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EDITORIAL

A esperança do povo é
a Intervenção

CHARGE

C

om a experiência de quem atuou como Oficial de Operações do 1º contingente brasileiro no Haiti, em 2004, e
também como comandante da missão de paz entre 2009 e
2010, o general da reserva Floriano Peixoto Vieira Neto admite
que a intervenção no Rio de Janeiro será uma tarefa difícil e que
é necessário ter um poder de enfrentamento “igual ou maior” que
o do crime organizado no Estado. Atualmente em Londres, onde
atua como pesquisador convidado do Brazil Institute na Kings
College, o general considera que só o Exército tem condições
de enfrentar a violência no Rio.
O interessante observar que o Exército só é chamado nas
condições extremas, penso que os
Fale com a redação
contato@jm1.com.br governos do Rio foram os culpados
de toda a mazela encontrada hoje,
(33)3331-8409
mas em política sempre procuram dar
um jeitinho brasileiro, não segredo
de ninguém que o crime no Rio penetrou nos comandos das
polícias e até do governo e a intervenção deveria ser total, não
entendi porque só na segurança.
No Rio de Janeiro, os governos roubaram tanto que o estado
está quebrado e ingovernável, não tem recursos para pagar os funcionários e para manter o mínimo do atendimento na saúde tanto
sacrifícios jogado nas costas do povo do Rio de Janeiro levando
um grande sofrimento principalmente os mais necessitados, agora
depois de esgotar todas as possibilidades chamam o Exército.
Na realidade o Brasil necessita de um choque de gestão e
acabar com a corrupção nos poderes Executivo, Legislativo e
no Judiciário, e diminuir bastante a corrupção em outros setores,
já que é impossível acabar por completo, mas nos governos é
inaceitável.
Falta uma lei severa para quem ocupe cargos no legislativo,
judiciário, executivo, polícia federam e demais polícias. Quem
tem o dever de gerir e manter a ordem não podem se corromper,
mas infelizmente nossas leis são muito brandas, e ainda mais
temos uma suprema corte muito duvidosa, nenhum cidadão
em sã consciência concorda com o Ministro Gilmar Mendes
soltando tantos bandidos como acontecem.
É lamentável, mas não enxergamos com clareza que através da
eleição possamos retirar da vida pública muitos parlamentares
cheios de processos que se arrastam por anos sem serem importunados pela justiça, infelizmente a maioria dos corruptos serão
reeleitos amparados pelo dim, dim e caixa dois que continuarão
a fazendo a difereça.
Reforma verdadeira, só com uma intervenção cívica militar
para separar o joio do trigo, os de fichas limpas para as eleições
e cadeia para todos os corrutos, aí sim poderíamos ter eleições
limpas, caso contrário continuaremos na mesma, com grana e
caixa dois.
Quer ter a certeza disso, veja nas eleições quem os prefeitos e
vereadores apoiarão, será para quem pagar mais. Por tudo que
fizeram alguns partidos políticos eram para não terem votos,
mas não é assim que a banda toca. Se o exemplo vem de cima,
veja quantos dirigentes de grandes partidos estão condenados
e presos e outros respondendo a inquéritos, mas na luta política
o dinheiro cega as pessoas.
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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

Luciano Huck voltou a desistir, finalmente, da insana disputa pela Presidência
da República.
Luciano é muito bom no que faz em seus programas de televisão, mas se lançar
em uma aventura poderia ser um desastre para ele e para seus padrinhos. Ser um
apresentador de sucesso é muito diferente de uma candidatura, caso seja derrotado
talvez nem mais fazer um programa de TV poderia pelo grande desgaste que a
política causa em uma pessoa, acredito que o cara tem que estar preparado para
rebater as inverdades e todo tipo de mentiras que os adversários arrumam para os
candidatos, os corruptos querem disputar em pé de igualdade com os bons, acredito
que o apresentador da Rede Globo tomou uma sábia decisão. Embora algumas
pesquisas qualificadas indicassem que ele teria alguma competitividade, até com
chance de vitória, o custo benefício não valeria a pena. Aliás, poderia lhe render
prejuízos milionários – no faturamento publicitário e por ter sua imagem desgastada
pela convivência (e conivência) com políticos desqualificados.
Não dá para ter certeza se Luciano Huck ligou o desconfiômetro. O mais importante
é que ele perceba que tem plenas condições de dar uma fundamental contribuição para
a cidadania e a construção da verdadeira democracia no Brasil. Luciano pode usar
sua liderança e o espírito empreendedor de juventude para promover uma discussão
séria em favor de mudanças estruturais no País. Para isto, nem precisa se filiar aos
desqualificados partidos políticos – que funcionam como cartórios organizadores e
promotores do Crime Institucionalizado.
Mas, isso é somente uma ideia, os homens de televisão não querem desagradar
aqueles que patrocinam seus programas. Pensei até que se eles quisessem poderia
mudar bastante os pensamentos do povo imagine se a imprensa falada, escrita e
televisada, se unissem em prol de salvar o Brasil dos corruptos e das desigualdades
que existem em nosso país, mas vai dizer que a mídia maior não sabia das falcatruas
que vinham acontecendo no país, os milhões destinados as Tvs fizeram todo mundo
calar. Já pensou um homem como Silvio Santos usando o seu canal de TV para alertar
o povo o quanto ajudaria ao país, mas eles têm medo, são movidos pelo capital.
Estes homens na verdade eles querem lutar do lado mais forte, independente

da ideologia, a Rede Globo poderia ter um papel fundamental em uma campanha
política, mas ela tem lado e não é do lado do povo, penso até se um candidato que
surgissem do povo e ganhasse a eleição poderia até fazer uma reformulação no
sistema de concessão de canais de TV e a rede Globo poderia ter cassado alguns
canais e ser dividida em 4 empresas, ela se torna um perigo para o povo, muito se
vê por aí nas redes sociais campanhas para os telespectadores mudar de canal e
abandonar a Globo, seus programas estão contribuindo para um tremendo desamor
entre as famílias, sua programação é prejudicial as crianças é o que se vê por aí
comentários e mais comentários.
Luciano também precisa tomar cuidado com muita coisa errada que aprendeu.
Personagens ilustres do mundo televisivo são cuidadosamente preparados para atuar
como “formadores de opinião”, replicando conceitos equivocados. Geralmente, famosos como Huck são moldados, de modo consciente ou inconsciente, pelas Teorias de
Engenharia Social, quase todas concebidas diretamente ou por centros de inteligência
ligados ao Instituto Tavistock, de Londres. É difícil que Luciano não saiba que muitos
formatos usados em seus programas da Globo são concebidos pelos engenheiros
sociais a serviço da Nova Ordem Mundial.
O incrível Huck também deu o azar danado de ter se deixado cair no “canto da sereia”.
A mosca azul o mordeu, porém foi salvo pelo gongo do bom-senso e do pragmatismo.
Há muito tempo, Luciano já fora inoculado pelo vírus do socialismo Fabiano. Também
se deixou envolver com políticos e personagens envolvidos até a medula com a mais
canalha corrupção, como Sérgio Cabral, Eike Batista e muitos tucanos prestes a acertar
as contas com o Judiciário – como Aécio Neves. Luciano se queimou com as histórias
sobre liberação de licenças ambientais em sua ilha em Angra e sobre a compra de
um jatinho com financiamento facilitado do BNDES.
Não tem jeito... Estaremos irremediavelmente perdidos não partirmos para a formulação de um Projeto Estratégico de Nação, promovendo a Intervenção Institucional
que vai viabilizar as mudanças estruturais. A eleição presidencial de 2018 tende a
ser o mais do mesmo, com grandes chances de ficar pior, dependendo do resultado.
Carlos Santos de Abreu
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
As mulheres presas com filhos poderão
cumprir pena domiciliar
As mães encarceradas no
Brasil não têm celas especiais
onde possam amamentar. São
mantidas, elas e seus bebês,
em cárceres comuns, mofados
e úmidos. A auxiliá-las apenas
outras detentas. Esta informação
não chega de maneira desinteressada. Estamos falando sobe
o caso de Adriana Ancelmo.
A ex-primeira dama do Rio,
acusada de roubar milhões ao
lado do marido, o ex-governador
Sérgio Cabral, e que ganhou da
Justiça o direito de aguardar o julgamento em prisão domiciliar – um
confortável apartamento no Leblon, por ter filho de 12 anos. Crianças
e adolescentes com pais presos no sistema penitenciário vai mudar.
Para os mais iguais a justiça sempre encontra um jeitinho. É aquele
negócio o que tem de pobre cumprindo prisão que até passou do
prazo, mas como não tem dinheiro para pagar um advogado fica
mofando na cadeia.
O Senador Aécio Neves que quase foi preso, sentiu na pele a prisão
de sua irmã, resolveu dar uma ajuda para essas mulheres pobres que
tem seus filhos pequenos que necessitam de cuidados, até porque ela
não tem como pagar uma babá. O Senador Aécio Neves (PSDB-MG)
apresentou, na quarta-feira (21/02), no Senado Federal, projeto de lei
56/2018 que assegura a convivência de crianças e adolescentes com
pais e mães presos no sistema penitenciário do país. O projeto acrescenta ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)
mecanismo que determina que caberá ao Conselho Tutelar expedir
documento necessário para que o responsável pelo menor possa
conduzi-lo ao presídio.
A visita de crianças e adolescentes já é permitida por lei desde
2014, mas a legislação não define qual órgão expedirá a autorização,
além de determinar que a visita seja promovida pelo responsável legal
ou pela entidade responsável, nas situações em que o menor esteja
submetido a acolhimento institucional, o que dificulta o convívio do
menor com os pais privados de liberdade. Pela proposta do senador
Aécio, o Conselho Tutelar irá garantir maior celeridade e segurança
jurídica às famílias que não possuem a guarda legal do menor.
O Conselho Tutelar é um órgão da administração pública municipal,
responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e
adolescentes, e está presente em todas as cidades.
“O Conselho Tutelar é o órgão adequado por ser aquele que tem
contato mais diretamente com a criança ou o adolescente e sua família,
seus vizinhos e sua comunidade. Também é aquele ao qual todas as
pessoas têm acesso de maneira mais simplificada, o que garante o
rápido atendimento, sem maiores burocracias”, diz o texto do projeto.
Pelo projeto, a autorização para visita de crianças e adolescentes
aos pais presos será válida durante todo o período de execução pena.
Desta forma, o texto assegura a participação de pais e mães no processo de desenvolvimento das crianças, ainda que afastados do lar.

Quem é o culpado?

Dizem que um erro em um lugar, pode proporcionar consequências em outro, o meu erro não deveria causar consequência
para outras pessoas. Seria os inocentes pagando pelos pecadores.
É isso que está acontecendo no Brasil com os refugiados venezuelanos entrando em peso em nosso país. O pior erro de uma
pessoa é quando as consequências recai nos ombros de quem
não tem nada a ver com o problema.
Não somos contra, os humanos devem sim amparar seus semelhantes independente de sua nacionalidade. Com a chegada ao
poder do desumano Hugo Chaves a Venezuela começou a desabar
e hoje mais de 40 mil venezuelanos invadem, desesperadamente
o Brasil em busca de sobrevivência.
Mas uma coisa me intriga, onde estão os mecanismos internacionais, como a OEA, ONU, que organizações são estas que

nada fazem para ajudar os países, veja o que está acontecendo
na Síria, mais de 500 mil pessoas já morreram, e eu pergunto
para que serve as organizações internacionais?

Dicas importantes para juntar dinheiro
Juntar dinheiro é algo distante para milhões de pessoas, ainda mais em períodos
turbulentos como os atuais,
quando somos assombrados pela crise brasileira.
Entretanto, o que parece
impossível pode se tornar
realidade para aqueles que optam por uma educação financeira.
E, a primeira dica é simples e precisa se tornar um mantra na
vida de quem deseja juntar dinheiro: ‘não posso gastar mais do
que ganho’.
De acordo com dados do Indicador de Reserva Financeira do
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 76% dos consumidores
brasileiros disseram não ter conseguido juntar dinheiro, durante o
mês de dezembro de 2017. Apenas 21% (duas pessoas em cada
dez), conseguiram juntar alguma grana no período.
E as justificativas são muitas, por exemplo, 40% das pessoas
afirmaram que não conseguiram poupar devido a possuir uma
baixa renda. Segundo 16% dos entrevistados, não foi possível
juntar dinheiro por que surgiu algum tipo de imprevisto. E, para
13% desses consumidores, o grande problema é justamente a
falta de controle dos gastos e nenhuma disciplina para lidar com
o próprio salário.
Na realidade, todos podem poupar, é uma questão de educação
financeira, imagina se aqui no Brasil ninguém se aposentassem,
como é em muitos países, então o cidadão é forçado a poupar,
para ter um mínimo de condições de sobreviver quando não puder
mais trabalhar. È normal ver pessoas que ganham salário mínimo
que possui casa própria e muitos que ganham 5 vezes ou mais
não ter uma casa, por gastar mais do que ganham.
TÁ NA HORA DE COMEÇAR A JUNTAR DINHEIRO!
Especialistas de múltiplos setores garantem que a educação
financeira pode ser uma excelente aliada na vida de quem deseja
juntar dinheiro, mas, é preciso controlar gastos e fazer algum
tipo de reserva. Muitas pessoas optam por ter uma poupança. E
a aquisição de consórcios também é considerada uma excelente
alternativa para aqueles que pretendem poupar.
De acordo com Daniel Tinoco, diretor do Valor Consórcios, o
consumidor que não tem o hábito de juntar dinheiro precisa ter
força de vontade, além de planejamento e melhor controle do
próprio salário. “O orçamento precisa estar organizado, tendo o
consumidor total clareza dos ganhos e principalmente dos seus
gastos. Só assim será possível cortar gastos supérfluos. Acredito
que a principal dica seja, não gastar mais do que se recebe”,
comenta.
Outra importante dica, que tem sido adotada por milhões de
pessoas Brasil à fora, é a aquisição de algum tipo de consórcio,
seja de moto, carro, caminhão, imóveis, dentre outros. “O consórcio é um sistema em que as pessoas contribuem mensalmente
com determinado valor, objetivando uma quantia para adquirir
determinado bem. Todo mês uma ou mais pessoas do grupo
são contempladas, por sorteio ou lance, e recebem uma carta de
crédito com o valor do bem contratado. As pessoas têm utilizado
o consórcio para conseguir juntar algum dinheiro e, consequentemente, realizar seus sonhos. Essa fórmula tem dado certo para
muitas pessoas”, garante Daniel.
Na hora de fazer um consórcio, essa dica também é fundamental, é preciso verificar se a empresa possui autorização junto ao
Banco Central do Brasil. Na dúvida entre em contato com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), ou
consulte algum especialista. Outras informações sobre consórcios
podem ser obtidas através do site www.consorciovalor.com.br e
demais contatos: (22) 3811-0600 / 3824-6060 / 99794-0847 WhatsApp. Informação: Eusébio Dornellas | Agência Comuniqque

Olha a Beija Flor aí gente!
A escola de samba do Rio, leva título
com enredo contra a corrupção. Levando em conta as eleições, tudo indica
que os brasileiros estão empenhados
em ajudar o país a superar os grandes
problemas da violência e da corrupção.
Segundo comenta a grande maioria dos
eleitores e pelas redes sociais, parece

que a ficha está caindo e que a única maneira de termos um
Brasil melhor é saber votar nos candidatos ficha limpa. Muitos
analistas dizem que a renovação na câmara será de mais de
70%. Também já há um estudo sobre os prefeitos e vereadores
principalmente aqueles que irão trabalharem por dinheiro, não
levando em conta o seu partido. Os fichas sujas que desejam
voltar para Brasília apresentam como uma boa opção de abrir
a mão nos gastos da campanha e tem muita gente de olho na
graninha extra na eleição deste ano, mas 2020 está logo ali e o
povo quer políticos melhores.
'

O que é Puerpério? Como lidar com
esse momento delicado da mulher?

