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EDITORIAL

Tormentas da corrupção

CHARGE

E

nquanto a população norte-americana convive diariamente com os
furacões que ameaçam varrer casas e destruir vidas, os brasileiros
deitam e acordam com as tormentas da corrupção. São denúncias
bombásticas, gravações de teores imorais, apreensões de montanhas de
dinheiro limpo roubado de gente do bem, por pessoas sujas. As cenas do
"tesouro perdido" encontrado em um apartamento na Bahia que invadiram
as residências em plena Semana da Pátria, mais pareciam filmes de gângster, daqueles de fazer inveja aos mais originais roteiros hollywoodianos.
Na realidade, as práticas de parte da elite brasileira, que inclui políticos da
direita, da esquerda, do centro e empresários de variados ramos, escancaradas pela mídia, além de causarem dor porque também destroem vidas,
causam revolta e nojo.
O que estarrece é que a quantia de mais de R$ 51 milhões em dinheiro
vivo encontrado na Bahia parece troco diante do montante desviado por sete
políticos da alta cúpula do Partido do Movimento Democrático Brasileiro e
que segundo a Procuradoria Geral da RepúFale com a redação
blica chega à cifra de R$ 5 bilhões, causando
contato@jm1.com.br prejuízo à Petrobrás e à Transpetro. Eles
estão sendo acusados de praticarem crime
(33)3331-8409
de organização criminosa.
Como já foi dito aqui neste espaço jornalístico, se ao invés de desviarem
recursos em benefício próprio, alguns políticos trabalhassem em prol da
sociedade, o Brasil seria colecionador dos melhores índices de desempenho na área da saúde, educação, segurança e infraestrutura. Entretanto, as
estatísticas oriundas de estudos recentes mostram que o caminho é inverso.
De acordo com uma pesquisa realizada por um grupo de economistas, o
Brasil sofreu um desvio total de R$ 1,6 trilhão, com uma perda anual média
de R$ 52,4 bilhões. Segundo o levantamento, se esse dinheiro tivesse sido
aplicado em uma caderneta de poupança, a 6% ao ano, teria se transformado em R$ 3,2 trilhões, ou seja, mais da metade do Produto Interno Bruto
brasileiro em 2016 (R$ 6 266 trilhões de reais).
Ainda segundo a pesquisa, R$ 1,6 trilhão seria suficiente para resolver
um sério problema da educação no Brasil. Atualmente, o País tem mais de
8 milhões de crianças, de 0 a 5 anos, fora das creches e escolas. Com esse
dinheiro, seria possível construir mais de 50 mil creches e pré-escolas e
garantir a manutenção da Educação Infantil, em tempo integral, por mais
20 anos. Isso garantiria a educação de todas as crianças brasileiras nessa
faixa etária.
Estas práticas lesivas fazem com que o Brasil ocupe a 79ª posição no
ranking da Transparência Internacional sobre a percepção da corrupção
no mundo, em uma lista de 176 nações. Esta é apenas uma das estatísticas
que coloca o País em uma posição nada confortável, quando se trata desse
tipo de crime. O problema é que outros tantos dados, como os números já
contabilizados pela operação Lava Jato, reforçam o quanto a nação é frágil
nesse quesito.
Se há pouco mais de 10 anos o Brasil havia se chocado com o escândalo
do Mensalão, quando foram identificados desvios da ordem de R$ 100
milhões, fruto do pagamento de propinas a parlamentares para que votassem
a favor de projetos do governo, agora, quando apenas um ex-gerente da
Petrobras se compromete a devolver US$ 100 milhões (R$ 326 milhões),
é porque a situação é ainda mais desafiadora. Alguns números apurados
pela força-tarefa da Lava Jato dão a dimensão desse problema, que é um
dos mais graves que o país tem para superar. Entre eles, estão os R$ 10
bilhões desviados e já recuperados pelos cofres públicos e os R$ 6 bilhões
reconhecidos pela própria Petrobras como prejuízos com propinas.
Como se não bastassem os fatos recentes e que causaram impacto, o Brasil
também foi sacudido pelas declarações do ex-ministro Antonio Palocci, em
depoimento ao juiz Sérgio Moro, de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva fez um "pacto de sangue" com a Construtora Odebrecht. A Semana da Pátria foi concluída com a prisão dos empresários Joesley Batista e
Ricardo Saud, que estão sendo acusados de terem mentido à Procuradoria
Geral da República. Por mais surpreendentes que se mostrem novos fatos
e alvos que surjam com os desdobramentos das operações anticorrupção,
esse é um momento histórico do país e deve ser aproveitado.
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES

LER É RECRIAR
Por Luiz Carlos Amorim – Escritor, editor e revisor.
Sempre defendi que precisamos lançar mão de toda e qualquer
alternativa para difundir o hábito da leitura. E penso que não é só a
escola que tem a responsabilidade de ensinar os leitores em formação
a ter gosto pela leitura. A família também tem papel muitíssimo importante nesse sentido, pois o exemplo dos pais, principalmente, quase
sempre é seguido pelos filhos. O livro em casa, o livro nas mãos dos
pais, o livro perto da criança, ao redor da criança, como caminho para
levar a criança a ter curiosidade pelo seu conteúdo e gostar de ler já
foi assunto de outra crônica nossa.
Mas não é só isso. Muitos adultos não gostam de ler. Talvez por
terem parado de estudar, ou porque foram obrigados a ler algum livro a
contragosto quando muito jovens ou por nunca terem tido oportunidade,
por qualquer razão, de conhecer algum gênero literário. Nesse caso, a
empresa onde esse adulto trabalha pode ajudar, de várias maneiras.
Ministrando cursos de aperfeiçoamento profissional, oferecendo bibliotecas e divulgando os títulos disponíveis, dando incentivo a talentos
artísticos da casa, propiciando a volta aos estudos
A propósito disso, lembro que tive um bom exemplo na empresa
onde trabalhava. Para comemorar o aniversário da dita empresa, além
do Baile de confraternização, foi instituído uma semana de exibição
de obras da “prata da casa”. Os produtores de qualquer tipo de arte –
música, literatura, artes plásticas, teatro, fotografia, poderiam mostrar
o seu trabalho. Eu, claro, levei poemas, um em cada folha, com letras
maiores, que foram colocados em um tipo de galeria, junto com poemas

de outros funcionários, pinturas, desenhos, etc, ao longo das paredes,
pelos corredores.
O que me surpreendeu, em primeiro lugar, foi o fato saber que
pessoas que eu nem imaginava, escreviam e escreviam bem. Em
segundo lugar, muita gente que eu não esperava que gostasse do
gênero, veio falar comigo a respeito dos poemas expostos, provando
que os leram e afirmando que gostaram. Fiquei feliz, não só porque
meu trabalho os atingiu, mas porque consegui fazer novos leitores para
um gênero quase maldito.
E resolvi escrever essa crônica por um fato que se me revelou
curioso. Algumas colegas de trabalho, estudantes, sabendo do lançamento dos meus livros na Feira do Livro de Florianópolis e lendo
meus poemas nos corredores da nossa empresa, pediram-me que lhes
trouxesse pelo menos um de meus livros. Para uma delas, dei o livro
“A Cor do Sol” – poemas, que não é o mais recente, mas é um livro do
qual gosto, particularmente.
No dia seguinte, uma delas contava para todos do ambiente de
trabalho, que na volta para casa, no dia anterior, ela começara a ler o
livro no ônibus e quando se deu conta havia passado do ponto. Segundo
ela, empolgou-se na leitura, ligou-se tanto nos poemas que acabou
tendo que andar, pois desceu alguns pontos além do seu.
É muito gratificante ter esse feed back do leitor, saber que a nossa
maneira de ver a vida, o mundo, está se identificando com o leitor, que
a sua mensagem está chegando, que o objetivo está sendo alcançado.
Uma situação como essa, acontecida com alguém que dizia odiar
ler, é muito significativa. Às vezes é muito bom saber que estamos
no caminho certo. Que a nossa emoção está chegando ao coração
de alguém.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Os intocáveis de estimação
e as trapalhadas de Janot
Você já parou para
pensar, se o Brasil
tivesse um Supremo
independente? Se os
11 ministros fossem
mais dedicados ao
STF, fazendo valer a
lei para todos? Imagina se a Lava Jato
tivesse apoio total
dos três poderes e se
estes não tivessem
culpas? Com certeza as investigações
corriam sem obstruções e as autoridades
teriam mais apoio e não dificuldade como tem a Lava jato
na atualidade. Em outros países quando acontecem algo
parecido os próprios envolvidos renunciam ao cargo, ou
exonerado pelo presidente, de igual modo a cúpula dos
partidos comprometida com a honestidade, expulsassem os
parlamentares que descumprissem as leis. Mas devido os
problemas nos três poderes a luta é enorme para comprovar
desvio de finalidade e de obstrução da justiça. Não seria
problema se tivéssemos um STF realmente comprometido
com a nação, mas infelizmente a respostas do STF é muito
demorada e duvidosa. É apenas um sonho, pois vivemos uma
realidade totalmente diferente, precisou um juiz de primeira
instancia arregaçar as mangas com apoio de não tantos do
MPF. Os brasileiros ficaram estarrecidos com a negociata de
Janot com os protegidos de Lula.

