela coisa do machismo, do homem que bate, temos que tratar nossos filhos como nossos amigos.
Se não tratarmos bem em casa, na rua vão maltratá-los”, disse à
apresentadora Daniela Albuquerque.
Em junho, Popó já havia publicado uma foto em seu Instagram
onde contava ter um filho homossexual. “Meu filho é e daí?”, escreveu, ao publicar uma imagem com a palavra “orgulho”.

Após suspensão, Tadeu Schmidt tem conta
do WhatsApp liberada
O apresentador do Fantástico Tadeu
Schmidt comemorou neste sábado (12) o
desbloqueio de sua conta no WhatsApp.
“A cara de alívio de quem acordou com
WhatsApp de volta”, escreveu em seu
Instagram.
O jornalista teve a conta suspensa durante 24 horas, a partir de sexta (11), por
ter usado o aplicativo em dois celulares
diferentes.
“Estou suspenso. Troquei de celular,
havia mensagens não lidas no celular antigo, tentei usar os dois celulares ao mesmo tempo, tomei um gancho do What-
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sApp. 24 horas sem acesso”, disse o apresentador no Instagram.
Schmidt levou o episódio na esportiva. “Aproveitei pra descobrir novas funções do smartphone. Tem uma que é sensacional:
telefone. Como é estranho telefonar pras pessoas”, escreveu.

Caetano grita 'fora, Temer' em festival
"Enquanto os homens exercem seus podres poderes/ Motos e
fuscas avançam os sinais vermelhos", cantou um Memorial da
América Latina lotado na noite de sábado (12). O cantor Caetano
Veloso aproveitou para emendar em um "fora Temer", que levou o
público a puxar mais gritos de protesto. O baiano foi o destaque do
quarto Coala Festival, evento dedicado a musica brasileira.
Último a se apresentar, Caetano, sozinho no palco, interpretou
hits da carreira, como "Reconvexo", "Odara", "A Luz de Tieta",
"Baby" e "Sampa", esta última com o refrão de "São São Paulo"
-para a alegria do músico Tom Zé, que acompanhava na multidão.
Ao lado do veterano, o evento reuniu apresentações de nomes
que se destacam na nova cena da MPB. Nos intervalos, os DJs
Uaná System, Tahira, Forró Red Light, EB e Shaka revezaram-se
no comando do som e deixaram um clima de festa entre o público.
A festa começou às 13h30 com show da performática Liniker
e sua banda Os Caramelows. Com público animado, ela soltou a
voz em canções do primeiro disco, "Remonta".

Ex-atriz da Globo revela ter feito
macumba para virar protagonista de
novela e afirma: “descartei seis almas e
vou pagar por isso”
A ex-atriz da Rede
Globo Simone Carvalho, que fez muito sucesso nos anos 80, resolveu abrir o jogo e fez
diversas revelações para
o programa “TV Fama”,
da RedeTV. Estreou na
televisão na primeira
versão de “Cabocla”,
em 1979. Após a estreia
não parou mais, emendou um trabalho no outro. Em “Tieta”, de 89,
viveu a personagem Bebê e se destacou.
Simone iniciou a entrevista revelando o verdadeiro motivo de
ter deixado a televisão. “Eu sou muito radical. Fui uma atriz muito
radical e radicalmente eu me converti. Me tornei bacharel em Teologia”, contou.
A ex-atriz também descartou qualquer possibilidade de retornar
para à TV e afirma que recusará qualquer convite que aparecer. “A
Globo pode me ligar agora, que eu vou dizer não”, afirmou ela que
prefere as novelas da Record.
Simone também revelou ter feito macumba para virar protagonista de novelas. “No momento que sempre acontece, quando se
dá um tempo… você não é mais chamada para nada e vai buscar
uma ajuda. Eu fui.”.
Por fim, ela, que fez par romântico com José Mayer em “Tieta”,
revelou ter feito seis abortos e ter se arrependido disso. “Eu vou
pagar um preço muito alto por isso. Eu descartei seis almas e vou
pagar por isso”, disse ela.

Silvio Santos rebate crítica de Fernanda
Lima: "Não me calo"
Silvio Santos mal retornou de
férias e já aproveitou para causar
uma polêmica. Após chamar Fernanda Lima de "magrela" e receber uma resposta amarga, o comunicador decidiu rebater a crítica da
artista durante o "Programa Silvio
Santos", do SBT, que irá ao ar no
domingo (13).
"Não me calo mais", dirá o
dono da emissora paulista, em tom de brincadeira
Para quem não sabe, tudo começou após o veterano dizer no ar
que a apresentadora era "magrela e muito magra", que "não tem
amor e nem sexo" com ela e que "quem gosta de osso é cachorro"
Incomodada com as alfinetadas, a loira fez questão de retrucar
o apresentador durante entrevista à rádio Jovem Pan: "Acho que o
Silvio é o maior comunicador vivo brasileiro, mas, nesse quesito,
eu perguntaria: 'Silvio, por que não te calas?'"