O puerpério é o nome dado ao
período de 6 a 8 semanas, após o
parto (conhecido também como
quarentena), no qual o corpo da
mulher passa por alterações físicas
e psicológicas, até que o organismo retorne ao estado anterior à
gravidez. Todas estas mudanças
podem ter um forte impacto no seu
estado de humor e deixá-la ainda

mais sensível e vulnerável.
Quais os sintomas? Toda mulher pode ter? Tem tratamento? Quanto tempo dura? O que fazer para amenizar os sintomas? Puerpério
é a mesma coisa que depressão pós-parto?
Para explicar essas e outras questões, colocamos à disposição a
especialista em Saúde da Mulher e professora do curso de Enfermagem da Universidade UNIVERITAS/UNG, Eliana Rocci.

Melhorias nas
estradas
Dizem que as chuvas prejudicaram bastante as comunidades rurais.
Diversas pontes arrancadas, estradas
ficaram em péssimo estado por causa
das enxurradas e manilhas ficaram
entupidas. A prefeita Cici Magalhães de posse do levantamento,
esteve em Belo Horizonte buscando auxílio do Estado. Segundo
informou Catinga, o município conseguiu tubulões (tubos ármicos) para reconstruir as pontes.

Volta às aulas com escolas reformadas
O ano letivo na rede
municipal de ensino
começou na segunda-feira, 19 de fevereiro, a Secretaria de
Obras providenciou
melhorias nas escolas.
Segundo o Diretor de
Obras seis equipes
estão trabalhando nas
reformas das escolas
e creches públicas, a
estrutura não é grande, as equipes foram divididas em vários
pontos. O Diretor pede a compreensão da população por não ter
condições de reformar todas as escolas, todas as pontes, todas
as ruas e patrolar todas as estradas de uma vez. Dentro das possibilidades os serviços estão sendo realizados, na oportunidade
o Diretor de Obras, Jânio Sérvio reforça o pedido de paciência
à população.

Brasil país da desigualdade
PROFESSOR DO DF GANHA O TRIPLO DA MÉDIA
NACIONAL
Educação consome a maior fatia do orçamento do governo do
Distrito Federal, e os vencimentos ficam com a parte do leão:
hoje, professores da rede pública recebem salário médio de R$9
mil mensais. Esse valor é o maior do País e representa o triplo
da média nacional de R$3.335, atestada pelo Instituto Nacional
de Estudos Educacionais (Inep), em 2017. No governo do DF,
Educação responde por um terço da folha.
INCOMPARÁVEL VERGONHA
O orçamento global da Secretaria de Educação do Rio Janeiro
chega a R$3,9 bilhões, enquanto no DF só a folha salarial da
Educação totaliza R$6,9 bilhões. O detalhe é que há 17 milhões
de habitantes no Estado do Rio, e menos de 3 milhões em Brasília.
OUTRA DESIGUALDADE
Os salários da Educação no DF custam mais que todo o orçamento do Amapá (R$ 5,8 bilhões) e o dobro de Roraima (R$
3,6 bilhões).
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"Se o bandido atirar primeiro, até a alma sobe de muletas"
Na discussão do Senado sobre a intervenção, José Medeiros (Pode-MT)
alertou para a força das armas do crime contra armas comuns da polícia

PT VOLTA AO PODER EM
CARGOS DE DIREÇÃO DA CAIXA
Ex-braço direito de Gleisi Hoffmann (PT-PR), que o nomeou
subchefe quando foi chefe da Casa Civil no governo Dilma,
Luis Antonio Tauffer Padilha ganhou o cargo de diretor de
Negócios da Caixa pelas mãos do presidente da instituição,
Gilberto Occhi, que foi ministro de Dilma e serve ao PP. Padilha não é caso único: Roney Granemann, outro protegido de Occhi, ganhou a diretoria de Gestão de Pessoas da
Caixa.
PARCERIA DOS TEMPOS DO PT
Como subchefe da Casa Civil na era PT, Padilha tratava de
nomeações no Ministério das Cidades com o então ministro
Gillberto Occhi.
UM BANCO PARA CHAMAR DE SEU
Gilberto Occhi exerce um poder na Caixa, hoje, que nunca
teve, ora escolhendo aliados do PT, ora acolhendo indicações do PP.
TEMER CRIOU O ‘MONSTRO’
O poder de Occhi decorre da decisão de Michel Temer de
delegar ao conselho da Caixa a escolha de vice-presidentes
e diretores.
QUEM MANDA É OCCHI
Fontes da Caixa dizem que Ana Paula Vescovi, presidente
do conselho de administração, dá “ouvidos demais” às pretensões de Occhi.
VÍTIMA DE ATENTADO TERRORISTA NA DITADURA
AINDA LUTA POR REPARAÇÃO
O desembargador Fábio Prieto, do TRF-3, pediu vista do
processo em que Orlando Lovecchio Filho, vítima de ato terrorista em 1968, luta por indenização. Ele tinha 22 anos e
passava pelo consulado dos Estados Unidos em São Paulo,
na Avenida Paulista, quando explodiram uma bomba. Ele
escapou por milag re, mas perdeu parte da perna e viu
destruído o sonho de ser piloto. A Comissão de Anistia premiou o autor do terrorismo com pensão vitalícia, mas negou
o benefício a Orlando.
ATO DE CINISMO
A Comissão de Anistia encontrou um pretexto para negar
pensão a Orlando Lovecchio Filho: exigiu dele prova de “militância de esquerda”.
INSENSIBILIDADE
A Comissão considerou o atentado terrorista “acidente” e
considerou que a vítima "embrenhou-se por vias erradas"
ao pedir reparação.
CRIME IMPRESCRITÍVEL
Orlando recorreu no TRF-3 após o STJ considerar imprescritíveis os tempos de chumbo. O desembargador Fábio
Prieto pediu vistas.
EX É PARA SEMPRE
Fontes da Operação Calicute dizem que Daniella Paraíso,
ex-mulher do presidente da Fecomércio-RJ Orlando Diniz,
preso nesta sexta (23), teve papel-chave na investigação,
revelando seus hábitos de consumo.
COMEMORAÇÃO NA CNC
O eterno presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Antonio de Oliveira Santos, no cargo há quase
40 anos, comemorou a prisão do arqui-inimigo: Orlando Diniz chegou a ameaçar seu cargo.
HISTÓRIA FRACA
Após o governo desistir de reformar a Previdência, Yacov
Arnopolin, da Pimco (Pacific Investment Management Co.),
disse à Bloomberg Markets que o Brasil não está mais entre
as melhores histórias do ano.

INSEGURANÇA ASSUSTA MUITO
Levantamento Paraná Pesquisa mostra: 73,6% de alunos
do Ensino Fundamental têm o desejo por uma intervenção
federal na segurança pública não no Rio de Janeiro, mas em
seu próprio município.
PIOR RECESSÃO DA HISTÓRIA
Nesta sexta-feira o ministro da Fazenda, Henirque Meirelles,
explicou por que a percepção de melhora na situação econômica do brasileiro é tão difícil: "a economia contraiu 8%.
Maior que a Grande Recessão".
PROCESSOS ANTIGOS
Existem pelo menos vinte processos na pauta atual do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas autuações foram
realizadas até 1995. O mais antigo deles dormita no Supremo desde 1981.
OS MAIS IGUAIS
No caso do fim do auxílio-moradia e outras regalias na Justiça, a verdade é como o clássico A Revolução dos Bichos
(George Orwell): “Todos os bichos são iguais. Mas alguns
são mais iguais que outros”.
O QUE É RUIM ESCONDE?
O Portal da Transparência, mantido pelo Ministério da Transparência, ainda não atualizou gastos do governo referentes
a diárias pagas a servidores, cartões corporativos ou até
mesmo a Bolsa Família.
PENSANDO BEM...
...com a menor inflação e juros da História, saída da recessão e Bolsa batendo recordes, o maior risco para a Fitch é
o Brasil dar certo.
INTERVENÇÃO AINDA IGNORA
DENÚNCIA DE MINISTRO
Uma semana depois da intervenção decretada na segurança pública do Rio de Janeiro, não foram deflagradas investigações da denúncia do ministro da Justiça, Torquato Jardim,
de que comandantes da Polícia Militar foram indicados pelo
crime organizado em articulação com deputados estaduais
ligados ao tráfico. A denúncia provocou reações no governo
fluminense e na PM do Rio, mas jamais foi investigada.
CABEÇAS NÃO ROLARAM
Na PM havia a expectativa que já nesta semana rolariam
cabeças de oficiais de sabidas ligações a políticos suspeitos
de ligação ao tráfico.
LIMPEZA NECESSÁRIA
Especialistas em segurança alertam que uma ofensiva contra o crime deve começar pela “limpeza” das polícias Civil e
Militar.
ASSUNTO INCÔMODO
A denúncia de Torquato Jardim incomoda até o próprio Ministério da Justiça, que até o fechamento desta edição não
comentou o caso.
PLANEJAMENTO
O Comando Militar do Leste, onde se concentra o trabalho
do interventor, as coisa ainda estão em “fase de planejamento”.
VERBAS PARA O RIO SAIRÃO
DAS EMENDAS DE BANCADA
O clima anda tenso entre coordenadores de bancadas estaduais com a expectativa de iminente projeto de lei do Congresso ou de medida provisória liberando recursos para a
segurança do Rio de Janeiro. A chiadeira já é grande porque
quase todos os Estados clamam por ajuda federal para enfrentar criminalidade ainda mais grave. Para piorar, os recursos podem ser retirados das emendas coletivas de bancada.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil –
CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais
com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971,
que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical
Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e
ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas,
que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/
ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica
rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores
Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b”
e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical
Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade
com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578
e seguintes da CLT O recolhimento da CSR ocorre até o
dia 22 de maio de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As
guias foram emitidas com base nas informações prestadas
pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas,
por via postal, para os endereços indicados nas respectivas
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17
da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo
Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em
caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação
da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco)
dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar,
ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site
da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá
ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada
no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília
- Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da
Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado
via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais
de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/
ou de Produtores Rurais.
Brasília, 27 de fevereiro de 2018.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 036/2018
Pregão Presencial Nº 013/2018
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 036/2018, na
modalidade Pregão nº 013/2018, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa para aquisição
de móveis para a Secretaria de Educação e Administração
do município de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura da
Sessão Oficial do Pregão dia 13 de Março de 2018 às
08h00min. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo
telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 23 de
Fevereiro de 2018. Joseane Caroline de Abreu Souza Pregoeira. Publique-se.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório Nº 037/2018
Pregão Presencial Nº 014/2018
O Município de Santana do Manhuaçu – MG torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 037/2018, na
modalidade Pregão nº 014/2018, na forma Presencial, tipo
menor preço por item, regido pela Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações. Objeto: Contratação de Empresa para aquisição parcelada de Peças dos veículos modelo FIAT da
frota do município de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura
da Sessão Oficial do Pregão dia 14 de Março de 2018 às
08h00min. Local: Rua Major Custódio, 96, Centro, CEP:
36.940-000 Santana do Manhuaçu/MG, informações pelo
telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 17h00min
horas. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no endereço acima. Santana do Manhuaçu/MG, 23 de
Fevereiro de 2018. Joseane Caroline de Abreu Souza Pregoeira. Publique-se.
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Prefeitura recupera ruas e estradas
e reforma escolas em Manhuaçu

5

A

Secretaria de Obras da Prefeitura de
Manhuaçu está realizando diversos
serviços, com várias frentes de trabalho, para a recuperação de ruas, avenidas e
estradas rurais do município, após o recente
período chuvoso que ocasionou muitas enxurradas. Mesmo durante o carnaval, as atividades não pararam, e, com isto, o dinâmico
serviço melhora as vias para os motoristas
e pedestres. Escolas também estão sendo
reformadas neste início de novo ano letivo.
Nos últimos dias, a Prefeita Cici Magalhães e o Diretor de Obras, Jânio Sérvio
(Catinga), percorreram os bairros e distritos
para averiguar a situação de cada localidade,
e, a partir daí, planejar as ações a serem executadas para atender aos moradores.
Catinga destaca que um levantamento realizado pela Secretaria apurou a existência de
242 buracos na cidade, além de locais onde
os bloquetes foram removidos pelas águas.
‘Manhuaçu não foi preparada no passado
com redes pluviais, então, praticamente toda
chuva danifica o calçamento’, comentou.
Trabalho por toda a parte: ‘Estamos
com quatro equipes restaurando ruas com
o serviço de calcetagem, que é a reposição
dos bloquetes, e estamos com uma equipe
de dez homens na operação tapa-buracos.
Os trabalhos estão sendo priorizados nos
locais de maior movimento’, comentou o
Diretor Catinga.
Os serviços de recapeamento com a operação tapa-buracos estão sendo realizados
em várias ruas. ‘Solicitamos à compreensão
da população neste momento, pois, são 242
buracos. Estamos tratando o caso com muita
prioridade, pois, é determinação da Prefeita
Cici Magalhães que nos empenhássemos
para resolver esta situação. Então, nossa
equipe não descansou no feriado, e nos esforçamos para entregar as ruas em melhores
condições, ainda durante o carnaval’, relatou
Catinga.
Melhorias nas estradas: De acordo com
Catinga, ‘as comunidades rurais foram muito
prejudicadas. Temos diversas pontes arrancadas, estradas ficaram em péssimo estado

por causa das enxurradas e manilhas ficaram
entupidas. Com este levantamento em mãos,
a Prefeita esteve em Belo Horizonte buscando
auxílio do Estado. Com isto, conseguimos
tubulões (tubos ármicos) para reconstruir
as pontes.
Volta às aulas com escolas reformadas:
Para o início do ano letivo, que na rede
municipal será nesta segunda-feira, 19, a
Secretaria de Obras providenciou melhorias
nas escolas. ‘Estamos com seis equipes reformando escolas e creches públicas. Nossa
estrutura não é grande, estamos dividindo
nossa equipe em vários pontos. Então pedimos a compreensão da população, pois, não
temos condições de reformar todas as escolas,
todas as pontes, todas as ruas e patrolar todas
as estradas de uma vez. Haverá o primeiro
passo e também o último, então reforçamos
este pedido de paciência à população’, comentou o Diretor de Obras.
(Secretaria de Comunicação Social –
Prefeitura de Manhuaçu)

OPINIÃO

VENEZUELA, UMA
TRAGÉDIA BRASILEIRA!