Como limpar os rins sem dor
Bom para todas as idades,
limpe os seus RINS. Os anos
passam e nossos rins estão
sempre filtrando o sangue,
removendo o sal, veneno e
tudo que seja prejudicial em
nosso sistema.
Com o tempo, o sal se acumula e isso precisa de um tratamento de limpeza._Como se
livrar disso?_
_É muito fácil, primeiro pegue um ramo de salsa e lave
muito bem, em seguida, corte em pedaços pequenos e coloque-o em uma panela e adicione água limpa (1 litro). Ferva
por dez minutos, deixe esfriar, coe em uma garrafa limpa e
coloque-o na geladeira.
_Beba um copo por dia e você vai ver que todo o sal e veneno acumulado nos seus rins, começam a surgir ao urinar._
_A Salsa é conhecida como o melhor tratamento de limpeza
para os rins e é natural!
_Por favor, ensine para todos os seus amigos!_
_ Para o seu bem e o dos outros, por isso dar alívio a alguém
é sempre gratificante._

Lula, tal qual as aves do Céu
Percival Puggina
Não tive a pachorra de ouvir todo
o interrogatório de Lula ante o juiz
Sérgio Moro. O pouco que vi, convenceu-me que de três uma: ou o ex-presidente é absolutamente responsável
por tudo de que é acusado e deve ser
mantido longe do convívio social, ou
é absolutamente irresponsável e deve
ser mantido longe do convívio social,
ou é como as aves do céu.
.Nunca em meus 72 anos vi um indivíduo adulto, cercado
de advogados, ser e se dizer tão alheio a tudo que pessoal e
financeiramente lhe diga respeito. À sua volta se acumulam
mecenas, vida afora, desdobrando-se em prodigalidades.
Todos se preocupam com sua sobrevivência material, seu
conforto, sua adega, proporcionando-lhe sítio, apartamentos, torre de telefonia celular, viagens em jatinhos luxuosos

e custoso armazenamento para bens que não passavam de
"tralhas, doutor". E ele, materialmente desapegado, que há
décadas não gera um real de valor, incapaz de responder
quanto ganha por mês, a nada renuncia, de tudo aproveita, e
de benefício algum conhece preço ou fonte de pagamento.
Na terceira possibilidade, Lula é uma ave do céu, como
aquelas mencionadas por Jesus: " Olhai para as aves do céu,
que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e
vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais
valor do que elas?".
Agora só falta o Sérgio Moro e o TRF-4 acreditarem.
* Percival Puggina (72), membro da Academia Rio-Grandense de Letras,

As verdades estão aparecendo
A delação de Guido Mantega, lembrando que foi ele
quem procurou o MPF para
fazer suas denúncias, e um
dos acordos que ele fez foi
entregar tudo do PT, do Lula,
e principalmente da Dilma, e
pediu ainda que não fosse preso, está em fase de conclusão,
com farta documentação, provas robustas e indefensáveis,
portanto, juntamente com Palocci vão acabar de enterrar,
destruir o PT, Lula e Dilma, esperem pra ver.

A Lei Rouanet e a lambança generalizada
Para muitos pagadores de impostos passou despercebida
a magistral afronta ao dinheiro público, e aos princípios de
moralidade, a exposição de arte “Queer”, financiada pela
Lei Rouanet e divulgada pelo banco Santander e pelo movimento LGBT.
No Brasil, só no Brasil, um absurdo deste quilate, é financiado pelo governo.
É incrível a hipocrisia e a maldade na cabeça desta gente,
que não avalia os desdobramentos de seus atos. Que vergonha
expressar como arte, uma verdadeira libertinagem sexual com
forte estímulo à homossexualidade para crianças e jovens em
idade escolar. E, ainda por cima, tripudiar e zombar do cristianismo e dos cristãos, na figura incomparável de Jesus Cristo.
Para quem gosta de jogar contra si próprio, o Santander
não poderia fazer melhor. Agora, usar dinheiro de impostos
do povo brasileiro para financiar uma aberração como a
exposição “Queer”, é de uma insensatez sem limites. Uma
bofetada na cara daqueles que acreditam em princípios éticos,
e procuram viver em retidão. “Queer” é pornografia pura...
Pornografia que custou oitocentos mil reais aos combalidos
cofres públicos.
É duro de engolir! João Antônio Pagliosa - Engenheiro
Agrônomo.

STF e a justiça brasileira
O povo brasileiro já
observou alguns ministros que tem seus lados
bem definidos, alguns
agem no anonimato,
outros abertamente defende seus estimados
amigos.
Sempre dando o jeitinho, o Supremo Tribunal Federal (STF)
soltou uma nota à imprensa em que afirma
que, por uma falha no
sistema de distribuição
dos processos, o ministro Luiz Fux recebeu
processos patrocinados pelo Escritório de Advocacia Sérgio
Bermudes, mesmo tendo comunicado seu impedimento
nessas causas, em 1º de abril de 2011. Segundo a nota, nesta
data Fux encaminhou à secretaria judiciária da Corte documento comunicando seu impedimento e que a observância
desses impedimentos "seria de responsabilidade da secreta-

ria, gabinete e assessoria dos ministros". Ainda segundo a
nota, a eventual participação do ministro em processos do
Escritório Sérgio Bermudes "decorreu de falha nesse sistema
de verificação

Destaque, Silvio e a vereadora Neura
Presidente da Câmara de Lajinha
Silvio, assessor do
prefeito de Lajinha e a
vereadora Neura Presidente da Câmara, estiveram participando
da Audiência Pública
sobre segurança promovida em Manhuaçu pela
Assembleia Legislativa de MG. Há poucos
meses foi realizada em
Lajinha uma audiência
para resolver problemas ligado a segurança
pública, o Distrito do
Prata comunidade maior
que muitos municípios
sofrem com a falta de
um destacamento policial na localidade, a distância de 17
Km é um dos grandes problemas, pois a presença policial
inibe e previne muitos crimes. Este mês a Câmara Municipal estará realizando Audiência Pública para resolver o
problema do trânsito na cidade e também em andamento
uma outra Audiência Pública sobre a segurança Pública
e a falta de policiamento. Lajinha tem demonstrado por
parte dos vereadores de situação e oposição um grande
interesse em mudar a maneira de agir, unindo as forças
no interesse maior que é o bem-estar do povo.

Lajinha recebe mais dois veículos 0 Km

O esforço do prefeito João Rosendo tem contribuído para a
melhoria do município de Lajinha. Nesta semana a Secretaria
de Saúde recebeu mais dois veículos novos. O prefeito tem
recebido elogio até dos opositores pelo esforço e dedicação
ao serviço público não medindo esforços para dedicar tempo
integral a administração. Em pouco tempo o município recebeu obras importante na saúde, estradas e os tapa buracos das
ruas da cidade.

Projeto reconhece o Dia do
Advogado Criminalista
Na última sessão deliberativa, a Câmara Municipal de
Manhuaçu aprovou o projeto de Lei que INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU
O “DIA MUNICIPAL DO ADVOGADO CRIMINALISTA”,
a ser comemorado no dia 02 DE DEZEMBRO.
Trata-se de iniciativa da ABRACRIM, Associação
Brasileira dos Advogados Criminalistas, cujo presidente
no estado de Minas Gerais é advogado Deiber Magalhães
Silva, responsável pela difusão dessa ideia em nosso
estado.
O projeto apresentado pelo representante da ABRACRIM
da Zona da Mata, advogado Glauco Murad Macedo, foi
abraçado e encampado pelo vereador Juninho Linhares e
por ele relatado na sessão do dia 14/09/2017, acarretando
sua aprovação.
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"frio, calculista e simulador ”.
Lula diz que Palocci mentiu - Ex-presidente depôs por cerca de 2 horas ao juiz Sergio Moro

MERCADO TEME QUE JBS
PEÇA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Circularam informações no mercado financeiro de São
Paulo, na sexta (18), apavorando bancos credores, de que
seria iminente o pedido de recuperação judicial da JBS,
empresa controlada por Joesley e Wesley Batista. O grupo
J&F acumula dívida de quase R$60 bilhões, e estaria com
dificuldades de honrar pontualmente seus compromissos.
A prisão dos irmãos agravou dramaticamente a situação
da empresa.
CAIXA BAIXO
Credores duvidam que a empresa tenha condições de
honrar a dívida de quase R$19 bilhões, com vencimento
até meados de 2018.
ACIONISTAS SE MEXEM
Dono de 21% das ações, o BNDES tenta mobilizar todos
os acionistas minoritários para afastar os irmãos Batista da
gestão da empresa.
LISTA SECRETA
O juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais
de São Paulo, negou-se ontem a liberar a lista completa
de sócios da JBS.
TUDO BEM POR AQUI
O grupo J&F tem negado e até repudiado qualquer informação sobre pedido de recuperação judicial.
GOVERNISTAS ESPERAM
QUE DODGE REAVALIE DENÚNCIA
A expectativa dos políticos aliados do governo, no Congresso, é que a nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que toma posse nesta segunda (18), determine a reavaliação ou revisão da segunda denúncia contra o
presidente Michel Temer, apresentada pelo atual ocupante
do cargo. A alegação é que seria necessário retirar da denúncia os supostos excessos do texto assinado por Rodrigo Janot.

MESMA TURMA
A denúncia de Janot tem o presidente Michel Temer como
alvo principal, mas curiosamente, nas acusações ao “quadrilhão do PMDB” o ex-presidente Lula é citado 34 vezes e
Dilma Rousseff, 22.
QUASE MEIO SÉCULO
O Banco do Brasil fecha em Portugal após 45 anos. Suas
agências no Marquês de Pombal, em Lisboa, e na avenida
da França, no Porto, simbolizavam a presença brasileira
naquele país desde 1972.
EXCESSO DE BAGAGEM
Eduardo Cunha desembarcou do avião da Polícia Federal
nesta sexta-feira (15) com duas malas grandes. A legislação não permite nem uma mala de graça para o cidadão
comum. Alguém cobrou pelas malas?
FIM DA CRISE
Não durou uma só semana a obrigação dos deputados federais de baterem ponto a partir das 14h, às quintas-feiras.
Na próxima semana será às 9h. Podem registrar presença
logo cedo e “vazar” para seus estados. Já foi pior: o painel
de registro era aberto às 6h da manhã.
QUADRILHÃO, 50
Se o “quadrilhão do PMDB for condenado à pena máxima
pelos crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, fraude em licitação, evasão de divisas e quadrilha,
ficará mais de 50 anos preso.
PENSANDO BEM...
...Batista por Batista, agora até a Igreja Batista está pedindo comprovante de renda para receber doações.
‘QUADRILHÃO’ AFANOU
R$ 587 MILHÕES, ACUSA PGR

Nos meios jurídicos não há quem aposte em revisão da
denúncia. “Não creio que existam precedentes”, diz um ministro aposentado do STJ.

De acordo com a denúncia apresentada ontem pela Procuradoria-Geral da República, a estimativa do total de propina levada pelos integrantes do “quadrilhão do PMDB”
chega a R$ 587.101.098,48. O esquema envolve fraudes
em contratos nas empresas federais Petrobras, Furnas e
Caixa também nos ministérios da Agricultura e Integração
Nacional, além da Secretaria da Aviação Civil e Câmara
dos Deputados.

SAIA JUSTÍSSIMA

EXEMPLO PRÁTICO

Michel Temer prometeu ir à posse de Raquel Dodge, e poderá dar de cara com seu
algoz, a menos que Janot ignore o protocolo e não vá.