Marido exige 50% da herança de Marília
Pêra na Justiça
A disputa pela herança deixada por Marília Pêra ganhou um
novo desdobramento. Isso porque o viúvo da atriz, Bruno Faria,
não estaria de acordo com a divisão de bens da fortuna da atriz.
Isso porque, no documento deixado pela artista, o economista teria
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direito a pouco mais de 12% da herança
da famosa, estimada em R$ 40 milhões.
Contudo, Faria alegou que a lei brasileira determina que o viúvo fique com 50%
dos bens da esposa em caso de morte da
cônjuge.
Além disso, o rapaz não quer sair do
apartamento deixado por Marília, no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.
Segundo o jornal “O Dia”, Pêra deixou como seus beneficiários
os três filhos - Ricardo Graça Mello, Esperança Motta e Nina Morena -; Bruno Faria; e a irmã, Sandra Pêra.
Pela declaração da atriz, seus filhos deveriam ficar com 75%
da herança. Os outros 25% teriam que ser divididos entre Bruno e
Sandra. A irmã de Marília preferiu não comentar a respeito da polêmica. "Me desculpe, mas esse assunto é muito delicado. Vamos
nos pronunciar na hora oportuna", disse à publicação.
O processo teve início em 2016. Bruno Faria e Marília Pêra ficaram juntos por 17 anos, até a morte da famosa, em decorrência de
um câncer, em dezembro de 2015.

Drone sobrevoa mansão e
flagra Gisele Bündchen
em momento íntimo
com o marido
Imagine a cena. A modelo mais bem paga
do mundo e o o atleta de futebol americano recordista do Super Bowl num momento de intimidade, em casa, sem ninguém por perto. Pois
bem, Gisele Bündchen e Tom Brady foram
flagrados dentro da piscina da mansão em que moram, no subúrbio
rico de Brookline, em Boston, nos EUA. A fortaleza, avaliada em
cerca de R$ 160 milhões, com câmeras de segurança e muros altos,
não foi suficiente para barrar um drone que fotografou os dois num
chamego para lá de caliente.
Gisele aparece sentada no colo do marido, de topless, e aos
beijos. Em dado momento, os dois percebem o drone e que estão
sendo fotografados. As fotos não apareceram na imprensa internacional, mas estão sendo compartilhadas via Whatsapp.

Neymar faz participação
em filme
Neymar gravou uma participação no filme 'Os Parças', com Whindersson Nunes
e Tirulipa no elenco. O longa encerra com
uma cena do jogador ligando para uma
agência de casamento procurando uma
noiva.

Sthefany Brito é pega na blitz da Lei Seca
Sthefany Brito foi pega na blitz na
Lei Seca na madrugada desta sexta-feira, 11, por volta de 1h30 da manhã.
A atriz passava pela Avenida Ayrton
Senna, na Barra da Tijuca, quando foi
abordada pelos agentes da Lei Seca.
Sthefany Brito se recusou a fazer o
teste do etilômetro ou alcoolímetro,
popularmente conhecido como bafômetro. Pela recusa, a atriz terá
que pagar uma multa no valor de R$ 2. 934,70. Ela ainda ganhou
sete pontos em sua carteira de habilitação, além da suspensão do
documento pelo período de um ano, tempo que ela terá que ficar
sem dirigir. A punição para quem é reprovado no teste do bafômetro é a mesma para quem se recusa a soprar o aparelho. Para
deixar o local, Sthefany precisou chamar um condutor habilitado
para levar seu carro e foi embora no banco do carona.

Marido de cantora famosa usa aplicativo
para pegação gay
O marido de uma cantora famosa anda dando expediente no Grindr.
Para garantir o anonimato, ele usa uma foto de paisagem no perfil. O
rapaz interessado só descobre com quem está falando quando a conversa passa a ser privada.

'Já perdoei uma traição', diz Deborah Secco
Na semana passada, o assunto foi a declaração de Deborah Secco dada a este colunista dizendo que traiu todos os namorados que
teve, exceto seu marido, Hugo Moura. Mas, na entrevista a seguir, a
atriz conta que também já foi traída. E inclusive perdoou a traição!
Eu perdoava porque a relação não estava boa e eu também não estava
bem. Eu pondero muito as coisas e não sou hipócrita”. Ano que vem,
Deborah completa 30 anos de carreira e comemora nos palcos com a
peça ‘Uma Noite Dessas’, de Hamilton Vaz Pereira.
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