O

pior dos erros dos outros é quando as consequências deles recaem sobre quem não
tem, rigorosamente, nada a ver com quem
os cometeu! É isso que estamos assistindo com
os resultados das ações políticas, malversadas, na
vizinha Venezuela que, em nome não se sabe do quê,
está destruindo um país que a natureza abençoou com
reservas abundantes com o que há de mais importante
na nossa sociedade que é o petróleo e o gás natural.
A Venezuela, assim como a Arábia Saudita, são
países que são verdadeiras ilhas em oceanos de petróleo, considerado o ouro negro da natureza. Dois
países cujas populações poderiam estar estruturadas
sobre prosperidades alvissareiras em consequência
das benesses da natureza! Mas não são! A Arábia
Saudita é um país cuja única família, detentora dos
poços de petróleo, lhe proporciona um padrão de
riqueza material acima de qualquer consideração e
impossibilidade de se chegar a ela, por outros meios,
que não os que o petróleo possa patrocinar!
O pior da loucura é quando ela enlouquece as
pessoas à volta do louco para poder dar asas aos
seus devaneios ensandecidos. Foi assim com Hitler,
Alemanha; Mussolini, Itália e Hiroíto, Japão que
verdadeiramente enlouqueceram os seus convivas

e assim conseguiram pôr em prática os seus sonhos
megalômanos. A nossa vizinha Venezuela começou
a desabar com a chegada ao poder do desestruturado
Hugo Chaves que em nome de um nacionalismo
isolacionista e inconsequente começou a expulsar
do país quem havia proporcionado um padrão de
civilidade a sua população que apresentava a todos
um modelo de conforto, que se não invejável, pelo
menos não expunha os seus nacionais a um desconforto econômico-social de dimensões aflitiva e
desesperadora, especialmente para o nosso Estado
de Roraima para onde a população está fugindo à
procura de víveres elementares como alimentos,
medicamentos, produtos de higiene e, acima de tudo,
um posto de trabalho onde possam empregar as suas
forças produtoras. Hoje quarenta mil venezuelanos
invadem, desesperadamente e desnorteados, o Estado brasileiro na busca da manutenção de suas vidas!
O nosso presidente, na intenção de encontrar uma
solução adequada à situação se propôs a distribuir
os desesperados por todo o território nacional a fim
de lhes proporcionar alguma tranquilidade ainda que
seja muito distante do considerado desejável, porém
o possível, dentro do esperado.
artigosbsb@gmail.com

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO TEM DATA MARCADA

A

primeira Conferência Municipal de
Trânsito de Manhuaçu será realizada
no dia 24 de março. A data foi definida durante a última reunião do Conselho
Municipal de Trânsito, que foi presidida
pelo secretário de Planejamento e vice-presidente da entidade, Bruno Spínola.
O objetivo da Conferência é chamar a
população e entidades organizadas para
discutir uma questão delicada e que requer
a participação de todos. “Vamos chamar
a população e as instituições organizadas
para discutir ações efetivas de melhoria
do nosso trânsito. A Conferência será
uma excelente oportunidade para isso”,
explicou Bruno.
O evento é organizado pela Secretaria
de Planejamento, juntamente o conselho, e
será realizado na Câmara Municipal de Vereadores, das 13 às 19 horas. A população
será convidada a participar da conferência,
através de visitas feitas por membros do
conselho em reuniões das associações de
moradores.
Além disso, quem quiser participar poderá se inscrever através de ferramenta que
será disponibilizada no site da Prefeitura
de Manhuaçu. Tudo será divido de acordo
com os eixos temáticos que serão discutidos dentro da Conferência.
TRABALHO INTENSO: O Conselho
Municipal de Trânsito se reúne sempre
na primeira terça-feira do mês. Desde a
constituição da entidade, os membros têm
trabalhado na estruturação e integração do
conselho com o Departamento Municipal
de Trânsito e o Sistema Nacional de Trânsito. Ao integrar, o município passará a gerir
e administrar todos os assuntos inerentes
ao trânsito local. Neste sentido, o secretário
de Planejamento, Bruno Spínola, explica
que o município tem se dedicado a cumprir

com o passo a passo desta integração. Dentre eles, a realização de uma Conferência
Municipal de Trânsito se faz necessário.
“Estamos na fase de elaboração do
concurso para preenchimento de vaga de
agente de trânsito de Manhuaçu. A Câmara
de Vereadores já aprovou toda a base legal,
que inclui o Departamento Municipal de
Trânsito, juntamente com os cargos operacionais e de gestão. Estamos aguardando
o nosso jurídico finalizar o edital para
podermos enviar ao Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais. Após o TCE-MG aprovar, vamos realizar o concurso”,
explicou Bruno.
Até que o concurso seja realizado e os
agentes sejam devidamente empossados,
para que atuem como reais fiscalizadores
do trânsito de Manhuaçu, a Prefeitura de
Manhuaçu está firmando convênio temporário com policiais militares.
TRANSPORTE PÚBLICO: O representante da Viação União, Thiago Guimarães Marim, também esteve presente à
reunião. O objetivo foi discutir com ele soluções para um trânsito mais efetivo, com
linha que possa fazer um rápido tráfego na
região central da cidade, principalmente
após a melhor democratização das vagas
do Centro, com a implantação efetiva do
estacionamento rotativo.
“Com a implantação da municipalização
do nosso trânsito, é de interesse do município que as vagas na região central sejam
democratizadas, ou seja, vamos implantar
efetivamente o estacionamento rotativo.
Para tanto, precisamos pensar em linhas
que possam atender a população de maneira mais rápida e eficaz”, argumentou
Bruno Spínola.
Secretaria de Comunicação Social –
Prefeitura de Manhuaçu
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PREFEITURA DE MANHUAÇU INTENSIFICA
FISCALIZAÇÃO COM NOVAS CONTRATAÇÕES

A

Prefeitura de Manhuaçu vai intensificar
fiscalização no município com a contratação de
novos fiscais. Para isso, a
prefeita Cici Magalhães autorizou a realização, na tarde
do dia (19), de seletivo para
preenchimento de vagas de
profissionais que irão atuar
de acordo com o código tributário e de posturas.
De acordo com o secretário
de Fazenda, Claudinei Domingues Lopes, o objetivo do
processo seletivo é intensificar a fiscalização no município, corrigindo o número de
fiscais que estava defasado.
“Iniciamos o mandato com

apenas dois fiscais. Contratamos três, mas por motivos
pessoais não permaneceram
no cargo. Agora, com esse
processo seletivo, vamos
ampliar o número para termos condições de melhorar a
fiscalização em Manhuaçu”,
explicou Claudinei.
Os novos fiscais contratados terão o objetivo principal
de exercer a função de policia
em todo o município. Com
isso, irão fiscalizar e atuar
dentro das obrigações inerentes ao código tributário
e de posturas de Manhuaçu.
Isso inclui a fiscalização em
estabelecimentos como restaurantes, bares, lanchonetes

e o uso do espaço público,
por exemplo, bem como a
distribuição de cupons fiscais
por parte do comércio local,
alvarás, IPTU e outros.
PROVA: A prova foi realizada na tarde desta segunda-feira (19), no auditório
da Faculdade de Ciências
Gerenciais de Manhuaçu
(FACIG), e reuniu aproximadamente 140 candidatos.
O gabarito será publicado no
Diário Oficial do município,
na manhã desta terça-feira
(20). O resultado oficial será
divulgado na sexta-feira (23).
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu

Manhuaçu passa a ter voos
diários para Belo Horizonte

A

cidade de Manhuaçu
passa a contar com voos
diários (nos dias úteis)
para Belo Horizonte. A novidade foi confirmada pelo
Presidente da Companhia de
Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais (Codemig),
Marco Antônio Castelo Branco,
à Prefeita Cici Magalhães e ao
deputado João Magalhães. A
mudança ainda inclui na mesma
linha as cidades de Caratinga
e Viçosa.
O Governo do Estado de
Minas Gerais, por meio da
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
(Codemig) e da Secretaria de
Estado de Transportes e Obras
Públicas (Setop), inicia uma
nova fase do projeto Voe Minas
Gerais.
A partir de agora, um mesmo
voo pousará em Viçosa, Manhuaçu e Caratinga, otimizando
o atendimento à região leste, que
passa a ter voos de ligação com
Belo Horizonte em todos os dias
úteis. O atendimento a Poços
de Caldas, Varginha e Pouso
Alegre também foi consolidado
em uma mesma rota, ligando a
região Sul à capital com voos
em três dias da semana.
Passa a ser atendida a cidade
de Nanuque, no Vale do Mucuri.
Guaxupé, no sudoeste do Estado, está em fase de conclusão
dos trâmites exigidos para inclusão da rota ao projeto e será adicionada às rotas posteriormente.
A cidade de Ubá, na Zona da
Mata, não apresentou procura e
média de ocupação suficientes
para sustentar a manutenção da
rota, tendo sido retirada nesta
nova etapa.
Nanuque, próxima da divisa
de Minas Gerais com a Bahia
e o Espírito Santo, tem quatro
voos de ligação com a capital,
via Teófilo Otoni. Às segundas
e quartas à tarde, a aeronave deixa BH com destino ao Vale do
Mucuri, para retornar às terças
e quintas, pela manhã. O voo
tem duração total de duas horas

CONSELHO MUNICIPAL DE
TRÂNSITO PLANEJA
PRIMEIRA CONFERÊNCIA

A

e quinze minutos. O percurso
terrestre exige, em média, dez
horas.
A também limítrofe Guaxupé, na divisa com o estado
de São Paulo, terá seis voos
semanais de ligação com o
Aeroporto da Pampulha, em
Belo Horizonte, passando pela
vizinha Passos. Os voos acontecerão às segundas, quartas e
sextas, saindo da capital pela
manhã e retornando à tarde. A
rota será realizada em duas horas, enquanto o trajeto de carro
leva em torno de seis horas.
Os bilhetes serão vendidos por
R$ 530,00 (segunda e quarta)
e R$ 550,00 (sexta). O município será incluído assim que
finalizados os procedimentos
necessários à habilitação da
cidade para inserção no Voe
Minas gerais.
O Voe Minas Gerais é uma
iniciativa de fomento ao transporte aéreo regional que tem
como fundamento a flexibilidade das rotas, que são desenvolvidas e adaptadas para atender
às necessidades locais. Um
dos objetivos principais do Voe
Minas Gerais é estimular os ne-

gócios e o turismo, aproveitando
a infraestrutura aeroportuária
pública já disponível no Estado.
As passagens podem ser obtidas pelo site do projeto, www.
voeminasgerais.com.br, ou pelo
aplicativo MG App (disponível
gratuitamente na Play Store e na
Apple Store).
HORÁRIOS
BH para Manhuaçu (290
reais), Caratinga (300 reais) e
Viçosa (230 reais)
Segunda, quartas e sextas –
10:45 – saindo da Pampulha
Terça e quinta – 8 horas –
saindo da Pampulha
Na sexta, as passagens são
mais caras 310 reais para Manhuaçu, 350 para Caratinga e
250 para Viçosa.
De Manhuaçu para BH (partindo de Santo Amaro de Minas)
Segunda, quarta e sexta –
12:30
Terça e quinta – 9:45
No site, há opções também
para os trechos: Manhuaçu para
Caratinga e Manhuaçu para
Viçosa.
Carlos Henrique Cruz

diretoria do Conselho
Municipal de Trânsito de Manhuaçu se
reuniu, na terça-feira (20),
para iniciar o planejamento
da primeira conferência da
entidade, que acontece no
dia 24 de março. Além de
traçar diretrizes que nortearão os trabalhos nesta data,
os conselheiros decidiram a
criação de comissões temáticas e quais assuntos serão
discutidos no dia.
O objetivo da I Conferência Municipal de Trânsito
é dar posse aos novos conselheiros eleitos e, principalmente, captar a vontade
popular quanto às soluções
para o presente e futuro do
trânsito de Manhuaçu. É
através destas discussões que
as críticas serão colhidas e,
posteriormente, executadas
pelo Departamento Municipal de Trânsito, que já está
sendo estruturado.
O presidente do Conselho
Municipal de Trânsito, delegado de Polícia Civil Carlos
Roberto Souza, acredita que
a participação das pessoas na
conferência é fundamental.
“Se você está preocupado
com um desenvolvimento viável para o trânsito da nossa
cidade, deve participar das
discussões conosco. Acredito
que somente com a união de
esforços de vários segmentos
da sociedade é que teremos
informações suficientes para
executar ações que vão de
encontro com os anseios e
soluções para este que é um
dos problemas mais complexos do município”, avaliou
Carlos.
O comandante da 72ª Com-

panhia de Polícia Militar de
Manhuaçu, capitão Jésus,
afirma que ao municipalizar
o trânsito da cidade, o usuário será o mais beneficiado.
“Parte dessa municipalização
é a conferência e isso vai ser
de extrema importância para
a população. Vamos traçar
ações que vão perdurar por
muito tempo. Com 140 anos,
Manhuaçu precisa repensar e
discutir novamente o trânsito
o evento em março será crucial para isso”, disse Jésus.
EIXOS TEMÁTICOS:
A I Conferência Municipal de Trânsito terá quatro
eixos temáticos. Um deles
será sobre acessibilidade
e mobilidade urbana, que
tratará de um trânsito mais
humano, voltado para pessoas com deficiência física,
auditiva e com dificuldade
de locomoção. Outro tema
muito importante é o debate
a respeito das mudanças necessárias para que se tenha
um transporte público mais
eficaz e ágil.
O terceiro eixo temático tratará do transporte de
cargas e de passageiros na
região urbana. Isso inclui
vans escolares, transporte

coletivo, dentre outros. O
quarto e último assunto a
ser discutido abrange sinalização e normatização do
trânsito de Manhuaçu. De
acordo com o vice-presidente
do conselho e secretário de
Planejamento, Bruno Spínola, a participação popular é
de suma importância nestas
discussões.
“Pedimos que todos os
usuários do trânsito de Manhuaçu venham participar
conosco da I Conferência.
É fundamental ouvirmos as
críticas, sugestões e informações que cada um tem e que
pode contribuir para fazermos, juntos, um trânsito mais
viável para todos. São essas
colaborações que irão ajudar a construir o projeto do
Departamento Municipal de
Trânsito para o ano de 2018 e
2019”, comentou Bruno. As
inscrições para participar da
I Conferência Municipal de
Trânsito poderão ser feitas
através do site da Prefeitura, a partir de semana que
vem, ou presencial no Paço
Municipal.
Secretaria de Comunicação Social – Prefeitura de
Manhuaçu
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Câmara de Vereadores de Manhuaçu aprova repasses
financeiros a fim de apoiar eventos culturais e esportivos