Só da Petrobras em 2011, por exemplo, a PGR estima que
o PMDB da Câmara repartiu US$ 11,55 milhões em apenas
um contrato.

SEM PRECEDENTES

FATOS REQUENTADOS
Defensores de Temer estão otimistas. Acham a denúncia
de Janot impressiona pelos valores, mas se basearia em
fatos “requentados”.
MALAS REVELADORAS
Amigos do ex-ministro Geddel não escondem a preocupação com as relações dele com sua defesa. Ele chorou
miséria, quando negociou os honorários, e pouco tempo
depois as malas e caixas com R$51 milhões mostraram
que na verdade Geddel não tinha motivos para chorar.
PREGO NO CAIXÃO
A cada dia que passa, Antonio Palocci põe um prego a
mais no caixão funerário da carreira política do Lula. Ele
contou, por exemplo, que o ex-presidente desvia recursos
do Instituto Lula para bancar seus luxos.
POPULAÇÃO DESCRENTE
Levantamento do Paraná Pesquisas mostra que a população não acredita que o bilionário Joesley Batista, um dos
donos da JBS, venha a ser de fato punido. Só 29% dizem
que ele ficará “muito tempo preso”.

EXECUTIVO
São acusados pela PGR o presidente Michel Temer, os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco e ex-ministros que
foram deputados.
PMDB DA CÂMARA
Os ex-deputados Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima, Rodrigo Rocha Loures, Henrique Eduardo Alves são réus no
“quadrilhão do PMDB”.
NÚCLEO POLÍTICO
Para Janot, o “núcleo político” da suposta organização criminosa era composto por Temer, Padilha, Moreira Franco,
Rocha Loures e Cunha.
LULA ATACA, MAS PALOCCI
FOI SEU HOMEM DE CONFIANÇA
Antônio Palocci, de quem Lula fala mal pelas malfeitorias reveladas, foi seu homem de confiança na campanha presidencial de 2002, que coordenou. Não fosse Lula, Palocci jamais
voltaria à cena política, após o caseiro Francenildo derrubá-lo
do Ministério da Fazenda. Em 2010, Lula impôs Palocci e o
marqueteiro João Santana à campanha da Dilma, que os detestava. Com respaldo de Lula, Palocci atropelou Fernando
Pimentel, antigo aliado de Dilma, hoje governador de Minas.

O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 181/2017,
na modalidade Pregão Presencial nº 093/2017 Registro
de Preço 015/2017, para eventual e futura contratação
de empresa para prestação de serviços de hospedagem,
alimentação e transporte para paciente e acompanhante
em tratamento médico fora do domicílio. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do dia
03/10/2017, 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
13 de setembro de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 182/2017,
na modalidade Pregão Presencial nº 094/2017, para
contratação de empresa para prestação de serviços de
horas de máquina para compactação de lixo. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA
e DOCUMENTAÇÃO, será até às 13:00 horas do dia
03/10/2017, 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
13 de setembro de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, REPUBLICAÇÃO do Processo Administrativo Licitatório nº 176/2017,
Registro de preço nº 014/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 090/2017, para aquisição de medicamento sobre
a tabela Cemed/Anvisa. O credenciamento e a entrega dos
envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO,
será até às 09:00 horas do dia 04/10/2017, 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 13 de setembro de 2017.
O Município de Lajinha/MG, Torna público, que fará
realizar Processo Administrativo Licitatório nº 183/2017,
na modalidade Concorrência nº 001/2017, para contratação de empresa especializada para Execução de Obra
de Unidade de Educação Infantil do Tipo Projeto 1. O
credenciamento e a entrega dos envelopes contendo PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, será até às 09:00 horas do
dia 25/10/2017, 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
13 de setembro de 2017.
A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/ MG,
através de sua Pregoeira, torna pública a abertura do Processo Licitatório no 0147/2017, na modalidade Pregão nº
053/2017, 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 locação, montagem, desmontagem de
brinquedos recreativos para a semana das crianças e atrações recreativas, em atendimento a Secretaria Municipal
de Educação. Credenciamento e abertura dos Licitantes:
29/09/2017 ás 09hs00min horas. Local: Rua Vereador
Geraldo Garcia Malcate nº 100, Centro, CEP: 36.918-000
São João do Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone
(33) 3377-1200, das 13:00 às 16:00 horas. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. Pregoeira- ANA APARECIDA DOMICIANO
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Câmara municipal de Manhuaçu aprova projetos de lei

âmara de Manhuaçu aprova projeto
que repassa recursos financeiros à
Associação de Mulheres de São Pedro
do Avaí e que altera lei sobre Declaração de
Utilidade Pública
Em reunião ordinária sob a presidência
de Jorge Augusto Pereira “Jorge do Ibéria”,
na noite desta quinta-feira, 14/09, a Câmara
de Manhuaçu aprovou quatro projetos de lei,
um projeto de resolução, moções requerimentos e indicações.
Além disto, os vereadores receberam a
presença do Diretor da Facig, Thales Hannas, que falou sobre o novo investimento da
instituição: Coffee Valley Startup Incubator
que trata de uma incubadora universitária
que visa abrigar empresas que são frutos dos
projetos de pesquisas científicas e tecnológicas realizadas pela instituição de ensino
superior. O empresário Adriano Teixeira
também participou da sessão e explanou
sobre a aplicação das Leis Municipais nº
2.150/1998 e 3.166/2011 que trata dos
valores dos alvarás. Os vereadores também
citaram o trabalho que estão fazendo de
estudo e análise da Lei Complementar nº
02/2017 que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Manhuaçu.
APROVADOS

Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o repasse de recursos
financeiros à Associação de Mulheres de
São Pedro do Avaí.
Projeto de Lei de autoria do vereador
Cabo Ferreira que dispõe sobre denominação de Ruas Noêmia dos Santos Braga e José
Felício Soares na Vila São José.
Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que altera o inciso II do artigo 1º da
Lei nº 2.997 de 25 de agosto de 2010, que
Dispõe sobre a Declaração de Utilidade
Pública.
Projeto de Lei de autoria do vereador
Juninho Linhares que inclui no Calendário
Oficial do Município de Manhuaçu o Dia
Municipal do Advogado Criminalista, a
ser comemorado no dia 02 de dezembro
de cada ano.
Projeto de Resolução de autoria dos vereadores Ze Rulinha e Administrador Rodrigo
que concede Diploma de Honra ao Mérito
à Academia Manhuaçuense de Letras pelos
25 anos de sua fundação.

D
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REQUERIMENTOS

José Geraldo Damasceno
Requer à Prefeitura de Manhuaçu revitalização de faixas de pedestre na BR-262 com
o objetivo de proporcionar maior segurança
para a travessia de pedestres e de visibilidade
aos motoristas.
Rodrigo Júlio dos Santos e Gílson César
da Costa
Requerem da Prefeitura Municipal de
Manhuaçu encaminhamento de projeto de
lei à Câmara Municipal para Recuperação do
ISS referente aos cartões de crédito.
MOÇÕES
Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Reconhecimento
À Escola Estadual Renato Gusman pela
realização do projeto “Autor na Escola”,
reconhecendo o trabalho e a dedicação de
cada professor e aluno envolvido neste tão
belo projeto.
Moção de Congratulações
Ao Dia do Profissional de Educação Física ou Dia do Professor de Educação Física,
em particular todos os professores de Educação Física do Municipio de Manhuaçu,
que é comemorado em 1º de setembro, essa
data celebra o profissional responsável por
manter o corpo humano em ação e saudável.
Moção de Reconhecimento
Ao Professor Agildo Soares Dutra pelo
incansável trabalho desenvolvido frente ao
município de Manhuaçu na Secretaria de
Esportes e na criação do Conselho Municipal de Esportes.
Moção de Congratulações
Ao CRA-MG pelos 52 anos de regulamentação da profissão e pelo dia do Administrador 09/09, através do Representante
do CRA-MG Administrador Jony Alves
Evaristo que tão bem representa a classe
dos Administradores e Adninistradoras no
município de Manhuaçu.
João Gonçalves Linhares Júnior
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr. José Eduardo
Rodrigues, em 12/09/2017.
INDICAÇÕES
José Ferreira da Silva

Reivindica a colocação de 400 m² de calçamento ou asfaltamento com início no morro, da LMG-838 (Rodovia dos Estudantes)
até o Córrego São Luiz, em Vila Formosa.
Solicita a construção de Praça Pública no
Bairro Ponte da Aldeia.
Indica estudos visando à possibilidade de
implantação de um novo acesso destinado
a veículos interligando a Rua Monsenhor
Gonzalez à BR-262, Centro.

Rodrigo Júlio dos Santos
Indica o asfaltamento do restante da Rua
José Claudio Hott no Bairro Luciano Heringer, conforme ofício nº 225/2017/GAR ,
encaminhado à Secretaria de Obras no dia
14/07/2017.
Reivindica a reforma básica da Escola
Municipal da comunidade de Vila Formosa
até que o município adquira o terreno para
construção da Nova Escola, conforme indicação nº 340/2017, aprovada nesta Casa
Legislativa no dia 03/08/2017.
Indica à Prefeitura de Manhuaçu estudos
para viabilização de ligação da Rua Anália
Maria Dias à Avenida Nações Unidas no
bairro Bom Jardim, visto que esta ligação
trará grandes benefícios à comunidade que
poderá ter um novo acesso e como mais
facilidade para se chegar até a Escola e ESF.
José Geraldo Damasceno
Indica à Prefeita para que edifique um
monumento/mausoléu em homenagem, reverência, destaque e reconhecimento à pessoa de Coronel Serafim Tibúrcio da Costa,
no Cemitério Municipal, onde encontra-se
sepultado personagem que marcou consideravelmente a história do município de
Manhuaçu.
Reivindica à Prefeitura de Manhuaçu
repasse de recurso mensal no valor de 03
(três) salários mínimos para custeio de despesas e manutenção das atividades sociais e
culturais da Casa de Cultura de Manhuaçu.
Berenice Maria Ferreira de Souza
Reivindica a colocação de calçamento na
Rua Nossa Senhora das Dores, em Ponte
do Silva.
Juarez Cleres Elói
Solicita a construção de 2ª escadaria na
Rua José Bertolace de Barros, Bairro Santa
Terezinha.