E

m reunião ordinária, na
noite de quinta-feira,
22/02, sob a presidência de Jorge Augusto Pereira
“Jorge do Ibéria”, os vereadores de Manhuaçu aprovaram
três projetos de lei, requerimentos, moções e indicações.
Além disto, os parlamentares também deram ciência a
dois projetos de lei, incluindo
o que dispõe sobre a cessão
do Estádio JK para utilização
da equipe do Boston City
Futebol Clube Brasil em dias
de jogos oficiais. O Secretário
de Esportes, Jânio Garcia
Mendes, respondeu algumas
perguntas dos vereadores
pertinentes ao assunto.
Os vereadores também pediram vista do projeto de lei
que autoriza o poder Executivo a promover alterações de
fontes e destinações de recursos previstos na LOA/2018
conforme definição da Secretaria do Tesouro Nacional
– STN.
APROVADOS
Projeto de lei de autoria
do Poder Executivo que autoriza o repasse de recursos
financeiros à Associação de
Mulheres de Vila de Fátima
no valor de R$ 4.000 para a
realização do XV Encontro
de Mulheres Rurais do Município de Manhuaçu.
Projeto de lei de autoria do
Poder Executivo que dispõe
sobre a cessão de servidor
público ao município de Matipó. A cessão não acarretará
qualquer despesa ao município de Manhuaçu, bem
como não será necessária a
contratação de servidor para
substituição da servidora
cedida, ocupante do cargo
de provimento efetivo de
Professor I.
Projeto de lei de autoria
do Poder Executivo que autoriza o repasse de recursos
financeiros à Associação de
Professores de Educação
Física de Manhuaçu e Região

no valor de R$ 3.000 para
a realização do Manhuaçu
Open de Peteca.
REQUERIMENTOS
José Geraldo Damasceno
Requer ao Diretor do
SAAE informações de todas
as despesas (pessoal, máquinas, automóveis, caminhões
etc) e receitas arrecadadas por
mês pela autarquia, constando
dados de inadimplência, para
totalização dos valores.
Requer à Secretaria Municipal de Educação informações sobre o andamento de
licitações para contrução de
Creche e Escola Municipal
de Educação Infantil (EMEI),
no Distrito de Ponte do Silva.
Requer à Secretaria Municipal de Saúde informações
sobre o andamento da construção da Farmácia do SUS
e quais as providências estão
sendo tomadas para a retomada das obras paralisadas
desde 2011.
Rodrigo Júlio dos Santos
Requer da Prefeitura Municipal de Manhuaçu que informe o horário de funcionamento do banheiro público (Masculino e Feminino) localizado
na Praça Dr. César Leite haja
vista as reivindicações dos
munícipes, principalmente
em horários de visitação no
Hospital César Leite.
Requer da Prefeitura Municipal de Manhuaçu que me
informe o motivo de não ter
uma placa com o horário de
funcionamento dos banheiros
públicos localizados na Praça
Dr. César Leite informando
aos usuários sobre este horário.
Requer da Prefeitura Municipal de Manhuaçu informações sobre a retomada das
Obras do ESF São Vicente,
ESF Santa Luzia e Creche
Santo Amaro, haja vista o
grande anseio das comunidades acima para concretização
destas obras;

Gílson César da Costa
Requer da Secretária de
Saúde o retorno do servidor
Edvaldo Medeiros, ocupante
do cargo de Fiscal da Vigilância Sanitária, a sua lotação
de origem, de acordo com o
disposto no art. 3º, parágrafo
único, da Lei Municipal nº
3.769/2017.
Requer da Coordenadora
da Vigilância Sanitária informações sobre a situação da
fiscalização do Matadouro
Municipal, constando quantas visitas são feitas semanalmente pelo veterinário
ou fiscal responsável pelo
matadouro.
Requer que seja oficiado
ao Procurador Jurídico do
Município e à Secretária Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social para que
se façam presentes perante a
reunião das Comissões Permanentes desta Casa, em data
a ser marcada, com o intuito
de prestarem maiores esclarecimentos sobre o Projeto de
Lei nº 05/2018 (Substitutivo),
que “Dispõe sobre o serviço
de Acolhimento Institucional
na modalidade Abrigo Institucional para adolescentes no
município de Manhuaçu e dá
outras providências”.
MOÇÕES
Rodrigo Júlio dos Santos
Moção de Reconhecimento
Ao novo Diretor do Colégio Tiradentes da PMMG, Sr.
Agildo Soares Dutra.
João Gonçalves Linhares
Júnior
Moção de Pesar
Pelo falecimento do Sr.
Sebastião de Oliveira Filho
(Santos Eletricista).
Jorge Augusto Pereira
Moção de Pesar
Pelo falecimento da Dona
Edela Filgueiras Gomes (Mãe
do Vereador Rogério Filguei-

ras Gomes), em 15/02/2018.
INDICAÇÕES
Antônio Aparecido Viana
(Tony Mix)
Indica a construção de quadra poliesportiva coberta
no Bairro São Francisco de
Assis.
Rogério Filgueiras Gomes, José Ferreira da Silva
e Paulo César Altino
Indicam a instalação de sete
postes equipados com baixa
tensão isolada na BR-262,
próximo ao Pneus Turbo.
José Ferreira da Silva
Solicita a limpeza e melhorias na conservação de canaletas na Vila Boa Esperança.
Reivindica a ampliação
lateral da ponte situada na
BR-262 sobre o Rio Luisburgo, considerando os riscos
para a segurança de pedestres
devido ao trânsito intenso de
veículos e falta de acostamento e proteção, Bairro Ponte da
Aldeia.
Rodrigo Júlio dos Santos
Indica a extensão de rede
elétrica na Rua Catuaí, na
Vila Deolinda, para atender a
demanda dos moradores desta
localidade.
Indica a reforma da pavimentação na Rua Wilson de
Souza Santos, no Bairro São
Vicente, haja vista a grande
demanda de veículos que
transitam nesta via para acessar ao centro de Manhuaçu.
Indica a construção de rede
pluvial e de esgoto na Rua
dos Eucaliptos, no Bairro
Santana.
Berenice Maria Ferreira
de Souza
Reivindica o patrolamento
e cascalhamento da estrada
no Córrego São Benedito e
Taquara Preta.
Indica o asfaltamento da estrada que dá acesso à Ponte do
Evaristo até na Igreja Católica

da Barra da Taquara Preta.
Solicita a construção de
muro de contenção próximo
à Unidade Básica de Saúde
(UBS) de Ponte do Silva.
João Gonçalves Linhares
Júnior
Solicita a colocação de
iluminação pública na Rua
Penha de Assis, em frente ao
nº 77, Bairro Lajinha.
Indica a construção de rede
pluvial na Viela José Eugênio,
ao lado da SEMA, próximo
ao Bar do Veloso, no Bairro
Santa Terezinha, considerando os diversos transtornos que
passam os moradores quando
chove, ficando ilhados em
suas próprias casas.
Reivindica a colocação de
calçamento e construção de
rede pluvial na Rua Moisés
Ribeiro Alves, Bairro Colina.
José Eugênio de Araújo
Teixeira
Solicita a reforma e reestruturação dos banheiros
públicos em São Pedro do
Avaí, com urgência, já que
os mesmos se encontram
desativados e são de grande
importância para a comunidade local.
Reivindica a construção
de muro de arrimo na Rua
Antônio Calixto, no Bairro
Santa Cruz, em São Pedro do
Avaí, pois a rua conforme já
foi vistoriado corre sério risco
de desabamento total, já que
grande parte já cedeu.
Indica que seja feita em
regime de urgência a restauração do monumento a São Pe-

dro, pois o mesmo está colocando em risco a integridade
das pessoas, considerando seu
estado deplorável e risco iminente de cair, conforme laudo
da defesa civil, assim como
terminar a obra da estrutura,
haja vista foi iniciada e não
deram seguimento ao acabamento da mesma, constando
tudo no laudo de vistoria da
defesa civil.
Vantuil Martins da Silva
Solicita melhorias na E.
M. Antônio Francisco de
Oliveira, no Córrego da Soledade, em Sacramento, com
a construção de muro com 40
metros de comprimento por
2,20 metros de altura para
ampliação da área da escola
e disponibilidade de 3.000 telhas para a reforma do telhado
que apresenta muitas goteiras.
Indica a reforma da E. M.
Apolinário Anacleto, localizada na Comunidade de
Palmeirinha.
Reivindica a colocação de
calçamento nos morros de
Sacramento que dão acesso a
Palmerinha.
Paulo César Altino
Indica a construção de Unidade Básica de Saúde (UBS)
para atender aos moradores
dos Bairros Lajinha e Bela
Vista.
Reivindica a implantação
de academia ao ar livre no
Bairro Lajinha.
Solicita a colocação de
iluminação pública na Rua
Anaci Alves Moreira com a
Rua Bela Vista.
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Homem morto em tentativa de assalto em Fervedouro
fazia parte de quadrilha de roubo de cargas, diz PM

E

m uma operação de combate a roubo de cargas,
deflagrada inicialmente
na zona rural do distrito de
Vermelho, com desdobramento
em endereços em Muriaé nos
bairros João XXIII e Safira, a
Polícia Militar (PM) apreendeu,
na tarde desta quinta-feira (22),

três espingardas e uma picape.
De acordo com a PM, o bandido
morto nesta quinta (22) durante
uma tentativa de assalto, na BR116, em Fervedouro, fazia parte
de um grupo criminoso especializado em roubo de cargas.
O oficial da PM, tenente Amaral relatou que a movimentação

dos militares se deu após a corporação tomar conhecimento de que
o homem de 33 anos, morto em
Fervedouro, era morador do bairro Safira, em Muriaé, suspeito de
participação em roubo de cargas.
Conforme o militar, a partir
de informações de que o bando
utilizava um sítio na zona rural

do distrito de Vermelho como
uma espécie de depósito de carregamentos roubados, equipes da
PM foram até a propriedade e o
caseiro confirmou que o local é
usado para ocultar caminhões e
materiais roubados, sendo uma
espingarda calibre 32 apreendida
no sítio.

m tentativa de assalto na
madrugada de quinta feira (22/02) terminou com
um dos assaltantes morto a tiros
na BR 116, próximo a cidade
de Fervedouro, na entrada da
comunidade Graminha.
Assaltantes tentavam roubar

o caminhão Mercedez Benz,
branco, baú, placa Rio de Janeiro. O caminhoneiro foi socorrido
e conduzido até ao Hospital
Santa Bárbara em Fervedouro
e depois levado para a Casa de
Caridade em Carangola. Ele
sofreu 2 tiros na perna. Um dos

assaltantes fugiu e possivelmente tenha sido atingido por tiros.
O outro, identificado como Luiz
Alberto Pereira Ferreira, morreu
no local com dois tiros no peito.
Ele foi identificado com auxílio
de uma carteira Nacional de
Habilitação. Ainda foi encon-

trado no nome dele um talão de
cheques com apenas uma folha,
escrito com endereço de Barão
do Monte Alto. É possível que
ele seja daquela região. A Polícia
Rodoviária Federal registrou
o caso, acionando a perícia da
Polícia Civil de Muriaé.

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

Caminhoneiro reage a assalto e mata bandido

U

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

Na sequencia da operação
os militares seguiram para uma
residência do bairro João XXIII,
onde as outras duas armas foram
entregues. Uma delas, de calibre
12, é registrada, porém, o documento está vencido.
Já no bairro Safira, a PM
apreendeu uma picape VW Saveiro que, de acordo com o te-

nente Amaral, era utilizada para
transporte fracionado das cargas
roubadas.
As armas e o veículo foram
levados para a delegacia de
Muriaé e assim como todas as
informações coletadas pela PM,
serão apresentadas à Polícia
Civil (PC).
Rádio Muriaé

Foragido da Justiça
é preso em Santana
do Manhuaçu
Um homem de 36 anos foi
preso pela Polícia MIlitar em
Santana do Manhuaçu, na tarde
de quinta-feira, 22/02.
Durante realização da Operação Batida Policial, a equipe de

patrulhamento conseguiu fazer
na prisão de um indivíduo que
possuía um mandado em aberto.
A ordem de prisão é da Comarca de Ipanema motivada
pela Lei Maria da Penha.

MUTUM: Tráfico de drogas

A

pós denúncia, um policial militar de Mutum,
mesmo de folga, passou
a vigiar o local e quando o autor
chegou em casa foi abordado.
Neste momento o Militar chamou o reforço que já estava
próximo.
Em principio autor tentou
negar que morava na casa mas
com o forte odor de entorpecente que saía de dentro da
casa, os militares chamaram
um chaveiro que abriu a porta
e de imediato, já no primeiro
comodo localizaram parte do

entorpecente, sendo o restante
localizado em outro comodo
da casa.
Após um tempo o autor
acabou por admitir que reside
no local, confessando aos militares que todo o entorpecente
pertencia a ele.
Material apreendido:
110g de Maconha
220g de Crack (01 barra)
1,6kg de Cocaína
03 balanças de Precisão
Caderno de anotações do
tráfico
Demais objetos para produção
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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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A mulheres e a fada
Era uma vez um casal que fazia bodas de
prata e estava também celebrando os seus 60
anos de idade.
Durante a celebração, apareceu uma fada e
lhes disse: Como prêmio por terem sido um
casal exemplar durante 25 anos, concederei
um desejo a cada um!
Quero fazer uma viagem ao redor do mundo
com o meu querido marido! -Pediu a mulher.
A fada moveu a varinha e... zás!
Os bilhetes apareceram nas mãos da senhora.
Em seguida foi a vez do marido. Ele pensou um momento e disse: Bem, este clima
está muito romântico, mas uma oportunidade
destas só se tem uma vez na vida. Então...
Bom, desculpa, amorzinho -disse, olhando
para a esposa - mas o meu desejo é ter uma
mulher trinta anos mais jovem do que eu!
A mulher fica chocada, mas pedido é pedido: A fada faz um circulo com a varinha
e... zás!
O homem ficou com 90 anos!!!!
Moral da história: Os homens são sacanas,
mas as fadas madrinhas são mulheres!