Escola de Sargentos das Armas sedia a XXII MAREXAER

e 17 a 22 de setembro,
a Escola de Sargentos
das Armas (ESA) sediará a XXII MAREXAER
(Marinha, Exército e Força
Aérea), competição esportiva
que envolve as Escolas de
Formação de Sargentos das
três Forças Armadas. O órgão
responsável pelo evento é a
Comissão Desportiva Militar
do Brasil (CDMB).
A Marinha será representada pelos alunos do Centro de Instrução Almirante
Alexandrino e do Centro de
Instrução Almirante Sylvio
de Camargo (localizados no
Rio de Janeiro); o Exército,
pelos alunos da Escola de
Sargentos das Armas (Três
Corações-MG), da Escola de
Sargentos de Logística (Rio
de Janeiro-RJ) e do Centro
de Instrução de Aviação do
Exército (Taubaté-SP); e a
Força Aérea, pelos alunos
da Escola de Especialistas da
Aeronáutica (Guaratinguetá-SP).
A XXII MAREXAER tem
como objetivos incentivar a
prática do esporte, desenvol-

ver o espírito de companheirismo e de camaradagem,
cultivar os valores e as tradições castrenses, e promover o
congraçamento entre civis e
militares das Forças Armadas
brasileiras.
A competição contará com
as seguintes modalidades:
atletismo, basquete, corrida
rústica, futebol, judô, natação, orientação, pentatlo
militar e voleibol.
A cerimônia de abertura ocorrerá no dia 17 de
setembro, às 08h00 e a de
encerramento, no dia 22 de
setembro, às 10h00.
Durante os jogos, haverá
várias atividades culturais,
cujo ponto alto será a apresentação da Banda Sinfônica
do Comando Militar do Sudeste no dia 21 de setembro,
às 19h30. Na oportunidade,
tiros de obuseiros serão disparados.
Atletas
homenageados

Na cerimônia de abertura, serão realizadas homenagens ao Tenente Marco

Aurélio Martins Farinazzo
e ao Servidor Civil Marcos
Antônio Teixeira Mota. O
Tenente Farinazzo, Oficial
do Exército Brasileiro, serve,
atualmente, no Comando da
4ª Brigada de Infantaria Leve
(Montanha), em Juiz de Fora
(MG). É ultramaratonista e
soma diversos recordes internacionais em seu currículo:
atleta de corrida de orientação, triathlon, mountain bike,
pentatlo militar, entre outras
categorias.
O Senhor Marcos, servidor
civil da ESA, é esportista
nato e participante de várias
corridas de nível nacional e
internacional, destacando-se
pela camaradagem e companheirismo com os demais
participantes das competições. Possui dois filhos, que
são Sargentos do Exército.
Contatos
Outras informações sobre
o evento podem ser obtidas na Seção de Comunicação Social da Escola de
Sargentos das Armas, pelo

e-mailcontato@esa.ensino.eb.br ou pelos telefones
(35) 3239-4205/4293 e (35)
98446-6280, com Major
Matheus.

Para saber mais, acesse
http://marexaer.esa.eb.mil.
br/
Atenciosamente,

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO
EXÉRCITO
EXÉRCITO BRASILEIRO
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Assembleia dos Deputados realiza audiência
sobre Segurança Pública em Manhuaçu

E

m audiência realizada
na manhã de sexta-feira,
15, no anfiteatro Vereador Camillo Felipe Nacif, da
Câmara Municipal, a ALMG
(Assembleia Legislativa de
Minas Gerais) ouviu diversas
reivindicações relacionadas às
melhorias na segurança pública para a região. Os trabalhos
foram conduzidos pelas Comissões de Segurança Pública e de
Administração Pública, presididas pelos Deputados Sargento
Rodrigues e João Magalhães,
respectivamente. A Prefeita
Cici Magalhães integrou a Mesa
Diretora, juntamente com o
Presidente da Câmara, Jorge
Augusto Pereira (Jorge do Ibéria); Deputado João Leite (Com.
Segurança Pública); rep. do secretário de Estado de Segurança
Pública, Assessor Azenclever
Gatte Filho; Comandante da
12ª Região da Polícia Militar,
Cel. Edvânio Carneiro; Delegado Regional de Polícia Civil,
Dr. Carlos Roberto da Silva;
Superintendente Regional da
Polícia Rodoviária Federal em
Minas Gerais, Paulo Henrique
de Urzeda Mota; Presidente da
54ª Subsecção da OAB/MG, Dr.
Alex Barbosa de Matos, e o Comandante do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Manhuaçu, 2º
Tenente Flávio Augusto Pires da
Mota. Também presentes à audiência, o Vice-prefeito Renato
Cezar Von Randow (Renato da
banca), vereadores de Manhuaçu e região, prefeitos de cidades
vizinhas, Presidente do Comsep
Flávio Lacerda e representantes
de entidades sociais, além de
cidadãos. A pauta principal foi
o enfrentamento de quadrilhas
envolvidas em roubos e latrocínios, bem como as dificuldades
que defrontam as polícias militar e civil nas regiões de divisa
do Estado.
No decorrer da audiência,
questões como o trabalho integrado entre os órgãos de segurança pública, monitoramento
por câmeras de vídeo e criação
de guarda civil municipal foram
evidenciadas como possíveis
soluções para combater o crime
organizado em Manhuaçu e
região. A prefeita Cici Magalhães reforçou a necessidade de
mais policiamento nos distritos,
considerando a vulnerabilidade
dos moradores das comunidades

rurais. ‘Está bem encaminhada
uma parceria público-privada
para a instalação de câmeras
de monitoramento. E em breve
teremos nossa guarda civil municipal, além da nossa guarda de
trânsito’, relatou.
O presidente da Comissão
de Administração Pública e
também autor do requerimento
para a reunião, deputado João
Magalhães (PMDB), lembrou
que a segurança pública é a
maior preocupação da população, mas as dificuldades financeiras do Estado impedem uma
atuação mais rápida e enérgica
do governo.
Um dos autores do requerimento para realização da audiência e presidente da comissão,
o deputado Sargento Rodrigues
(PDT) explicou a atuação da
quadrilha de assaltantes de bancos. ‘A modalidade está sendo
chamada de ‘novo cangaço’.
Eles invadem municípios pequenos de madrugada e rendem
os policiais do quartel enquanto
o restante do bando vai para a
agência bancária’, exemplificou.
Sargento Rodrigues também
lamentou a ausência de representantes do Ministério Público
e do Poder Judiciário na reunião.
‘O promotor de Justiça precisa
se fazer mais presente para nos
ajudar. Lá em Santa Margarida
foi feito um pedido de escuta
de forma antecipada e não foi
concedido. As mortes poderiam
ter sido evitadas’, afirmou.
Também autor do requerimento, o deputado João Leite
(PSDB) defendeu a integração
entre as polícias. Ele lembrou
que Manhuaçu tem a particularidade de ter duas rodovias federais, além de estar uma região
produtora de café. ‘O município
é muito visado por estar entre
as rodovias BR 262 e 116, que
facilitam fugas. Dessa forma, o
diálogo entre as Polícias Civil,
Militar, Federal e Rodoviária
deve ser total”, disse.
PM direciona novos policiais para a região: O Comandante da 12ª RPM, coronel
Edvânio Carneiro, ressaltou que,
desde 2012, 306 novos policiais
foram direcionados para a região. Segundo ele, o reforço no
efetivo priorizou os municípios
menores. ‘No concurso a ser
aberto neste ano, com formação
em maio do próximo ano, 210

novos policiais serão mais uma
vez direcionados para as pequenas cidades’, anunciou.
O comandante também garantiu que serão adquiridas novas
viaturas e munição para a PM.
Para reforçar o policiamento na
zona rural, ele disse que a PM
estuda a criação de uma patrulha
rural em conjunto com a Polícia
de Meio Ambiente.
Para que a atuação da polícia
seja mais efetiva, o coronel defendeu mudanças na legislação
penal. ‘Os criminosos atuam de
forma reiterada e o juiz que os libera está apenas aplicando a lei.
Temos de repensar o conceito

Luta), Sindicato dos Produtores Rurais e o CMDRS
(Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural e
Sustentável).
Participam da feira produtores cadastrados junto
à Emater e à Secretaria
M. de Agricultura e Meio
Ambiente.
A feira que funciona
todas as sextas-feiras, das
16h às 20h, estava instalada no B. Bom Pastor. De
acordo com o Secretário
M. de Agricultura, Flânio

Alves, a Feira SAT oferece
a oportunidade para que a
população, especialmente
as famílias de Manhuaçu e
cidades vizinhas, adquira
e consuma alimentos mais
saudáveis, livres de agrotóxicos, como verduras,
frutas e legumes e outros
produtos vindos direto da
roça, sem agrotóxico, além
de saborosas quitandas e
doces.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de Manhuaçu)

de reincidência penal’, afirmou.
Segundo o delegado regional
de Manhuaçu, Carlos Roberto
Souza da Silva, em breve serão
nomeados 116 investigadores
da Polícia Civil, e, no próximo
mês, deve ser aberto um novo
concurso público para delegado.
‘Ainda assim, antes de julho do
ano que vem não teremos novos delegados nem escrivães’,
contrapôs. Ele explicou que o
foco atual da Polícia Civil é a
criação de uma força-tarefa de
inteligência para combater o
roubo a bancos, com o objetivo
de desmantelar financeiramente
as quadrilhas. ‘A atuação dos

bandidos será severamente
prejudicada sem dinheiro’,
complementou.
O delegado anunciou, ainda, a previsão de liberação de
recursos da ordem de R$ 180
mil a partir de outubro, para a
implantação do sistema de monitoramento por câmeras Olho
Vivo em Santa Margarida e São
Domingos.
Falta de estrutura das polícias preocupa a população: Moradores, lideranças
e representantes das polícias
reclamaram do baixo efetivo do
município, do uso de munições
e coletes vencidos, da falta

de manutenção das viaturas e
de vigilância noturna. ‘O que
aconteceu em Santa Margarida
pode acontecer aqui’, alertou
o presidente da Câmara, Jorge
do Ibéria.
Já o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) em
Manhuaçu, Dr. Alex Barbosa
de Matos, informou que as
lideranças da região estudam a
criação de um consórcio intermunicipal de segurança pública
para viabilizar um sistema de
monitoramento por câmeras.
(Secretaria de Comunicação Social – c/ informações
da ALMG)