Coronel Sérvio Túlio assume o
comando da 15ª Região Militar

TEÓFILO OTONI (MG) - O manhuaçuense Coronel Sérvio Túlio
Mariano Salazar assumiu oficialmente o comando da 15ª Região da
Polícia Militar, sediada em Teófilo
Otoni. Ele foi designado para a nova
função, depois de dois anos à frente
do 11º Batalhão de Polícia Militar,
em Manhuaçu.
A posse foi no dia 07, no auditório
Master do Centro de Convenções
Aécio Cunha – Expominas. O
Comandante-Geral da Polícia Militar
de Minas Gerais, Coronel Helbert
Figueiró de Lourdes, comandou a
passagem do comando do Coronel
Marcelo Fernandes para o Coronel
Sérvio Túlio Mariano Salazar.
A Banda de Música da 15ª RPM
tocou, sob a regência do 2º Tenente Carlos Willans Martins Pinto, e

todos os presentes cantaram o Hino
Nacional.
O Comandante Substituído, Coronel Marcelo recebeu das mãos do
Comandante-Geral, acompanhado
do Chefe do Gabinete Militar do Governador e da esposa do Cel Marcelo,
Srª Reni Alves Coelho Fernandes, a
bandeira insígnia, símbolo maior do
legado do Comandante da Região.
Em seguida, o ápice do evento,
os presentes assistiram o ato solene
de transmissão e assunção do cargo,
presidido pelo Comandante-Geral
e consequente assinatura do Termo
de Posse.
O novo Comandante, Coronel
Sérvio Túlio Mariano Salazar, fez
seu discurso de posse, firmando seu
compromisso de cumprir as leis,
respeitar e trabalhar pela população

Mulheres...

A mulher pergunta para o marido:
- Amor, qual o seu plano para a Semana
Santa?
O homem responde:
- O mesmo de Jesus: sumir na sexta e reaparecer no domingo!
Aí o abestado do marido, resolve perguntar para a esposa:
- E os seus planos querida?
A esposa responde: - O mesmo que Judas:
TRAIR!!!!!
- Que mulher ignorante, não sabe nem
brincar!

dos sessenta municípios
compõem a 15ª RPM.
O evento contou com a
presença do Chefe do Gabinete Militar do Governador
e Coordenador Estadual de
Defesa Civil, Coronel Fernando Antônio Arantes; do
Chefe da Diretoria de Saúde
da PMMG, Coronel Márcio
Flávio de Moura Linhares;
do Chefe da Diretoria de
Comunicação Organizacional da PMMG, Coronel
Welerson Conceição Silva;
Prefeito de Teófilo Otoni,
Daniel Batista Sucupira; Presidente da Câmara Municipal
de Teófilo Otoni: Vereador
Fábio Lemes; Coordenador
do Ministério Público do

sete erros

SABEDORIA
O mestre disse: Por natureza, os homens são próximos; a educação é que os
afasta.(Confúcio)
Sem trabalho, toda vida apodrece.
Mas, sob um trabalho sem alma a vida
sufoca e morre. (Albert Camus)
Não temos tanta necessidade da ajuda
dos amigos quanto da certeza da sua ajuda. (Epicuro)
O sábio nunca diz tudo o que pensa,
mas pensa sempre tudo o que diz. (Aristóteles)

Amizade na caserna

Q

DICAS
SEMENTES – As sementes para o preparo
de sua horta, pomar ou plantio de árvores você
adquire em casas idôneas. Saiba que sementes
velhas não germinam e as inferiores não dão
frutos de valor.
POMAR – Ao se plantar um pomar nunca
se deve plantar uma só variedade e sim várias
para que se possa ter garantida a fecundação
dos frutos pela polinização cruzada. A fecundação das flores é um dos fatores mais importantes na frutificação.
ADUBO – As folhas das árvores, tão abundantes durante o outono, podem, quando acumuladas em monte depois de fermentadas,
fornecer matéria orgânica altamente valiosa
para a correção de terrenos.

Trabalho, Procurador Fabrício Borela Pena; do Assessor
do Governo de Minas Gerais
na região, Jorge Arcanjo;
do Chefe do 15º Departamento de Polícia Civil,
Vinícius Sampaio da Costa;
do Representante da Polícia
Rodoviária Federal, Inspetor Marcos Roberto; dos
Comandantes das Unidades
Subordinadas da 15ª RPM,
representantes do Corpo de
Bombeiros Militar e Subsecretaria de Administração
Prisional (Suapi), além de
vários Prefeitos, Presidentes
das Câmaras e Vereadores
dos demais cinquenta e nove
municípios que compõem a
15ª RPM.

CURIOSIDADES
DATAÇÃO – Datação é um método de determinação de idade por meio do decaimento radioativo do carbono-14 (radiocarbono) em nitrogênio.
O radiocarbono é absorvido pelas plantas, que
servem de alimentos aos animais. Quando esses
morrem, é possível determinar-lhes a idade, medindo-se o nível de radiocarbono ainda presente
em seus restos mortais. Esse método de datação
foi desenvolvido em 1947, por Williard F.Libby.
VIAGEM À LUA – A primeira sonda espacial
a pousar em solo lunar foi a “Luna 2”, da União
Soviética, 1959. Até 1967, várias naves orbitaram e desceram à lua, coletando uma valiosa
carga de informações que permitiram a ida dos

primeiros astronautas, os norte-americanos Neil
A.Armstrong e Edwin E.Aldrin, em 1969. Cinco
outras expedições americanas levaram homens à
lua. A União Soviética, concorrente dos EUA na
corrida espacial, nunca enviou tripulações, embora mantivesse robôs lunares entre 1970 e 1974.
HINO NACIONAL – O Hino Nacional Brasileiro é um dos mais belos do mundo. Constata-se facilmente isto quando se ouve nosso hino
e outros, em competições ou eventos outros em
várias partes do planeta. A belíssima música do
nosso hino foi composta por Francisco Manuel da
Silva e a letra escrita por Joaquim Osório Duque
Estrada.

uero aqui
render minhas homenagens a esse
companheiro de
trabalho.
Te n C e l Q O R
PMMG Walter Soares dos Santos, com
ele aprendi meus
primeiros passos na
gloriosa milícia de
Tiradentes e para ele
foi minha primeira
continência.
No dia de seu
último serviço na
ativa tiver o prazer
de prestar a ele essa
simbólica homenagem prestando a
devida continência.
Meu amigo fica
aqui meus sinceros agradecimentos por tudo que me ensinou
na vida profissional, tenho orgulho e respeito por ter servido
ao seu lado.
O tempo passou e sua hora
chegou, mas estarei aqui na
ativa para sempre te atender e

servir.
Que Deus continue te abençoando sempre.
Sucesso na reserva altiva.
PMMG para sempre no peito
e na alma.
Um grande e fraterno abraço.
Agnaldo De Souza Schuab
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Luiz Fernando Guimarães se interna em
hospital do Rio
Luiz Fernando Guimarães deu
entrada no Hospital Norte D’Or,
Zona Norte do Rio de Janeiro, na
última quarta-feira (21). Aos 68
anos, o ator decidiu se internar para
investigar um problema no intestino. Segundo o jornal "Extra", o
famoso passou por um colonoscopia - que consiste na visualização
do interior do intestino grosso e da
parte final do intestino delgado - e
precisou permanecer na clínica por
um dia.
Em busca de discrição, o veterano buscou atendimento em um
hospital longe de sua casa - que fica no Jardim Botânico, bairro
da Zona Sul.
Luiz ainda fez alguns pedidos como acesso restrito ao seu quarto, só permitindo a entrada de um médico, enfermeiro e técnico.
Procurada, a assessoria de imprensa do artista não deu detalhes
sobre seu estado de saúde.

Roberto Carlos é acusado de despejar
filhos e ex-affair
A mãe de dois filhos de Roberto Carlos,
Bárbara Thuller, acusou o ex-jogador de mover uma ação para despejá-la com as crianças.
"Sou mãe, trabalhadora e mulher. Não quero nada dele. Apenas a moradia que ele deu
para meus dois filhos", disse a moça ao jornalista Leo Dias.
A família atualmente mora em um apartamento em Itaperuna, no
interior do Rio de Janeiro.
Vale ressaltar que a pensão alimentícia, no valor de R$ 10 mil
mensais, tem sido paga em dia.

Gusttavo Lima publica vídeo com fuzil e
declara apoio a Bolsonaro
Um post publicado por Gusttavo
Lima na noite de quinta (22) vem
provocando polêmica nas redes
sociais. O sertanejo declarou seu
apoio ao federal Jair Bolsonaro e
fez uma crítica firme ao Estatuto do
Desarmamento.
“Hoje em dia no Brasil só está
desarmado o cidadão de bem. Revogação do Estatuto do Desarmamento já… Nossas família e nossas casas protegidas”, escreveu,
na legenda de um vídeo em que aparece atirando com um fuzil de
calibre .50. Ele complementou a mensagem com a tag #bolsonaro2018. O cantor está nos Estados Unidos e o vídeo foi gravado no
clube de tiro Ares Firearms Training, no estado da Flórida.
O vídeo provocou grande polêmica nas páginas de Gusttavo nas
redes sociais, dividindo opiniões entre seus seguidores. “Realmente apenas o armamento da população resolveu a segurança pública nos EUA. As crianças podem ir em paz a escola e os adultos
frequentam um show tranquilos! (contêm ironia)”, escreveu um
dos fãs do cantor. “Ele é inteligente, não tem seus pensamentos
limitados, não é marionete da mídia”, disse outro.

Nego do Borel reata
namoro com modelo e
eles se declaram
Após ficarem menos de um mês separados, Nego do Borel e Julia Schiavi
reatam o namoro. A modelo acompanhou o cantor no Premio Lo
Nuestro, nos Estados Unidos, no qual ele se apresentou com Maluma. Pelo Instagram, os dois se declararam: “Amo tu”, disse
Nego e “Meu bebê”, escreveu Julia.
O anúncio do término veio pouco antes do Carnaval, eles
estavam juntos há um ano e quatro meses. O motivo seriam as
traições de Nego. Ela chegou a excluir todas as fotos e parar de
seguir o ex-namorado nas redes sociais. Entretanto, o casal foi
visto junto em um camarote na Sapucaí, onde o artista se apresentou. Tudo indica que o namoro foi reatado.

Ex-BBB Maria assume namoro
com deputado de 75 anos
Depois de muitos rumores, está confirmado o namoro entre a
ex-BBB Maria Melilo e o deputado federal Jarbas Vasconecelos.
Em entrevista a revista Veja, ela contou que os dois se conhe-
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ceram graças ao também ex-BBB
Daniel Rolim, amigo de Maria. Ela
ainda confirmou que os dois estavam
recentemente juntos em Portugal.
"Estamos tentando. Ele é incrível,
educado e inteligente”, disse.
Sobre a diferença de idade - ela
tem 34 anos e ele, 75 -, Marina comentou que não se importa. “Não
tenho problema em namorar alguém
com 40 anos a mais. Prefiro, aliás,
homens mais maduros”, afirmou.

Após não receber lance, mansão de
Clodovil vai a leilão novamente
A mansão de Clodovil Hernandes
em Ubatuba, no litoral paulista, irá
novamente a leilão judicial, após
não ter recebido nenhum lance na
primeira vez.
Quem estiver interessado em adquirir a casa em que o apresentador
passou os últimos anos de sua vida
precisará desembolsar R$ 900 mil à
vista, com depósito feito em juízo. O valor do local seria originalmente avaliado em R$ 1,6 milhões.
Com mais de 20 cômodos, a mansão fica situada em um terreno
de 3 mil metros quadrados, possuindo piscina, sauna, capela e um
lago, construídos em uma área preservada em meio à Mata Atlântica, próxima à Praia do Léo. O imóvel, porém, já apresenta sinais
de abandono.
Não é a primeira vez que bens de Clodovil vão a leilão após sua
morte. Em 2012, joias, móveis e obras de arte do estilista foram
leiloados, incluindo uma gravata borboleta de ouro branco cravejada com mais de mil brilhantes, vendida por R$ 46 mil. Na ocasião,
um único fã levou 19 lotes de peças.
Clodovil morreu em 17 de março de 2009, aos 71 anos, vítima de um AVC. À época, exercia mandato como deputado federal
pelo PR-SP.

Renata Banhara afirma ter
sido agredida pelo marido
A modelo Renata Banhara,
que está se recuperando das sequelas de uma infecção grave no
cérebro que sofreu no ano passado, revelou para a revista Quem
que foi agredida e traída pelo
marido, cujo nome não foi revelado, enquanto estava tratando a
doença.
Renata contou para a publicação que pensou bastante sobre revelar as agressões e que foi inspirada pelos movimentos de denúncia de assédio. "Eu refleti muito
desde o dia 25 de janeiro pensando se devia ou não falar. Ponderei
e cheguei à conclusão que deveria sim, pelo volume de mulheres
que vivem a violência psíquica, o abandono, a hostilidade. Todos
esses levaram a me manifestar. Achei que guardar isso comigo me
sufocaria. Desde que fiquei doente, no início de 2017, fui a cada
dia sendo desprezada e hostilizada, porém jamais imaginei que
chegaria a agressão física", disse a modelo.
Ela afirma que descobriu a traição por meio dos empregados que
trabalham na casa dela, que revelaram a ela que seu marido levava
a amante para lá mesmo quando Renata estava fazendo tratamento no hospital. Quando foi confrontá-lo sobre o fato, as agressões
aconteceram. "Exato dia 24 para 25 de janeiro, fui falar com ele e
ele surtou. Enfim, o pior ocorreu. Para que não pareça vingança,
eu mantenho o nome de todos envolvidos em total privacidade.
Quero justiça! Sou casada há seis anos e mais dois anos de namoro
e sempre procurei manter a discrição. Continuo, mas o que vivo
me cabe o direito de desabafar e desejo justiça", desabafou Renata.
Ela não informou se levará o caso para a Polícia.

Nana Gouvea nos EUA: ‘Quando falo que
sou brasileira, viro lixo’
Nana Gouvea já ficou conhecida como a modelo da Banheira
do Gugu, aquele quadro inglório
do SBT em que rebolava em trajes sumários dentro de um tanque
d’água, e como “o” meme do furacão Sandy, depois de posar ao
lado de árvores derrubadas pela
passagem do tufão pelos Estados
Unidos, onde mora há anos com o marido, o americano Carlos
Keyes. Agora ela, que se recusa a comentar o episódio de 2012,
quer ser estrela de cinema, e para isso dá o seu passo mais ambi-
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cioso: estreia como protagonista no filme de terror Black Wake,
que estreia no próximo sábado, 24, nos Estados Unidos e teve seu
trailer divulgado nesta semana (abaixo). Nana falou sobre o desafio e a experiência de morar nos EUA a VEJA: Como você entrou
para o projeto? Eu fiz um teste com o diretor de Black Wake, Jeremiah Kipp, para um outro filme e ele me apresentou o roteiro desse
projeto. Nós começamos a desenvolver o projeto (Nana também
é produtora do longa) e, como precisávamos de uma pessoa para
tocar a parte burocrática, pedi a ajuda do meu marido, que acabou
virando o produtor do filme. A produção levou dois anos, mais ou
menos.
Quem é a sua personagem? Eu faço uma psiquiatra brasileira, a
Dra. Luiza Moreira, que é contratada pelo governo americano para
tentar desvendar mortes que estão acontecendo perto de locais com
água. O filme é muito complexo, para assistir grudado na cadeira
de olho aberto. Tem aliens, zumbis e muita história por trás disso.
É daqueles filmes que você tem que assistir duas vezes para pegar todos os detalhes? Acho que sim, principalmente para a mentalidade do brasileiro. Nós não estamos acostumados no Brasil com
ficção científica, é um gênero relativamente novo no nosso cinema,
então acho que vale a pena. É um filme bem diferentão.

Exame de DNA de suposta filha de Marcos
Paulo dá negativo
Michelle dos Santos, suposta filha de Marcos Paulo
– que morreu em novembro
de 2012 -, tem tentado provar sua relação de parentesco
com o diretor há anos. Porém,
o segundo exame de DNA
realizado no fim do ano passado, ficou pronto na última
terça-feira (20) e deu negativo. Segundo o colunista Leo Dias, o
primeiro teste foi feito com material colhido de suas supostas irmãs
- herdeiras biológicas do ator - e deu desfavorável.
Um perito, então, reavaliou a possibilidade de o resultado apresentar um 'falso negativo' por não ter sido recolhido provas genéticas
diretamente de Marcos.
Por causa disso, foi retirado material dos tumores do famoso, mas
o exame também apresentou resultado nulo.

Na Jamaica, Bieber é padrinho da união
do pai e não desgruda de Selena
Jeremy Bieber, pai de Justin Bieber, subiu ao altar para trocar as
alianças com Chelsey Rebelo no
início desta semana, na Jamaica.
Um dia especial que levou o artista
ao papel de padrinho.
"Família", escreveu o pai do cantor na legenda de uma foto publicada no Instagram.
"Foi o dia mais incrível de sempre. Casei com o meu melhor amigo! Te amo", declarou Chelsey em
suas redes sociais. Além de fotos na
festa, Selena e Bieber foram flagrados diversas vezes na Jamaica,
em clima de muito romance, com direito a beijos e abraços.

Mãe de Dado Dolabella lamenta
vazamento de fotos do filho
Pepita Rodrigues ficou chocada com fotos de Dado Dolabella
na prisão que foram divulgadas
no programa “Fofocalizando”,
do SBT, nesta quarta-feira (21).
A atriz lamentou o ocorrido, mas
afirmou que o filho está bem.
"Eu vejo estas fotos e fico com
muita pena. Eu sou mãe. E mãe é
mãe. Dizem que mãe sempre protege o filho, mas não é bem assim. Ele está muito bem apesar das
circunstâncias. Ele não tem os quase R$ 200 mil que querem que
ele pague e eu também não tenho”, disse a progenitora do famoso
à revista “Quem”. E continuou: “Não é justo porque ele está há três
anos sem emprego. Então, eu só sinto pena. Mas se os juízes acham
que ele deve tudo isso, ele vai cumprir a lei".
Visivelmente emocionada, a artista garantiu que, ao contrário do
que muitos pensam, Dado não faz o estilo bad boy. "Ele virou outra
pessoa. Ele está muito tranquilo lá dentro. Tem muita paz interior. Se
tornou vegano, pratica ioga. Eu fui lá ver ele na última quarta-feira
e hoje fui de novo. Mas ele não quer que as crianças o vejam nessa
situação”, contou. Dolabella, para quem não sabe, está preso há 16
dias por atrasar a pensão do filho, Eduardo, de 7 anos, fruto de seu
relacionamento com Fabiana Neves. O ator deve R$ 196 mil e só
será solto quando pagar a quantia.
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda.
Relatório da Administração
Senhores Associados,
Submetemos à apreciação de V.S.as as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2017
da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda - SICOOB CREDICAF na forma
da Legislação em vigor.
1. Política Operacional
Em 2017 o SICOOB CREDICAF completou 29 anos, mantendo sua vocação de instituição voltada
para fomentar o crédito para seu público alvo, os cooperados. A atuação junto aos seus cooperados
se dá principalmente através da concessão de empréstimos e captação de depósitos.
2. Avaliação de Resultados
No exercício de 2017, o SICOOB CREDICAF obteve um resultado de R$ 8.482.653,34 representando
um retorno sobre o Patrimônio Líquido de 17,54%.
3. Ativos
Os recursos depositados na Centralização Financeira somaram R$ 68.882.841,31. Por sua vez a
carteira de créditos representava R$ 172.709.476,51.
A carteira de crédito encontrava-se assim distribuída:
Carteira Rural		
Carteira Comercial

R$ 53.613.671,43		
R$ 119.095.805,08		

31,04%
68,96%

Os Vinte Maiores Devedores representavam na data-base de 31/12/2017, o percentual de 12,00%
da carteira, no montante de R$ 20.724.849,25.
4.Captação
As captações, no total de R$ 144.780.679,70, encontravam-se assim distribuídas:
Depósitos à Vista		
Depósitos a Prazo		

R$ 31.909.765,28		
R$112.870.914,42		

22,04%
77,96%

Os Vinte Maiores Depositantes representavam na data-base de 31/12/2017 o percentual de 21,29%
da captação, no montante de R$ 30.817.779,23
5. Patrimônio de Referência
O Patrimônio de Referência do SICOOB CREDICAF era de R$48.356.605,33. O quadro de associados era composto por 15.177, no final do exercício de 2017.
6. Política de Crédito
A concessão de crédito está pautada em prévia análise do propenso tomador, havendo limites de
alçadas pré-estabelecidos a serem observados e cumpridos, cercando ainda a Singular de todas as
consultas cadastrais e com análise do Associado através do “RATING” (avaliação por pontos), buscando assim garantir ao máximo a liquidez das operações.
O SICOOB CREDICAF adota a política de classificação de crédito de sua carteira de acordo com
as diretrizes estabelecidas na Resolução CMN nº 2.682/99, havendo uma concentração de 91,25%
nos níveis de “A” a “C”.
7. Governança Corporativa
Governança corporativa é o conjunto de mecanismos e controles, internos e externos, que permitem aos associados definir e assegurar a execução dos objetivos da cooperativa, garantindo a sua
continuidade, os princípios cooperativistas ou, simplesmente, a adoção de boas práticas de gestão.
Nesse sentido, a administração da Cooperativa tem na assembleia geral, que é a reunião de todos
os associados, o poder maior de decisão.
A gestão da Cooperativa está alicerçada em papéis definidos, com clara separação de funções.
Cabem ao Conselho de Administração as decisões estratégicas e à Diretoria Executiva, a gestão dos
negócios da Cooperativa no seu dia a dia.
A Cooperativa possui ainda um Agente de Controles Internos, supervisionado diretamente pelo
SICOOB CENTRAL CREDIMINAS que, por sua vez, faz as auditorias internas.
Os balanços da Cooperativa são auditados por auditor externo, que emite relatórios, levados ao
conhecimento dos Conselhos e da Diretoria. Todos esses processos são acompanhados e fiscalizados
pelo Banco Central do Brasil, órgão ao qual cabe a competência de fiscalizar a Cooperativa.
Tendo em vista o risco que envolve a intermediação financeira, a Cooperativa adota ferramentas de
gestão. Para exemplificar, na concessão de crédito, a Cooperativa adota o Manual de Crédito, aprovado,
como muitos outros manuais, pelo Sicoob Confederação e homologado pela Central.
Além do Estatuto Social, são adotados regimentos e regulamentos, entre os quais destacamos o
Regimento Interno, o Regimento do Conselho de Administração, o Regimento do Conselho Fiscal, o
Regulamento Eleitoral.
A Cooperativa adota procedimentos para cumprir todas as normas contábeis e fiscais, além de
ter uma política de remuneração de seus empregados e estagiários dentro de um plano de cargos
e salários que contempla a remuneração adequada, a separação de funções e o gerenciamento do
desempenho de todo o seu quadro funcional.
Todos esses mecanismos de controle, além de necessários, são fundamentais para levar aos associados e à sociedade em geral a transparência da gestão e de todas as atividades desenvolvidas
pela instituição.
8. Conselho Fiscal
Eleito a cada 02 (dois) anos na AGO, com mandato até a AGO de 2018, o Conselho Fiscal tem
função complementar à do Conselho de Administração. Sua responsabilidade é verificar de forma
sistemática os atos da administração da Cooperativa, bem como validar seus balancetes mensais e
seu balanço patrimonial anual.
Todos os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal participaram de um curso de formação
ministrado pelo SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, com o objetivo de detalhar as responsabilidades
dos conselheiros fiscais e as formas de exercê-las.
9. Código de Ética
Todos os integrantes da equipe do SICOOB CREDICAF aderiram, por meio de compromisso firmado,
ao Código de Ética e de Conduta Profissional proposto pela Confederação Nacional das Cooperativas
do SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO e todos os novos funcionários, ao ingressar na Cooperativa,
assumem o mesmo compromisso.

10. Sistema de Ouvidoria
A Ouvidoria, constituída em 2007 representou um importante avanço a serviço dos cooperados,
dispõe de diretor responsável pela área e de um Ouvidor. Atende às manifestações recebidas por meio
do Sistema de Ouvidoria do SICOOB, composto por sistema tecnológico específico, atendimento via
DDG 0800 e sítio na internet integrado com o sistema informatizado de ouvidoria tendo a atribuição
de assegurar o cumprimento das normas relacionadas aos direitos dos usuários de nossos produtos,
além de atuar como canal de comunicação com os nossos associados e integrantes das comunidades
onde estamos presentes.
No exercício de 2017, a Ouvidoria do SICOOB CREDICAF registrou 11 manifestações de cooperados
sobre a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa. Dentre elas, havia reclamações,
pedidos de esclarecimento de dúvidas e solicitações de providências relacionadas principalmente a
atendimento, conta corrente, cartão de crédito e operações de crédito.
Das 11 reclamações, 03 foram consideradas procedentes e resolvidas dentro dos prazos legais, de
maneira satisfatória para as partes envolvidas, em perfeito acordo com o previsto na legislação vigente.
11. Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito - FGCoop
De acordo com seu estatuto, o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito- FGCoop
tem por objeto prestar garantia de créditos nos casos de decretação de intervenção ou de
liquidação extrajudicial de instituição associada, até o limite de R$ 250 mil por associado, bem
como contratar operações de assistência, de suporte financeiro e de liquidez com essas instituições. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou resolução que estabelece a forma de
contribuição das instituições associadas ao Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito
(FGCoop), ratifica também seu estatuto e regulamento. Conforme previsto na Resolução nº
4.150, de 30.10.2012, esse fundo possui como instituições associadas todas as cooperativas
singulares de crédito do Brasil e os bancos cooperativos integrantes do Sistema Nacional de
Crédito Cooperativo (SNCC).
Conforme previsto no artigo 2º da Resolução/CMN nº 4.284, de 05/11/2013, a contribuição mensal
ordinária das instituições associadas ao Fundo é de 0,0125%, dos saldos das obrigações garantidas,
que abrangem as mesmas modalidades protegidas pelo Fundo Garantidor de Créditos dos bancos,
o FGC, ou seja, os depósitos à vista e a prazo, as letras de crédito do agronegócio, entre outros.
As contribuições ao FGCoop pelas instituições a ele associadas tiveram início a partir do mês de
março de 2014 e recolhidas no prazo estabelecido no § 4º do art. 3º da Circular 3.700, de 06/03/2014.
Ainda nos termos de seu estatuto, a governança do Fundo será exercida pela Assembleia Geral,
pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, e está estruturada de modo a permitir
a efetiva representatividade das associadas, sejam elas cooperativas independentes ou filiadas a
sistemas cooperativistas de crédito, sendo o direito de voto proporcional às respectivas contribuições ordinárias.
Agradecimentos
Agradecemos aos nossos associados pela preferência e confiança e aos funcionários e colaboradores pela dedicação.
Lajinha, 26 de janeiro de 2018.
Conselho de Administração e Diretoria
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda - SICOOB CREDICAF
CNPJ - 25.395.435/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em reais, exceto quando especificado)