Feira Sem Agrotóxico acontece toda semana

N

a sexta-feira, dia
15, aconteceu mais
u m a F e i r a S AT
(Feira Sem Agrotóxico)
na Praça Dr. César Leite
(praça do hospital), a partir
das 16h. A feira agroecológica é uma iniciativa
da Prefeitura, por meio
da Secretaria M. de Agricultura, em parceria com
a EMATER, agricultores
familiares, Coorpol (Cooperativa Regional Indústria
e Comércio de Produtos
Agrícolas do Povo que
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Prefeitos mineiros correm para regulamentar
lei do imposto do cartão de crédito
M
unicípios mineiros
iniciaram uma verdadeira corrida para
terem direito a receber os benefícios advindos da reforma
do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS). As
cidades que quiserem contar
com os recursos do tributo
têm que alterar a legislação
municipal até 3 de outubro para
que a nova regra já possa valer
a partir de 2018.
Isso ocorre devido aos princípios constitucionais que
demandam prazo de 90 dias
para a cobrança do imposto
após a promulgação da lei que
o instituiu. Pela legislação,
nenhum tributo poderá ser
cobrado no mesmo exercício
financeiro em que foi instituído
ou teve aumento.
Em 30 de maio, o Cong de
do estabelecimento que presta
esses serviços.
Segundo a Confederação
Nacional dos Municípios
(CNM), a mudança na legislação vai diminuir a concentração dos recursos do ISS e
permitir que cerca de R$ 6
bilhões sejam melhor distribuídos entre os municípios
brasileiros. Hoje, 63% do imposto recolhido no Brasil ficam
concentrados em apenas35
cidades.

C

Cofres

Em Minas, de acordo com
estimativa da Associação Mineira de Municípios (AMM),
a mudança na legislação deve
injetar cerca R$ 500 milhões
por ano nos cofres das cidades
mineiras. Agora, os municípios
têm que regulamentar como
será feita a cobrança do ISS e
definir a sua alíquota que, pela
lei, deve variar entre 2% e 5%.
De acordo com o presidente
da AMM, Julvan Lacerda,
em um município de 10 mil
habitantes, por exemplo, o
valor recolhido deve ser de R$
90 mil em um ano. “Essa foi
uma luta que travamos. Não
vai resolver o nosso problema financeiro, mas será um
reforço no caixa”, diz Lacerda.
Em João Pinheiro, o prefeito Edmar Xavier Maciel,
o Edinho (PDT), conta que o
projeto com a regulamentação
da cobrança do ISS já está
para ser votado na Câmara
dos Vereadores Municipal.
A alíquota proposta é de 2%.
Mais receitas
O prefeito estima que somente com o ISS o cofre
municipal terá um incremento
de 30% nas receitas, já que há

muitos postos de combustível
no município que são utilizados por viajantes. “A partir
do ano que vem, esse recurso
ficará aqui”, comemora.
Em Catuti, no Norte de
Minas, o prefeito José Barbosa Filho, o Zinga (PSD),
diz que não sabe especificar
quanto o ISS gera hoje para
o município. Mas espera que
a cifra aumente. Ainda nesta
semana, ele enviará à Câmara
a proposta para regulamentar
a cobrança do imposto.
Já em Cruzeiro da Fortaleza, no Alto Paranaíba, a
estimativa de arrecadação é
de R$ 50 mil a R$ 60 mil por
ano com a cobrança de uma
alíquota de 3% sobre o ISS. O
tributo terá sua regulamentação enviada para o legislativo
até amanhã.
“Não é dinheiro demais,
mas ajuda. Aproveitamos e
tomamos outras medidas,
como mudanças na cobrança
do IPTU, como a redução no
desconto do pagamento à vista
de 40% para 20% e revisão
dos tamanho dos terrenos.
Também estamos cobrando
corretamente o ITBI. Estamos
de olho em tudo onde dá para
tirar um pouquinho”, afirma o prefeito Agnaldo Silva
(PMDB).

Produtores contestam
previsão do IBGE

afeicultores mineiros
discordam do IBGE
de que a safra de café
deste ano será superior à
esperada: de 45,6 milhões,
divulgada em maio, para
47,8 milhões de sacas.
O diretor da FAEMG e
presidente das comissões
Nacional e Estadual de
Cafeicultura da entidade e
da CNA, Breno Mesquita,
questionou os números e a
justificativa que, à medida
em que a colheita avança,
os produtores estariam se
deparando com grãos maiores e mais pesados, e produto de melhor qualidade.
“Essa afirmação não condiz com o que temos visto e
com relatos de produtores de
todo o país, principalmente
de Minas Gerais. Pelo contrário, a falta de chuvas em
alguns meses afetou diretamente o tamanho do fruto.
Já dispomos de informações
de que a safra será bem
menor, com redução maior
que a esperada para o ano
de ciclo baixo. Os reflexos
dessa estiagem devem se
estender até a próxima safra,
de 2018”.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais
de Lajinha, Júlio Guimarães, também discordou do
IBGE. “A previsão não reflete em nada a realidade da
nossa região, Matas de Minas. Não vejo possibilidade
nenhuma de concretização
dos níveis que o Instituto
divulgou”.
Segundo ele, na maioria
das cooperativas a quebra
é evidente. “Há produtores
da região com a safra estimada em 20% do que foi
colhido em 2016. Também
não constatamos melhoria
na qualidade, como foi divulgado pelo IBGE”.
Arnaldo Bottrel, presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Varginha
e da Assul (Associação de
Sindicatos Rurais do Sul
de Minas), questionou a
metodologia utilizada pelo
IBGE para o estudo da expectativa de safra. Criticou,
em especial, a menção do
relatório a grãos de café
mais pesados.
“A situação é exatamente
oposta: os grãos da atual
safra estão menores e muito

mais leves, porque, além
da falta de chuva, tivemos
ainda grande incidência de
broca este ano”.
| Reflexos
O presidente do Sindicato
de Produtores Rurais de
Patrocínio, Osmar Júnior,
também contestou os números do relatório. “Aqui,
no Cerrado Mineiro, polo
da cafeicultura, tivemos
redução de rendimento.
Esperávamos recuo de 20
a 25%, já que 2016 foi uma
boa safra. Mas o que ocorreu
foi uma segunda quebra de
20% no rendimento sobre a
primeira”.
Segundo ele, a qualidade
dos grãos também não está
boa. Outro agravante tem
sido o preço pouco remunerativo ao produtor, em um
ano de dificuldades. “Para a
próxima safra, é esperada
nova quebra, por causa da
seca. O cafeicultor precisará
do apoio das instituições
bancárias e do trabalho
das instituições sindicais
para colher bem a próxima
safra”.

Prefeitos de Minas cobram
repasse de R$ 1,5 bilhão
para a área da Saúde

C

om as contas no vermelho por causa da crise
financeira, os municípios mineiros vão intensificar
a pressão sobre os governos
de Minas Gerais e federal por
mais recursos. Eles cobram a
regularização do pagamento de
repasses para serviços de saúde
e transporte escolar, repartição
do ICMS e ampliação dos
valores para custear despesas
como a merenda nas escolas.
Os prefeitos se articulam e já
falam em organizar uma mobilização nos moldes da Marcha
à Brasília, só que no estado.
De acordo com a Associação Mineira de Municípios
(AMM), o governo do estado
deve cerca de R$ 1,5 bilhão
de repasses aos municípios
somente na área da saúde. A
dívida se refere ao custeio de
serviços como vigilância em
saúde, atenção básica, assistência farmacêutica, serviços
de alta complexidade, gestão
de alta e média complexidade
e investimentos. A verba para
transporte escolar também está
na lista de cobranças dos prefeitos para o governo mineiro.
De acordo com a AMM, o
estado só repassou três de sete
parcelas vencidas. Os prefeitos
cobram ainda a regulamentação de um convênio do estado
com cidades não integradas ao
Sistema Nacional de Trânsito.
O estado arrecada cerca de
R$ 400 milhões por ano com
multas. Segundo a AMM,
parte desses valores, que são as
multas de paradas, circulação
e estacionamento na circunscrição municipal, deveria ser
transferida para as prefeituras.
Os municípios também cobravam R$ 144 milhões de
ICMS que deveriam ter sido
depositados até 18 de agosto,
mas o estado adiou o pagamento por indisponibilidade de
caixa e quitou o débito somente
no dia 8 deste mês. Por conta
do atraso, teve de pagar mais

R$ 4,3 milhões de juros aos
prefeitos.
Segundo o presidente da
AMM, o prefeito de Moema,
Julvan Lacerda (PMDB), a situação das prefeituras é crítica.
Um levantamento por amostragem mostrou que várias
cidades tiveram que demitir
servidores. “Algumas cidades
estão demitindo 100 servidores. Nas menores, como a minha, tivemos de demitir 50. O
impacto não é só nos serviços,
mas também na economia do
município”, disse. As reduções
são nos quadros de comissionados e temporários, mas o
prefeito diz que se a situação
não melhorar os cortes futuros
podem chegar aos efetivos.
“Além de todo esse arrocho
por causa da crise e o peso
que os municípios já carregam
normalmente, vem se arrastando um atraso nos repasses. Os
prefeitos pagam o pato, pois
temos deveres legais impostos
pelo Tribunal de Contas e não
querem saber se o estado ou a
União estão nos pagando. Isso
além da pressão da população”,
disse.
O governo federal, segundo
a AMM, vem fazendo os repasses em dia, mas o dinheiro
não é suficiente. “Pagam uma
ilusão, porque é tudo subfinanciado. Para o programa Saúde
da Família vêm 30% do custo
operacional, enquanto é dever
da União pagar tudo. A merenda escolar custa pra nós R$
4 o dia por aluno e o governo
repassa R$ 0,36.”
O presidente da AMM disse
estar em constante contato com
o governo de Minas, que prometeu quitar a dívida do ICMS
até ontem. Julvan Lacerda diz
que a situação dos municípios
tende a se agravar, porque no
fim do ano tem o pagamento do
13º salário e as receitas não vão
aumentar. “No início do ano
temos o IPVA, IPTU e agora
no fim do ano o que temos é

só aumento de despesa.”
O prefeito critica o fato de o
governo federal criar despesas,
como o piso nacional da educação, sem fazer a correção de
recursos devidos às prefeituras
para arcar com os custos. “Estamos fazendo um trabalho de
articulação dos prefeitos para
cobrar juntos uma resposta dos
governos. Não vamos parar as
prefeituras porque isso prejudica o cidadão, mas estamos
pensando em fazer um movimento de grande repercussão
se não tivermos uma resposta
rápida”, disse.
OUTRO LADO: A Secretaria de Estado da Saúde
informou, em nota, reconhecer
que existem débitos junto aos
municípios mineiros e que
“tem trabalhado incessantemente para que a situação seja
regularizada o quanto antes,
considerando a disponibilidade
financeira”. Ainda segundo
a SES, o grande financiador
da rede hospitalar no Brasil
é o Ministério da Saúde, mas
Minas Gerais oferece programas de incentivo e apoio aos
hospitais que nem todos os
estados têm. “No início deste
mês, foram pagos R$ 15,4
milhões referentes ao Rede
Resposta, sendo que todos os
hospitais que integram o programa receberam os repasses
(referentes a junho de 2017)”,
acrescentou a nota.
A Secretaria de Estado da
Fazenda informou que os repasses de ICMS aos municípios estão em dia. Quanto
aos recursos para o transporte
escolar, diz que neste ano,
foram repassadas três das seis
parcelas devidas até o período. “O atraso se deve à crise
financeira pela qual passa
Minas Gerais, outros estados
e também a União. A SEF reitera que estão sendo adotadas
medidas que visam ao aumento
da arrecadação e possibilitem
regularizar a situação.”
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POLÍCIA