1. Contexto operacional
A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda - SICOOB CREDICAF é uma
cooperativa de crédito singular, instituição financeira não bancária, fundada em 19/08/1988, filiada à
Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS e componente da Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO, em
conjunto com outras cooperativas singulares e centrais. Tem sua constituição e funcionamento regulamentados pela Lei nº 4.595/64, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias
e Creditícias, pela Lei nº 5.764/71, que define a Política Nacional do Cooperativismo, pela Lei Complementar nº 130/09, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e pela Resolução
CMN nº 4.434/15, do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a constituição e funcionamento
de cooperativas de crédito.
O SICOOB CREDICAF possui 8 Postos de Atendimento (PAs) nas seguintes localidades: DURANDE
- MG, MARTINS SOARES - MG, MUTUM - MG, CONCEIÇÃO DE IPANEMA - MG, IPANEMA - MG,
POCRANE - MG, CHALÉ - MG, TAPARUBA - MG
O SICOOB CREDICAF tem como atividade preponderante a operação na área creditícia, tendo
como finalidade:
(I) Proporcionar, por meio da mutualidade, assistência financeira aos associados;
(II) A formação educacional a seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo, através
da ajuda mútua, da economia sistemática e do uso adequado do crédito; e
(III) Praticar, nos termos dos normativos vigentes, as seguintes operações dentre outras: captação
de recursos, concessão de créditos, prestação de garantias, prestação de serviços, formalização de
convênios com outras instituições financeiras e aplicação de recursos no mercado financeiro, inclusive depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, visando preservar o poder de compra da
moeda e remunerar os recursos.
2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil –
BACEN, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente àquelas aplicáveis
às entidades Cooperativas, a Lei do Cooperativismo nº 5.764/71 e normas e instruções do BACEN,
apresentadas conforme Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e
sua emissão foi autorizada pela Diretoria Executiva em 26/01/2018.
Na elaboração das demonstrações contábeis faz-se necessário utilizar estimativas para contabilizar
determinados ativos e passivos entre outras transações. As demonstrações contábeis da Cooperativa
incluem, portanto, estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa, à seleção
das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, às provisões necessárias para causas judiciais, entre
outras. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas utilizadas.
Em aderência ao processo de convergência às normas internacionais de Contabilidade, algumas
Normas e suas Interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
as quais serão aplicadas às instituições financeiras quando aprovadas pelo Banco Central do Brasil.
Nesse sentido, os Pronunciamentos contábeis já aprovados pelo Banco Central do Brasil são: CPC
Conceitual Básico (R1) – Resolução CMN nº 4.144/2012; CPC 01(R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Resolução CMN nº 3.566/2008; CPC 03 (R2) – Demonstrações do Fluxo de Caixa
– Resolução CMN nº 3.604/2008; CPC 05 (R1) – Divulgação sobre Partes Relacionadas – Resolução
CMN nº 3.750/2009; CPC 10 (R1) – Pagamento Baseado em Ações – Resolução CMN nº 3.989/2011;
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. – Resolução CMN nº
4.007/2011; CPC 24 – Evento Subsequente – Resolução CMN nº 3.973/2011; CPC 25 – Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – Resolução CMN nº 3.823/2009; CPC 33 – Benefícios
a Empregados – Resolução CMN nº 4.424/2015.
3. Resumo das principais práticas contábeis
a) Apuração do resultado
Os ingressos/receitas e os dispêndios/despesas são registradas de acordo com o regime de competência.
As receitas com prestação de serviços, típicas ao sistema financeiro, são reconhecidas quando da
prestação de serviços ao associado ou a terceiros.
Os dispêndios e as despesas e os ingressos e receitas operacionais, são proporcionalizados de acordo
com os montantes do ingresso bruto de ato cooperativo e da receita bruta de ato não-cooperativo,
quando não identificados com cada atividade.
b) Estimativas contábeis
Na elaboração das demonstrações contábeis faz-se necessário utilizar estimativas para determinar
o valor de certos ativos, passivos e outras transações considerando a melhor informação disponível.
Incluem, portanto, estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa, à vida útil
dos bens do ativo imobilizado, provisões para causas judiciais, dentre outros. Os resultados reais
podem apresentar variação em relação às estimativas utilizadas.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/2008, incluem as rubricas caixa, depósitos bancários e as relações interfinanceiras de curto prazo e de alta liquidez, com risco
insignificante de mudança de valores e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.
d) Operações de crédito
As operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados são registradas a valor futuro,
retificadas por conta de rendas a apropriar e as operações de crédito pós-fixadas são registradas
a valor presente, calculadas por critério "pro rata temporis", com base na variação dos respectivos
indexadores pactuados.
e) Provisão para operações de crédito
Constituída em montante julgado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na
realização dos valores a receber, levando-se em consideração a análise das operações em aberto,
as garantias existentes, a experiência passada, a capacidade de pagamento e liquidez do tomador
do crédito e os riscos específicos apresentados em cada operação, além da conjuntura econômica.
As Resoluções CMN nº 2697/2000 e 2.682/1999 estabeleceram os critérios para classificação das
operações de crédito definindo regras para constituição da provisão para operações de crédito, as
quais estabelecem nove níveis de risco, de AA (risco mínimo) a H (risco máximo).
f) Depósitos em garantia
Existem situações em que a cooperativa questiona a legitimidade de determinados passivos ou
ações em que figura como polo passivo. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou
por estratégia da própria administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem
que haja a caracterização da liquidação do passivo.
g) Investimentos
Representados substancialmente por quotas do SICOOB e ações do Bancoob, avaliadas pelo
método de custo de aquisição.
h) Imobilizado
Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações,
edificações, veículos, benfeitorias em imóveis de terceiros e softwares, são demonstrados pelo custo
de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear para

reduzir o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas aplicáveis e levam em
consideração a vida útil econômica dos bens.
i) Intangível
Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Cooperativa ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são
geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período estimado de benefício econômico.
j) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais
recursos contrários, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com
probabilidade de êxito provável, quando aplicável, são apenas divulgados em notas explicativas às
demonstrações contábeis.
k) Obrigações por empréstimos e repasses
As obrigações por empréstimos e repasses são reconhecidas inicialmente no recebimento dos
recursos, líquidos dos custos da transação. Em seguida, os saldos dos empréstimos tomados são
acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”), assim como das
despesas a apropriar referente aos encargos contratados até o final do contrato, quando calculáveis.
l) Demais ativos e passivos
São registrados pelo regime de competência, apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas, até a data do balanço.
Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.
m) Provisões
São reconhecidas quando a cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado
de eventos passados, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar uma obrigação legal. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
n) Passivos contingentes
São reconhecidos contabilmente quando, com base na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída no
futuro de recursos para liquidação das ações, e quando os montantes envolvidos forem mensurados
com suficiente segurança. As ações com chance de perda possível são apenas divulgadas em nota
explicativa às demonstrações contábeis e as ações com chance remota de perda não são divulgadas.
o) Obrigações legais
São aquelas que decorrem de um contrato por meio de termos explícitos ou implícitos, de uma lei
ou outro instrumento fundamentado em lei, aos quais a Cooperativa tem por diretriz.
p) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado apurado
em operações consideradas como atos não-cooperativos de acordo com o Decreto 3.000/1999, art.
183. O resultado apurado em operações realizadas com cooperados não tem incidência de tributação
conforme art. 182 do mesmo Decreto.
q) Segregação em circulante e não circulante
Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classificados no circulante,
e os prazos superiores, no longo prazo (não circulante).
r) Valor recuperável de ativos – impairment
A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como perda,
quando o valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens, for maior do que o seu
valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas no
resultado do período em que foram identificadas.
Em 31 de dezembro de 2017 não existem indícios da necessidade de redução do valor recuperável
dos ativos não financeiros.
s) Eventos subsequentes
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de
autorização para a sua emissão. São compostos por:
• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base
das demonstrações contábeis; e
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na
data-base das demonstrações contábeis.
Não houve qualquer evento subsequente para as demonstrações contábeis encerradas em 31 de
dezembro de 2017.
4. Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalente de caixa compreendem:
Descrição.................................................................................. 31/12/2017.....................31/12/2016
Disponibilidades..................................................................... 3.620.583,53..................1.970.508,10
Relações interfinanceiras – centralização financeira........... 68.882.841,31................99.443.153,31
Total..................................................................................... 72.503.424,84..............101.413.661,41
5. Relações interfinanceiras
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as aplicações em Relações Interfinanceiras estavam assim
compostas:
Descrição.................................................................................. 31/12/2017.....................31/12/2016
Centralização Financeira – Cooperativas (a)....................... 68.882.841,31................99.443.153,31
Total..................................................................................... 68.882.841,31................99.443.153,31
(a)
Referem-se à centralização financeira das disponibilidades líquidas da Cooperativa, depositadas junto ao SICOOB Central Crediminas conforme determinado no art. 24, da Resolução CMN
nº 4.434/15.
6. Operações de crédito
a) Composição da carteira de crédito por modalidade:

b) Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco de acordo com a Resolução
CMN nº 2.682/1999:
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g) Receitas de Operações de Crédito:

7. Outros créditos
Valores referentes às importâncias devidas a Cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas
no país, conforme demonstrado:

c) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento (em dias):

(a) Em Rendas a Receber estão registrados: receita sobre saldo mantido na Centralização Financeira
do SICOOB CENTRAL CREDIMINAS (R$359.470,31), rendas a receber da previdência social - INSS
(R$1.413,51), rendas de tributos federais, estaduais e municipais (R$10.375,54) e outras (R$1.633,65);
(b) Em Devedores por Depósito em Garantia estão registrados depósitos judiciais para: COFINS
sobre Atos Cooperativos (R$1.060.570,32) e outros (R$79.916,03);
(c) Em Títulos e Créditos a Receber estão registrados os valores a receber de tarifas (R$33.889,90);
(d) Em Devedores Diversos estão registrados os adiantamentos de férias aos colaboradores
(R$72.599,16), adiantamentos para despesas diversas (R$102.714,05), adiantamentos por conta
de imobilizações (R$23.830,00), impostos e contribuições a compensar (R$16.541,81), pendências
a regularizar (R$36.225,23), diferenças de compensação a receber do BANCOOB (R$48.888,13) e
outros (R$9.951,72).
(e) A provisão para outros créditos de liquidação duvidosa foi apurada com base na classificação
por nível de risco, de acordo com a Resolução CMN nº 2.682/1999, conforme demonstrado a seguir:

d) Composição da carteira de crédito por tipo de produto e atividade econômica:

8. Outros valores e bens

Registram-se no grupo as despesas antecipadas, no montante de R$ 39.193,60, referentes a prêmios
de seguros, processamento de dados, contribuição cooperativista e sindical, contribuições ao Fundo
de Ressarcimento de Valores – FRV, IPTU e IPVA.
9. Investimentos
Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações de crédito:

e) Concentração dos Principais Devedores:

f) Movimentação de Créditos Baixados Como Prejuízo:

O saldo é, substancialmente, representado por quotas do SICOOB e ações do BANCOOB.

10. Imobilizado de uso
Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são calculadas
pelo método linear, com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado conforme abaixo:
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(*) As imobilizações em curso serão alocadas em grupo específico após a conclusão das obras e
efetivo uso, quando passarão a ser depreciadas.
11. Depósitos
É composto de valores cuja disponibilidade é imediata aos associados denominados de depósitos a
vista, portanto sem prazo determinado para movimentá-lo, ficando a critério do portador dos recursos
fazê-lo conforme sua necessidade.
É composto também por valores pactuados para disponibilidade em prazos pré estabelecidos, denominados depósitos a prazo, os quais recebem atualizações por encargos financeiros remuneratórios
conforme a sua contratação em pós ou pré fixada. Suas remunerações pós fixadas são calculadas
com base no critério de pro rata temporis, já a remunerações pré fixadas são calculadas o prazo final
da operações, tendo o valor futuro, a data do demonstrativo contábil, apresentado em conta redutora.

Os depósitos, até o limite de R$ 250 mil por CPF/CNPJ, estão garantidos pelo Fundo Garantidor do
Cooperativismo de Crédito (FGCoop), constituído conforme Resoluções CMN n° 4.150/12 e 4.284/13.
Este fundo tem como instituições associadas as cooperativas singulares de crédito e os bancos cooperativos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC). Este fundo tem por objeto
prestar garantia de créditos nos casos de decretação de intervenção ou de liquidação extrajudicial
de instituição associada. A contribuição mensal ordinária das instituições associadas ao Fundo é de
0,0125% dos saldos das obrigações garantidas, que abrangem as mesmas modalidades protegidas
pelo Fundo Garantidor de Crédito dos bancos, o FGC, que considera, os depósitos à vista e a prazo,
as letras de crédito do agronegócio, de acordo com a Resolução CMN nº 4.150/12.

contas passivas segue determinação do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. Atendendo à instrução do BACEN, por meio da Carta Circular nº 3.224/2006, o Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social – Fates é registrado como exigibilidade, e utilizado em
despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº 5.764/1971.
(b) Refere-se ao valor de cota capital a ser devolvida para os associados que solicitaram o desligamento do quadro social.
(c) Consubstanciada pela Lei 10.101/00, e convenção coletiva, a cooperativa constituiu provisão a título
de participação dos funcionários nos resultados, com o pagamento previsto para ser efetivado em 2018.
15.2 Fiscais e previdenciárias
As obrigações fiscais e previdenciárias, classificadas no passivo na conta de Outras Obrigações
estão assim compostas:

15.3 Diversas

Despesas com Operações de Captação de Mercado:

(a) Refere-se a cheques emitidos pela Cooperativa contra o próprio caixa da instituição, porém não
compensados até a data-base de 31/12/2017;

12. Recursos de Aceite e Emissão de Títulos

(b) Refere-se a provisão para pagamento de despesas com água/energia e gás (R$14.947,67),
aluguéis (R$6.249,42), processamento de dados (R$4.033,33), segurança e vigilância (R$48.433,38),
manutenção e conservação de bens (R$25.224,34), transporte (R$60.301,25), plano de saúde
(R$16.714,72), seguro prestamista (R$76.606,34) e outras (R$13.458,05);
(c) Refere-se a cheques depositados, relativo a descontos enviados a compensação, porém não
baixados até a data-base de 31/12/2017;

As letras de Crédito do Agronegócio (LCA) são títulos de emissão da Cooperativa que conferem
direito de penhor sobre os direitos creditórios do agronegócio a elas vinculados (Lei nº 11.076/04).
13. Obrigações por empréstimos e repasses
São demonstradas pelo valor principal acrescido de encargos financeiros e registram os recursos
captados junto a outras instituições financeiras para repasse aos associados em diversas modalidades e Capital de Giro. As garantias oferecidas são a caução dos títulos de créditos dos associados
beneficiados.

(d) Referem-se a Contas Salário de empresas conveniadas a pagar (R$432.324,74), pendências a
regularizar (R$10.896,03), diferenças de compensação a acertar com o BANCOOB (R$24.977,15),
valores a repassar ao SICOOB CENTRAL CREDIMINAS pela prestação de serviços (R$69.506,14)
e outros (R$33.642,10);
(e) Refere-se à contabilização, a partir de janeiro de 2017, da provisão para garantias financeiras
prestadas, apurada sobre o total das coobrigações concedidas pela singular, conforme Resolução
CMN nº 4.512/2016. Em 31 de dezembro de 2017, a cooperativa é responsável por coobrigações e
riscos em garantias prestadas, referentes a aval prestado em diversas operações de crédito de seus
associados com instituições financeiras oficiais. A provisão para garantias financeiras prestadas é
apurada com base na avaliação de risco dos cooperados beneficiários, de acordo com a Resolução
CMN nº 2.682/1999, conforme demonstrado a seguir:

Despesas das relações interfinanceiras / obrigações por empréstimos e repasses

14. Relações interdependências
Os recursos de terceiros que estão com a cooperativa são registrados nessa conta para posterior
repasse aos associados, por sua ordem
(f) Considerando a avaliação dos consultores jurídicos quanto às chances de êxito em determinados
questionamentos fiscais e trabalhistas em que a cooperativa é parte envolvida.
16. Instrumentos financeiros
15. Outras Obrigações

O SICOOB CREDICAF opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, relações interfinanceiras, operações de crédito, depósitos
a vista e a prazo, empréstimos e repasses.
Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores
contábeis, os quais se aproximam dos valores justos.
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a cooperativa não realizou operações
envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

15.1 Sociais e Estatutárias

17. Patrimônio líquido
a) Capital Social
O capital social é representado por cotas-partes no valor nominal de R$ 1,00 cada e integralizado
por seus cooperados. De acordo com o Estatuto Social cada cooperado tem direito em um voto, independente do número de suas cotas-partes.

(a) O FATES é destinado a atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus
familiares e empregados da cooperativa, sendo constituído pelo resultado dos atos não cooperativos
e 10% das sobras líquidas, conforme determinação estatutária. A classificação desses valores em
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22. Resultado não operacional

Representada pelas destinações estatutárias das sobras, no percentual de 60%, utilizada para reparar
perdas e atender ao desenvolvimento de suas Atividades.
c) Sobras Acumuladas
As sobras são distribuídas e apropriadas conforme Estatuto Social, normas do Banco Central do Brasil
e posterior deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO). Atendendo à instrução do BACEN, por
meio da Carta Circular nº 3.224/06, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES é
registrado como exigibilidade, e utilizado em despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº 5.764/71.
Em Assembleia Geral Ordinária, realizada 03 de março de 2017, os cooperados deliberaram pela
distribuição das sobras do exercício de 2016, conforme abaixo:
- R$50.000,00 - Constituição de outros fundos
- R$1.065.996,89 – Fundo de Reservas
- R$537.078,51 – distribuídos em conta capital para associados ativos e desligados.
d) Destinações estatutárias e legais
De acordo com o estatuto social da cooperativa e a Lei nº 5.764/71, a sobra líquida do exercício terá
a seguinte destinação:

23. Partes Relacionadas
As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de
planejar, dirigir e controlar as atividades da cooperativa e membros próximos da família de tais pessoas.
As operações são realizadas no contexto das atividades operacionais da Cooperativa e de suas
atribuições estabelecidas em regulamentação específica.
As operações com tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das operações da
cooperativa, e caracterizam-se basicamente por transações financeiras em regime normal de operações, com observância irrestrita das limitações impostas pelas normas do Banco Central, tais como
movimentação de contas correntes, aplicações e resgates de RDC e operações de crédito.
As garantias oferecidas em razão das operações de crédito são: avais, garantias hipotecárias, caução
e alienação fiduciária.
Montante das operações ativas e passivas no exercício de 2017:

A Reserva legal destina-se a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas Atividades;
O Fundo de assistência técnica, educacional e social (FATES) é destinado a atividades educacionais,
à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e empregados da cooperativa; e Os resultados decorrentes de atos não cooperativos, quando positivos, são destinados ao FATES.
18. Resultado de atos não cooperativos

Operações ativas e passivas – saldo em 2017:

O resultado de atos não cooperativos tem a seguinte composição:

19. Pagamento de Juros ao Capital
A Cooperativa provisionou e pagou juros ao capital próprio, remunerando o capital do associado.
Os critérios para a provisão obedeceram a Lei Complementar 130/09. A remuneração foi limitada ao
valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. A referida provisão
foi demonstrada na Demonstração de Sobras ou Perdas – DSP e na Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido – DMPL, conforme Circular Bacen nº 2.739/97.
20. Outros ingressos/rendas operacionais

Foram realizadas transações com partes relacionadas, na forma de: depósito a prazo, cheque especial, conta garantida, cheques descontados, crédito rural – RPL, crédito rural – repasses, empréstimos,
dentre outras, à taxa/remuneração relacionada no quadro abaixo, por modalidade:

21. Outros dispêndios/despesas operacionais

As garantias oferecidas pelas partes relacionadas em razão das operações de crédito são: avais,
garantias hipotecárias, caução e alienação fiduciária.
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25.3 Risco de Crédito

As coobrigações prestadas pela Cooperativa a partes relacionadas foram as seguintes:
No exercício de 2017 os benefícios monetários e legais destinados às partes relacionadas foram
representados por honorários e custeio parcial de plano de saúde, apresentando-se da seguinte forma:

O gerenciamento de risco de crédito do Sicoob Credicaf objetiva garantir a aderência às normas
vigentes, maximizar o uso do capital e minimizar os riscos envolvidos nos negócios de crédito por meio
das boas práticas de gestão de riscos.
Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN nº 3.721/2009, o Sicoob Credicaf aderiu à estrutura
única de gestão do risco de crédito do Sicoob, centralizada no Sicoob Confederação (Sicoob), desde
novembro de 2017, sendo anteriormente realizado pelo Banco Cooperativo do Brasil S.A (Bancoob),
a qual encontra-se evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br.
Compete ao gestor a padronização de processos, de metodologias de análises de risco de clientes
e de operações, de criação e de manutenção de política única de risco de crédito para o Sicoob, além
do monitoramento das carteiras de crédito das cooperativas.
Não obstante a centralização do gerenciamento de risco de crédito, o Sicoob Credicaf possui estrutura
compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo
proporcional à dimensão da exposição ao risco de cr édito da entidade.
25.4 Gerenciamento de Capital

24. Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda.
O SICOOB CREDICAF em conjunto com outras cooperativas singulares é filiada à Cooperativa Central
de Crédito de Minas Gerais Ltda. - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, que representa o grupo formado
por suas afiliadas perante as autoridades monetárias, organismos governamentais e entidades privadas.
O SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, é uma sociedade cooperativista que tem por objetivo a organização em comum em maior escala dos serviços econômico-financeiros e assistenciais de suas filiadas
(cooperativas singulares), integrando e orientando suas atividades, de forma autônoma e independente,
através dos instrumentos previstos na legislação pertinente e normas exaradas pelo Banco Central do
Brasil, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços, para consecução de seus objetivos.
Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe ao SICOOB CENTRAL CREDIMINAS a
coordenação das atividades de suas filiadas, a difusão e fomento do cooperativismo de crédito, a
orientação e aplicação dos recursos captados, a implantação e implementação de controles internos
voltados para os sistemas que acompanhem informações econômico-financeiras, operacionais e
gerenciais, entre outras.
O SICOOB CREDICAF responde solidariamente pelas obrigações contraídas pelo SICOOB CENTRAL CREDIMINAS perante terceiros, até o limite do valor das cotas-partes do capital que subscrever,
proporcionalmente à sua participação nessas operações.
Saldos das transações da Cooperativa com o SICOOB CENTRAL CREDIMINAS:

A estrutura de gerenciamento de capital do Sicoob Credicaf objetiva garantir a aderência às normas
vigentes e minimizar o risco de insuficiência de capital para fazer face aos riscos em que a entidade
está exposta, por meio das boas práticas de gestão de capital, na forma instruída na Resolução CMN
3.988/2011.
Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.988/2011, o Sicoob Credicaf aderiu à estrutura
única de gerenciamento de capital do Sicoob, centralizada na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), a qual encontra-se evidenciada em relatório disponível
no sítio www.sicoob.com.br.
O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo contínuo de monitoramento do
capital, e é realizado pelas entidades do Sicoob com objetivo de:
a) avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades do Sicoob estão
sujeitas;
b) planejar metas e necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos das entidades
do Sicoob;
c) adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado.
Adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em condições extremas de
mercado, com a consequente avaliação de seus impactos no capital das entidades do Sicoob.
26. Coobrigações e riscos em garantias prestadas
Em 31 de dezembro de 2017, a cooperativa é responsável por coobrigações e riscos em garantias
prestadas, no montante de R$ 33.970.507,11 - (31/12/2016 - R$ 25.016.315,12), referentes a aval
prestado em diversas operações de crédito de seus associados com outras instituições financeiras.
27.Seguros contratados – Não auditado
A Cooperativa adota política de contratar seguros de diversas modalidades, cuja cobertura é considerada suficiente pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros.
As premissas de riscos adotados, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das
demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.
28. Índice de Basiléia
O Patrimônio de Referência (PR) da Cooperativa encontra-se compatível com o grau de risco da estrutura dos ativos, apresentando margem para o limite de compatibilização em 31 de dezembro de 2017.

As demonstrações contábeis do SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, em 31 de dezembro de 2017,
foram auditadas por outros auditores independentes que emitiram relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis, datado de 22 de fevereiro de 2017, com opinião sem modificação.
25. Gerenciamento de Risco

29. Provisão para demandas judiciais
É estabelecida considerando a avaliação dos consultores jurídicos quanto às chances de êxito em
determinados questionamentos fiscais e trabalhistas em que a cooperativa é parte envolvida. Dessa
forma, são constituídas as seguintes provisões:

25.1 Risco Operacional
As diretrizes para o gerenciamento do risco operacional encontram-se registradas na Política Institucional de Risco Operacional que foi aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração
do Sicoob Confederação, entidade responsável por prestar os serviços de gestão centralizada do risco
operacional para as entidades do Sicoob.
O processo de gerenciamento do risco operacional consiste na avaliação qualitativa dos riscos por
meio das etapas de identificação, avaliação, tratamento, testes de avaliação dos sistemas de controle,
comunicação e informação.
As perdas operacionais são comunicadas à Área de Controles Internos que interage com os gestores
das áreas e identifica formalmente as causas, a adequação dos controles implementados e a necessidade de aprimoramento dos processos, inclusive com a inserção de novos controles.
Os resultados são apresentados à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
A metodologia de alocação de capital, para fins do Novo Acordo da Basileia, utilizada para determinação da parcela de risco operacional (RWAopad) é a Abordagem do Indicador Básico (BIA).
Em cumprimento à Resolução CMN 3.380/2006, encontra-se disponível no sítio do Sicoob (www.
sicoob.com.br) relatório descritivo da estrutura de gerenciamento do risco operacional.
25.2 Risco de Mercado e de Liquidez
O gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez do Sicoob Credicaf objetiva garantir a aderência
às normas vigentes e minimizar os riscos de mercado e de liquidez, por meio das boas práticas de
gestão de riscos, na forma instruída nas Resoluções CMN 3.464/2007 e 4.090/2012.
Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.464/2007 e artigo 8 Resolução CMN 4.090/2012,
o Sicoob Credicaf aderiu à estrutura única de gestão dos riscos de mercado e de liquidez do Sicoob,
centralizada na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), desde
novembro de 2017, sendo anteriormente realizado pelo Banco Cooperativo do Brasil S.A (Bancoob),
que pode ser evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br.
a) No gerenciamento do risco de mercado são adotados procedimentos padronizados de identificação
de fatores de risco, de classificação da carteira de negociação (trading) e não negociação (banking),
de mensuração do risco de mercado de estabelecimento de limites de risco, de testes de stress e de
aderência ao modelo de mensuração de risco (backtesting).
b) No gerenciamento do risco de liquidez são adotados procedimentos para identificar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao risco de liquidez, limite mínimo de liquidez, fluxo de caixa projetado,
testes de stress e planos de contingência.
c) Não obstante a centralização do gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez, o Sicoob
Credicaf possui estrutura compatível com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos
e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de liquidez da entidade.

PIS e COFINS - quando do advento da Lei nº 9.718/1998, a cooperativa entrou com ação judicial
questionando a legalidade da inclusão de seus ingressos decorrentes de atos cooperados na base
de cálculo do PIS e COFINS. Consequentemente, registrou as correspondentes obrigações, sendo
que os valores equivalentes foram depositados em juízo e estão contabilizados na rubrica Depósitos
em Garantia.
Segundo a assessoria jurídica do SICOOB CREDICAF, existem processos judiciais nos quais a cooperativa figura como polo passivo, os quais foram classificados com risco de perda possível, totalizando
R$ 259.120,55. Essas ações abrangem, basicamente, ações cíveis.
30. Outros assuntos
Foi publicada, em 23 de fevereiro de 2017, a Resolução CMN nº. 4.557 que dispõe sobre as estruturas
de gerenciamento de riscos e de capital, com a consequente revogação, a partir de 24 de fevereiro
de 2018, das Resoluções CMN n.º 3.380/2006, 3.464/2007, 3.721/2009, 3.988/2011 e 4.090/2012.
Em razão disso, foi criada no Sicoob Confederação, a Superintendência de Gestão de Risco e
Capitais, que vem promovendo a reestruturação administrativa e operacional para cumprimento das
exigências previstas na Resolução CMN nº. 4.557/2017, de modo a atende-la plenamente a partir de
fevereiro de 2018.
Lajinha, 26 de janeiro de 2018.
JOÃO BATISTA BARTOLI DE NORONHA		
Presidente do Conselho				

WILIAN BERBERT TOMAZ
Diretor Superintendente de Negócios

GLEYDSON ANTUNES DA COSTA 			
Diretor Superintendente Administrativo			

ANDRÉ LUIZ NERI
Contador – CRC/MG 075.675
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RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ao Conselho de Administração, à Administração e aos Cooperados da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda - SICOOB CREDICAF
Lajinha - MG
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão do Leste de Minas Ltda - SICOOB CREDICAF, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações
de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
do Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda - SICOOB
CREDICAF em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos
As demonstrações contábeis do Sicoob Credicaf para o exercício findo em 31
de dezembro de 2016 foram examinadas por outros auditores independentes que
emitiram relatório em 17 de fevereiro de 2017 com uma opinião sem modificação
sobre essas demonstrações contábeis.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o
relatório do auditor
A administração da cooperativa é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis
ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a cooperativa continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser
que a administração pretenda liquidar a cooperativa ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
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beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
Identificamos e avaliamos o risco de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, e conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
Obtemos o entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da cooperativa.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possam
levantar dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte/MG, 14 de fevereiro de 2018.
Elisângela de Cássia Lara
Contadora - CRC MG 086.574/O
CNAI 3.750
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste
de Minas Ltda. – SICOOB CREDICAF, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, após examinar as demonstrações financeiras e o relatório da
administração, relativos a 31 de dezembro de 2017 e 2016, com base no
relatório dos Auditores Independentes – CNAC – Confederação Nacional de
Auditoria Cooperativa, emitido 14 de fevereiro de 2018, declara que os atos da
administração representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
nas demonstrações financeiras examinadas, a posição patrimonial e financeira
do SICOOB CREDICAF.
Lajinha (MG), 14 de fevereiro de 2018.
Conselheiros Efetivos:
Marli de Melo Regly Silva
Coordenadora do Conselho Fiscal
João Batista da Silva
Secretário do Conselho Fiscal
Rodrigo da Silva Ferreira
Conselheiro Fiscal Efetivo
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