P

Policiais Civis apuram furto na cidade de Lajinha e prendem três

oliciais Civis apuram
furto ocorrido na cidade
de Lajinha, recupera materiais furtados e prende três
autores.
No dia 04/09, três indivíduos
usando toca ninja, capuz e de
posse de uma "Chave Mixa"
abriram a porta da frente do
estabelecimento denominado
"Amarelinho", em Lajinha,
e levaram roupas e produtos

F

POLÍCIA

no valor aproximado de R$
45.000,00.
Após o furto, a equipe de
Investigadores da Polícia Civil
passou a colher imagens dos
sistemas de monitoramento dos
comércios locais e analisá-las,
sendo possível definir o perfil
físico e algumas características
dos autores, bem como o veículo utilizado na ação criminosa
o qual também foi furtado em

Lajinha.
Diante das informações, a
equipe levantou através dos
arquivos criminais da Polícia
Mineira e do Espírito Santo
inúmeros indivíduos contumazes que se utilizam do mesmo
modo de agir, chegando-se à
identificação de um dos autores
– identificado como Diógenes,
residente na cidade de Iuna-ES.
O suspeito foi preso compa-

nhia de outros dois indivíduos
e autuados na Delegacia Regional de Manhuaçu na sexta-feira,
15/09, por furto consumado de
veículo e Tráfico de Drogas
ocorrido na cidade de Durandé.
Em virtude de um dos Investigadores que fazia parte
dos levantamentos estar de
plantão naquela madrugada,
o indivíduo foi de imediato
reconhecido. A partir dele, a

PC conseguiu a identificação e
qualificação dos outros dois autores Tiago – conhecido como
"Mineiro" - e Arlisson, que é
irmão de Diógenes.
A equipe de Policiais Civis
foi até Iúna e localizou inúmeros produtos furtados no
comércio de Lajinha, alguns deles ainda com as etiquetas com
os preços dos produtos. Outra
parte dos produtos furtados

na rodovia BR-101.
As tradicionais danças
e músicas alemãs deram
lugar ao silêncio na manhã
desta terça-feira (12), em
Campinho, Domingos Martins. Grupos folclóricos de
vários municípios do Estado

estiveram presentes no pavilhão da Igreja Luterana para
prestar uma homenagem aos
nove dançarinos do Grupo
Folclórico Bergfreunde de
Campinho.
Vestidos com trajes típicos, os grupos se perfilaram

em um espaço próximo ao
local onde eram velados os
corpos de Aloísio Endlich
e Nandeiara Martins Klipel.
O momento representou a
união de todos os grupos,
como relatou o participante
do Grupo Di Ballo Granello

Giallo, de Venda Nova do
Imigrante, Higino Falqueto
Júnior.
“Nos pegamos desprevenidos com esse acidente, e
no momento do ocorrido
estávamos em uma apresentação em Vargem Alta.
Fomos convidados para vir
para cá e representar o povo
de Venda Nova do Imigrante,
que também está muito sentido com esse desastre. Este é
um momento em que a gente
para e presta solidariedade”,
lembra Higino.
Participante do Grupo
Grupo de Dança Blumen der
Erde, da localidade de Soído,
Igor Miguel falou sobre a
tristeza que todos estão sentindo com o acidente. “Estou
muito triste com tudo o que
está acontecendo, principalmente porque eu conhecia
a Karine, que era minha
colega de turma no colégio,
e também Nandeiara, com
quem eu conversava”, conta
o participante do grupo.
A emoção tomou conta de
todos os presentes quando
os familiares de Nandeiara
transportaram o caixão com
o corpo da dançarina até o
carro da funerária. O sepul-

havia sido vendida e trocada
pelos autores com moradores
da comunidade.
A ação foi coordenada pelo
Delegado Dr. Henrique Rabello
e contou com os policiais civis
Walisson Louback, Hernesto
Francisco, Ricardo Emiliano,
Ramissés Wallan e Geórgia
Bifano.
Carlos Henrique Cruz

Corpo de dançarina foi sepultado em São João do Manhuaçu

oi sepultado na tarde de
terça-feira, 12/09, em
São João do Manhuaçu,
o corpo da dançarina Nandeiara Martins Klipel, uma
das onze vítimas do grave
acidente no sul do Espírito
Santo, no domingo, 10/09,

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

DIMATEL ELETRÔNICA CLARO HDTV LIGAR PARA (33)
3331-2033

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

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

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

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

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

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

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

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) 33311365

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

ANA PIRES Rua Monsenhor
Gonzalez (33) 3332-2362

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

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

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

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

GRÁFICA DO JÚLIO Av. Felipe
Nacif, 220 (33) 3331-2065
PAPELARIA GRAFITE Av. Getúlio Vargas, 748 (33) 3331-5445
CASA DAS CADEIRAS VENDEMOS E ALUGAMOS CONTATO (33) 3331-5028

GUANABARA Av. Salime Nacif
(33) 3331-1835
LOJA AVENIDA Av. Salime Nacif, 652 (33) 3331-2665

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

tamento será na cidade de
São João de Manhuaçu, em
Minas Gerais.
Irmão de Nandeiara, Otávio Martins falou sobre o
sentimento de saudade que
irá ficar. “Vai ficar só saudade. Infelizmente não foi
só ela, mas outras pessoas,
outras amigos, mas eu sei que
eles estavam felizes fazendo
o que eles adoravam fazer”,
disse Otávio.
A família, muito emocionada, seguiu junto em uma van.
"A gente tem certeza que ela
partiu feliz, porque ela amava
o que fazia. Adorava dançar",
disse emocionado.
Com informações da
Gazeta Online

A Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu/
MG, através de sua Pregoeira, torna pública a abertura
do Processo Licitatório no 0146/2017, na modalidade
Pregão nº 052/2017, na forma presencial, regido pela Lei
Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666
de 21/06/1993 e suas alterações, e demais condições
fixadas no instrumento convocatório. Objeto: contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de
publicidade em jornal de circulação regional. Credenciamento e abertura dos Licitantes: 29/09/2017 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
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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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O Elixir da Longa Vida
Um jovem vendedor ambulante oferecia,
numa cidadezinha do interior, um maravilhoso
“Elixir da Longa Vida”.
Na praça central, gritava com eloquência:
- Todo dia tomo uma colher de elixir e olhem
que já vivi 300 anos!
Ouvindo isso, os espectadores logo correram
às bancas abarrotadas de vidros, onde um garoto
atendia a multidão.
Foi quando um outro negociante, esperto, resolveu desmascarar a charlatanice.
Foi até o garoto e perguntou em voz alta e firme pra todo mundo ouvir:
- Que história é essa? O seu patrão já viveu
trezentos anos?
- Não tenho certeza - respondeu o menino. Só trabalho para ele há 120 anos.

CBHs do Rio Doce investirão 27
milhões em saneamento
A

s administrações municipais das 228 cidades que compõem
a Bacia Hidrográfica do Rio
Doce terão até o dia 22 de
setembro para manifestar
interesse na participação de
ações, com foco na melhoria
dos serviços de saneamento,
desenvolvidas pelos Comitês
da bacia. Ao todo, cerca
de R$ 27 milhões serão
investidos na elaboração
de projetos de Sistemas de
Abastecimento de Água
(SAAs) e Sistemas de Esgotamento Sanitário (SESs),
por meio dos programas
de Saneamento da Bacia
(P11) e de Universalização
do Saneamento (P41). As

Disco voador
Havia um cara que tinha o apelido de disco-voador: - Baixinho, chato e ninguém acreditava nele!

Terapia

sete erros

A mulher fala para o marido:
-Meu médico falou que preciso de terapia!
-É, você está precisando mesmo!
-E qual terapia você acha que é melhor para
mim? -Terapia cheia de louça pra lavar!

Herança
O português percebe que o seu burrinho de
estimação anda meio cabisbaixo e resolve levá-lo ao veterinário: - Pois é, seu Manuel, o seu
burro tem diabetes.
- Diabetes, oh raios, e como ele pegou isso?
- Diabetes não se pega Manuel, essa é uma
doença hereditária. - Ora, pois, mas ninguém da
minha família tem diabetes...

A

“A diferença entre uma democracia e uma ditadura consiste em que numa democracia se pode
votar antes de obedecer as ordens” - Charles
Bukowski (1920 - * escritor americano)
“A preocupação afeta a circulação, o coração,
as glândulas, todo o sistema nervoso. Nunca
conheci um homem que tivesse morrido por
excesso de trabalho, mas conheci muitos que
morreram por dúvidas” - Charles Mayo (1865
- 1939 * médico americano)
“É parte da cura, o desejo de ser curado” - Sêneca, o jovem (4 a.C. - 65 d.C. * filósofo romano)

DICAS
ENGOMAR ROUPA: - Prepare um mingau
com 2 litros de água e 2 colheres de polvilho
doce. Mergulhe as peças nesse mingau e deixe
escorrer no varal.
Passe o ferro quente com o tecido ainda úmido.
- Cozinhe os grãos de arroz em muita água.
Quando estiver cozido e a água grossinha, escorra numa peneira. A água peneirada é a goma do
arroz, borrife sobre a roupa na hora em que estiver passando. Ah, aproveite o arroz cozido para
fazer uns bolinhos ou arroz-doce.
LIMPAR PANELA: Para limpar panela queimada, salpique com bicarbonato de sódio e umedeça. Depois de algumas horas, lave. O queimado
sairá facilmente. E, se a comida grudou, encha a
panela com água quente e duas colheres de sal ou
bicarbonato. Deixe algum tempo e limpe.

identifica, entre outras questões, a situação ambiental da
porção hidrográfica -, como
um dos principais entraves à
recuperação dos mananciais.
Por isso, entre outras ações
com foco ambiental, foram
priorizadas atividades voltadas à promoção da melhoria
dos serviços de saneamento
básico. Cerca de R$ 22 milhões foram investidos na
contratação de empresas
especializadas na elaboração
de 165 Planos Municipais de
Saneamento Básico – documento exigido por lei, que,
através de um diagnóstico da
situação dos municípios em
relação ao abastecimento de
água, tratamento de esgoto,
resíduos sólidos e drenagem
urbana, prevê ações para, em
um horizonte de vinte anos,
promover a universalização
dos serviços. Também serão
alocados recursos para ações
de melhoria da situação do
saneamento nas áreas rurais,
que serão trabalhadas de forma integrada com atividades
de recuperação de nascentes
e APPs e diminuição da geração de sedimentos.

Campanha de Multivacinação
e atualização da Caderneta
de Saúde têm início

SABEDORIA

“Eu não peço que me façam ficar jovem de novo.
Tudo o que quero é continuar envelhecendo” Konrad Adenauer (1876 - 1967 estadista).

atividades são desenvolvidas
com o recurso da cobrança
pelo uso da água, recolhido
pelos Comitês da Bacia do
Rio Doce.
Os municípios terão até
o dia 22 de setembro para
enviar propostas, que serão
avaliadas conforme critérios
de hierarquização e desempate, previstos no edital de
chamamento. Entre as exigências estão a comprovação
de regularidade da outorga
e do pagamento pelo uso da
água. As demandas poderão
ser de qualquer natureza,
desde que sejam referentes
aos sistemas municipais de
abastecimento de água e
aos sistemas municipais de
esgotamento sanitário, localizados nas sedes ou núcleos
populacionais urbanos. Será
possível inscrever um projeto em cada modalidade (água
e esgoto).
Saneamento em foco: O
lançamento de efluentes sem
tratamento nos cursos d’água
da Bacia Hidrográfica do
Rio Doce foi apontado, no
Plano Integrado de Recursos Hídricos – estudo que

CURIOSIDADES
POLUIÇÃO - Um estudo promovido em parceria entre o Greenpeace
e a Universidade de Lancaster da Inglaterra revelou um novo método de
medir os focos mundiais de poluição
do ar, a análise da manteiga. De acordo com eles, muitos POPs (poluentes
orgânicos persistentes), como PCBs
(bifenilas policloradas), dioxinas e alguns pesticidas, carregados pelo vento,
acabam caindo nos pastos que servem
de alimento às vacas, responsáveis pelo
ingrediente que compõe aproximadamente 80% da manteiga, o leite. É em
sua gordura que os poluentes se acumulam, acabando em nossas mesas.
Kevin Jones, um dos envolvidos no estudo, afirma que os poluentes contidos
no alimento não demonstram oferecer
riscos à saúde, pois encontram-se em
pequenas quantidades, e que as amostras de manteiga produzidas em diver-

sas partes do mundo podem ajudar os
ecologistas a encontrar os principais
pontos expostos à emissão de POPs.
As análises feitas com manteigas de
23 países revelaram que os produtos
da América do Norte e Europa continham mais PCB, enquanto que o hemisfério sul apresentava níveis reduzidos. A quantidade de PCB encontrada
nos alimentos variou de 110 a 3.330
picogramas por grama de manteiga
(um picograma é a trilhonésima parte
de um grama).
ROSAS - Se as rosas murcharem
corte outra vez os cabos embaixo
d’água e mergulhe totalmente as flores
num recipiente com água morna por
45 minutos. Use um conservante floral
industrializado ou improvisado, como
“Melhoral” ou “Aspirina” ou, ainda, no
caso de rosas, um pouquinho de açúcar dentro da água.

vacinação é a maneira
mais eficaz e segura de
prevenir diversas doenças. Por meio do Sistema Único
de Saúde (SUS), a Secretaria
Municipal de Saúde da Prefeitura de Manhuaçu iniciou nesta
segunda-feira, 11, a Campanha
de Multivacinação e os trabalhos
para atualização da caderneta
de vacinação da criança e do
adolescente.
Com o slogan ‘Unido fica mais
protegido’, a campanha será desenvolvida até o próximo dia 22
de setembro, em todos os postos
de Estratégia Saúde da Família
(ESF), no horário de atendimento.
O público da campanha são as
crianças menores de 05 anos e
crianças com idade entre 09 anos
e menores de 15 anos (14 anos, 11
meses e 29 dias).
De acordo com a diretora de
Vigilância em Saúde, Maria
Cristina Caldeira Duarte, torna-se fundamental que os pais levem a caderneta de vacinação
para atualizar a situação vacinal.
Quem não tiver a caderneta,
deverá comparecer à Unidade
de Saúde, para regularizar estas
informações referentes aos filhos, pois, o objetivo é otimizar
a cobertura em todo o município,
ampliar grupos e faixas etárias,
com o intuito de deixar uma
maior parcela da população mais
protegida.
Maria Cristina Caldeira Duarte relata que, tendo em vista a
complexidade do atual calendário de vacinação que dispõe de
quatorze vacinas para crianças
menores de 05 anos e cinco
vacinas para os adolescentes,
torna-se fundamental que toda a
população-alvo compareça aos
serviços de Saúde, levando a

caderneta de vacinação. As unidades de saúde já se encontram
abastecidas com as doses necessárias para imunizar os grupos
prioritários e os profissionais de
saúde poderão avaliar se alguma
vacina não foi administrada,
ou se há doses que necessitam
ser aplicadas para completar o
esquema vacinal.
A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Luane
Mota de Sales, lembra que os
responsáveis pelas crianças e
adolescentes devem ficar atentos aos prazos da campanha
e não deixar para comparecer
ao posto de Saúde na última
hora. Para facilitar, no próximo
sábado, dia 16, será realizado
o DIA D (Dia de Mobilização
Nacional), das 8h às 17h. O Dia
D representa oportunidade para
os pais ou responsáveis levar as
crianças e os adolescentes para
a vacinação, em um posto mais
próximo de suas casas e atualizar o cartão.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)
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Morre o jornalista Marcelo Rezende aos
65 anos após luta contra o câncer
O jornalista Marcelo Rezende morreu,
no fim da tarde deste sábado (16/9), aos
65 anos em decorrência de um câncer no
pâncreas e no fígado. O apresentador foi
internado com uma pneumonia grave no
hospital Moriah, zona sul de São Paulo,
na última terça-feira (12) após sentir fortes dores. Rezende lutava contra a doença desde maio deste ano. O jornalista
deixa cinco filhos e uma neta.
A notícia da morte do apresentador foi dada em primeira mão.
Em nota, o hospital confirmou o óbito: “Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do jornalista e apresentador Marcelo
Rezende, 65 anos, às 17h45min, no dia 16 de setembro de 2017,
no Hospital Moriah, em São Paulo”. A Rede Record anunciou
o falecimento de Rezende cerca de uma hora depois. A emissora lamentou a morte do funcionário e ofereceu condolências aos
familiares.

Opinião de convidado do “Encontro”
provoca polêmica na internet
O programa Encontro sempre
promove debates revelantes para
a sociedade. Na quinta (14), Fátima Bernardes recebeu convidados
para debater um “tema muito difícil de ser tratado, que é o abuso
sexual de crianças e adolescentes,
mas um assunto importantíssimo
de ser conversado em casa”, disse
a apresentadora ao introduzir o programa matinal da Rede Globo.
O debate, no entanto, acabou repercutindo na internet por outro
motivo: Luiz Carlos, o vocalista do grupo Raça Negra, que participou da atração, decidiu dar a sua opinião sobre o assunto — e
provocou polêmica nas redes sociais. “Eu acho que a discussão é
muito válida, mas ninguém faz nada por que eu acredito que 90%
dos abusos sexuais são dentro de casa“, opinou o músico. “E as
pessoas não tocam nessa ferida. É fácil falar genericamente. Acontece dentro das instituições“, defendeu — clique aqui para assistir.
Não foi esta opinião, bastante lúcida, que chamou a atenção dos
espectadores. Foi quando Luiz defendeu que meninas deveriam
evitar o uso de roupas curtas e maquiagem: “A mulher sempre foi
mais adiantada que o homem. E hoje você vê uma menina de 12
anos e ela quer se portar como uma mulher, mas ela é umacriança“,
disse.
“Então a gente tem que prestar atenção também nessa… ‘minha
filha, não achei legal essa roupa, você vai para escola assim? Esse
batom vai significar o que para você na escola? Quando você for
sair você passa um batom’, esse tipo de coisa, para não chamar
atenção também, porque esses caras estão aí“, opinou. A argumentação do cantor provocou polêmica nas redes sociais na manhã dea
quarta (14).

Aos 52 anos, Roberta Close reaparece no
rio e é fotografada em
supermercado
Roberta Close deixou a Suíça, onde
vive há duas décadas, e está de passagem
pelo Rio. A ex-modelo de 52 anos foi fotografada num supermercado no bairro
de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, onde
ela mantém um apartamento. De óculos,
chinelos e vestido soltinho, Roberta, que
já foi uma das mulheres mais famosas do
país, passou praticamente despercebida. Na saída do supermercado, Roberta
Close chegou a ser abordada por uma
senhora, mas não quis posar para fotos.
No início da semana, ela compareceu à
missa de sétimo dia da atriz Rogéria.

Tom Veiga, o louro José,
posta foto após cateterismo:
‘já estou bem e em
plena forma’
Tom Veiga, o Louro José, passou por um cateterismo e para tranquilizar os fãs postou uma
foto do hospital, ao lado da mulher, Alessandra
Veiga. Tom aproveitou para explicar a ausência do “mais você”.
“Oi queridos amigos, estou aqui pra agradecer todas as orações e demonstrações de ca-
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rinho que recebi nesses últimos dias! Acho que ninguém melhor
que eu pra dizer pra vocês a verdade. Passei mal e tive que me
submeter a um cateterismo, graças a Deus nada demais, já estou
bem e em plena forma, na segunda estarei de volta e o Louro também! Kkk Sobre os boatos de eu estar em depressão pelo término
do meu casamento, a foto fala por sí!”, escreveu o ator, que na
segunda-feira, já volta ao ar.

Morre Harry Dean Stanton, ator de 'Paris,
Texas' e 'Twin Peaks'
Morreu nesta sexta o ator Harry Dean
Stanton, que atuou em 'Paris, Texas', clássico de 1984, filmado por Wim Wenders, e
com participações em diversas produções,
como 'Alien - o Oitavo Passageiro', de 1979,
'A Garota de Rosa Schocking', 1986, e 'Coração Selvagem', de 1990. As informações
são do Hollywood Reporter.
Stanton, nascido no Kentucky, Estados
Unidos, nunca ostentou o adjetivo de estrela, sempre ocupando papéis secundários em
filmes importantíssimos para a história do cinema. Aos 91 anos,
ele viveu com o amigo Jack Nicholson na década de 60, no início
da carreira dos dois.
Entre as personagens recusadas por Stanton, está o serial killer
de 'Veludo Azul', que acabou sendo vivido por Dennis Hopper.
Após atuar em 'Paris, Texas', Stanton foi claro sobre o que representava o papel em sua vida:
"Depois de todos esses anos, finalmente consegui o papel que
queria fazer", disse Stanton uma vez. "Se eu nunca fizesse outro
filme depois de 'Paris, Texas', ficaria feliz".
Sua estreia no cinema, para honrar a alcunha de 'melhor dos coadjuvantes', foi com um papel secundário em 'O Homem Errado',
dirigido por Alfred Hitchcock e com Henry Fonda no papel principal. O filme estreou em 1956. Sua última participação foi no longa
'Lucky', de 2017, de John Carroll Lynch, que ainda será lançado.

Datena é xingado e rebate:
"Vem me ameaçar pessoalmente"
José Luiz Datena foi xingado por um
investigado durante o "Brasil Urgente",
da Band, na última quinta-feira (14), e não
deixou a provocação passar em branco.
Um homem que vendia pílulas abortivas
pela internet descobriu que falava por telefone com um repórter do programa e xingou: "Você e o Datena são dois merd**".
"Você deve ser um bandido pé de chinelo", provocou o apresentador. "Enquanto você não é preso, ô seu
otário, venha aqui na porta da Bandeirantes cumprir a ameaça de
acabar com a minha vida e a do repórter."
O jornalista ainda disse que não anda armado ou com seguranças e continuou: "Vem cá me ameaçar pessoalmente, bobalhão,
trouxa, otário".

Após transplante de Rim, Selena Gomez
agradece amiga pela doação do órgão
A artista Selena Gomez explicou aos
fãs a sua ausência na mídia recentemente devido a um transplante de rim pelo
qual precisou passar em decorrência da
sua condição por ter lúpus. A doação do
órgão foi realizada por uma amiga da
cantora, a quem ela agradeceu a atitude
em uma publicação no Instagram nesta
quinta-feira.
"Não há palavras para descrever como
eu posso possivelmente agradecer minha
linda amiga Francia Raisa. Ela me deu
um presente irrevogável e com sacrifício ao me doar seu rim para mim. Eu sou
incrivelmente abençoada. Eu amo muito
você, irmã", afirmou Selena na rede social.
No post, a cantora aproveitou para divulgar informações sobre
sua doença, por meio do site da Aliança da Pesquisa em Lupus.
"O lúpus continua a ser muito mal compreendido, mas há um progresso", disse.
Selena Gomez revelou em post que passou por um transplante
de rim Selena Gomez revelou em post que passou por um transplante de rim Foto: Instagram/Reprodução
Após a cirurgia, Selena contou que necessitou de recuperação
até que pudesse revelar a novidade. "Eu estou muito ciente de que
meus fãs notaram que eu não estava aparecendo muito por parte
do verão e questionando porque não estava promovendo meu novo
trabalho, do qual estou muito orgulhosa. Então eu descobri que
precisava de um transplante de rim devido ao meu lupus e estava
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me recuperando. Foi o que eu precisei fazer pela minha saúde em
geral", frisou a artista, agradecendo também ao apoio da sua família e da equipe de médicos responsável por ela.
Os fãs reagiram com elogios e mensagens positivas para a artista. "Selena, você é tão forte. Eu amo você com todo meu coração
e vou apoiar você para sempre. E estou muito orgulhoso de você",
escreveu um usuário do Instagram na seção de comentários.
Selena Gomez informou os fãs sobre o transplante de rim pelo
qual passou em uma publicação no Instagram Selena Gomez informou os fãs sobre o transplante de rim pelo qual passou em uma
publicação no Instagram Foto: Instagram/Reprodução

Janaína Paschoal fica em último lugar para
concurso de professora titular na USP
Alçada pela mídia à condição de uma das maiores juristas do país por ser responsável
pela acusação que culminou
no impeachment de de Dilma
Rousseff pelo “crime” de pedaladas fiscais, a Professora
de Direito Penal da Faculdade
de Direito da Universidade de
São Paulo Janaína Paschoal ficou em último lugar dentre seus pares no concurso para a cadeira
de Professor Titular.

GLOBO Boicota Cantor Zezé di camargo
de sua programação por tempo indeterminado depois de declarações do Sertanejo
A Rede Globo de Televisão, de acordo com uma fonte do canal, boicou o
cantor Zezé di Camargo depois de suas
declarações. O sertanejo afirmou que
momento pelo qual Brasil passou não
foi “tão violento”
O cantor Zezé di Camargo causou
polêmica, em entrevista à jornalista
Leda Nagle, quando afirmou que o
Brasil não viveu uma ditadura militar
entre os anos de 1964 e 1985. Segundo
o cantor, as pessoas “confundem militarismo com ditadura”.
“Eu vou falar um absurdo aqui para você, as pessoas vão me criticar, jornalistas vão falar de mim, achar que sou um maluco. (…)
Muita gente confunde militarismo com ditadura, todo mundo fala
‘nós vivíamos numa ditadura’. Nós não vivíamos numa ditadura,
nós vivíamos num militarismo vigiado”, disse.
“Ditadura é a Venezuela, Cuba com Fidel Castro e até hoje vive,
Hungria, Coreia do Norte, China, esses são realmente ditadores. O
Chile com o Pinochet. A Argentina também viveu isso. O Brasil
nunca chegou a ser uma ditadura daquelas que ou você está a favor
ou você está morto”, explicou.
Depois da jornalista alertá-lo que no Brasil houve prisões, tortura e confrontos, o sertanejo afirmou que não foi “tão violenta”.
“Mas não chegou a ser tão sangrenta, tão violenta, como a gente
vive até hoje, no mundo de hoje. Não dá para acreditar que muita
gente ainda acredita que uma ditadura vai dar certo. Não quero
isso jamais, mas eu imagino que o Brasil hoje precisaria passar
por uma depuração. O Brasil até podia pensar no militarismo para
reorganizar a coisa e entregar de novo, limpamos essa corja e está
aqui o Brasil democrático de novo, como queria. Acho que o Brasil
precisava passar por uma depuração dessas”, defendeu.

Filho de Van Damme é preso após
ameaçar colega de quarto
O filho mais novo de Jean-Claude
Van Damme foi preso na noite do último domingo (10) acusado de manter
o companheiro de quarto refém em
seu apartamento no Arizona (EUA).
De acordo com informações do jornal
“Daily Mail”, ele ameaçava o colega
com uma faca.
Nicholas Van Varenberg, de 21 anos,
deixou a prisão depois de pagar uma
fiança de US$ 10.000. A polícia foi
acionada por vizinhos que relataram
barulhos e gritos vindos do apartamento. Como a vítima abriu
a porta para os policiais, o filho do ator ficou chateado e o fez
refém.
No prédio, o colega de quarto do rapaz disse às autoridades que
ele o ameaçou com uma faca. Os policiais, então, encontraram no
apartamento maconha e a arma usada pelo jovem.
Nascido em Los Angeles, o filho do ator participou de “Kickboxer: Retaliation”, que foi estrelado por Van Damme, conhecido
por seus filmes de ação, com artes marciais, nas décadas de 1980
e 1990.
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Profissionais da Secretaria de Saúde
participam de curso de capacitação

A

Secretaria Municipal
de Saúde, por meio da
Coordenação da Atenção Primária à Saúde, realizou
na última quarta-feira, 06, um
curso de capacitação para
enfermeiros que trabalham na
Estratégia de Saúde da Família
(ESFs), agentes comunitários
de saúde e psicólogos do
Núcleo de Apoio à Saúde da
Família. A capacitação em
rede visa o fortalecimento das
ações, e envolveu parte da rede
de serviços envolvidos em
atender os casos de violência
interpessoal física, psicológica, sexual e autoprovocada,
a fim de iniciar uma jornada
de sensibilização e combate à
violência, com foco no fortalecimento da rede.
Para ampliar o debate acerca
dos assuntos levantados, foram
convidados representantes
do NASF, Conselho Tutelar,
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS); Centro
de Referência Especializado da
Assistência Social (CREAS);
Centro de Apoio Psicossocial
(CAPS); Vigilância Epidemiológica, Centro Estadu-

al de Atenção Especializada
(CEAE) e Unidade de Pronto
Atendimento (UPA). Também
foram convidados para participar do evento, as Secretarias
Municipal de Educação e de
Planejamento, Superintendência Regional de Ensino e
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE).
Na abertura do evento, a
Secretária Municipal de Saúde,
Dra. Karina Gama dos Santos
Sales, enalteceu o trabalho desenvolvido, a preocupação para
aprimorar o conhecimento dos
profissionais na área de saúde
da atual gestão, oferecendo
condições ao relacionamento
mais próximo com o usuário.
A coordenadora da Atenção
Primária à Saúde, enfermeira
Marizy Vasconcelos, destacou
como o profissional deve atuar
nos ESFs. ‘A rede integrada é fundamental. E todos
trabalhando com o mesmo
objetivo, o resultado será rápido e relevante’, disse Marizy
Vasconcelos.
(Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu)

