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Democrata enfrenta o Tricordiano, 
hoje às 16 horas, na Arena do Jacaré

Minas Gerais fecha 2017 com a menor taxa 
de homicídios dos últimos seis anos

AMM debate dívidas do Governo de Minas com 
os municípios na ALMG e no Ministério Público

Pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro do Mó-
dulo II, o Democrata recebe a equipe do Tricordiano 
neste sábado, às 16 horas, na Arena do Jacaré. Os 
valores do ingresso custam R$10 inteira e R$5 meia. 

-
ximo de escapar do rebaixamento. O time adversário, 
Tricordiano está em 5º lugar, com 11 pontos. 

Queda nos números 
de homicídios em Minas. 
O ano de 2017 registrou 
a menor taxa de assas-
sinatos dos últimos seis 
anos. Foram 18,8 vítimas 
crimes para 100 mil ha-

com o ano anterior, a 
queda foi de 6% no Esta-
do.  O registros de roubo 
no ano passado apresen-
taram queda de 14% em 
Minas. As estatísticas fo-

ram apresentadas ontem 
no Palácio da Liberdade, 
em Belo Horizonte. Para 
o governo de Minas, o re-

-
mentos na área da segu-
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“Queremos o apoio dos deputados 
para ver se eles pressionam politicamen-
te o governador a cumprir os compro-
missos com os municípios. Essa irres-

na ponta da linha e, por isso, estamos 

-
tos e vereadores cobraram o apoio dos 
deputados para que seja solucionado o 
rombo que o Governo Pimentel está cau-
sando nos caixas dos municípios. O go-
verno mineiro deve quase R$ 5 bilhões 
para os municípios e tem tornado a ad-
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Brasil cria 61,1 mil empregos com carteira 
assinada no melhor fevereiro em 4 anos

O mercado formal 
de trabalho brasilei-
ro abriu 61.188 novos 
postos em fevereiro de 
2018. O número é 0,16% 
superior ao de janeiro e 
também representa o 
melhor resultado para 

segundo resultado posi-
tivo do ano, de acordo 
com dados do Cadastro 
Geral de Empregados 
e Desempregados (Ca-
ged) do Ministério do 
Trabalho.  Cinco dos oito 
principais setores eco-
nômicos tiveram saldo 
positivo. Página 2.

Campanha de vacinação contra 
gripe começa dia 16 de abril

Prefeitura e Unopar realizam workshop 
gratuito para servidores públicos

contra a gripe está programada para co-

geralmente nos meses que antecedem o 

divulgou ontem (23) os primeiros casos 

Grave, causada pelo vírus da gripe ou In-
Página 4. 

27, o workshop “Carreiras Públicas: como 
me manter motivado?”. O evento gratui-
to direcionado a servidores públicos será 
no auditório da universidade (rua Monse-

nhor Messias, 94, Centro, prédio do Colé-

-

-
lacionadas ao setor. Página 4. 
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AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG torna públi-

co aos interessados em geral que está realizando licita-

ção pública, instaurada na modalidade Pregão Presencial 

nº 07/2018, cujo objeto é a ALIENAÇÃO DA FOLHA DE 
PAGAMENTO DOS SERVIDORES. O edital na íntegra 

está a disposição dos interessados na Secretaria Geral 

da Câmara Municipal, sito a Avenida Getúlio Vargas nº 

111, 3º andar, região central do município de Sete Lago-

as/MG, no horário de 8 horas às 17 horas, de 2ª a 6ª fei-

– www.camarasete.mg.gov.br -, no link “Editais e Licita-

ções”. Os envelopes, contendo a proposta comercial e a 

documentação, deverão ser protocolados até às 9 horas 
do dia 12/04/2018 na Secretaria Geral, localizada no 3º 

andar. Mais informações poderão ser obtidas através do 

telefone (31) 3779-6327. Sete Lagoas, 22.03.2018. Ja-

queline Helena Alves, pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE SETE LAGOAS - MG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018

A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG torna públi-

co aos interessados em geral que está realizando licita-

ção pública, instaurada na modalidade Pregão Presencial 

nº 08/2018, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE LINHA DE 
TELEFONIA MÓVEL E PABX. O edital na íntegra está a 

disposição dos interessados na Secretaria Geral da Câ-

mara Municipal, sito a Avenida Getúlio Vargas nº 111, 3º 

andar, região central do município de Sete Lagoas/MG, 

no horário de 8 horas às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, po-

camarasete.mg.gov.br -, no link “Editais e Licitações”. Os 

envelopes, contendo a proposta comercial e a documen-

tação, deverão ser protocolados até às 14 horas do dia 
12/04/2018 na Secretaria Geral, localizada no 3º andar. 

Mais informações poderão ser obtidas através dotelefo-

ne (31) 3779-6327. Sete Lagoas, 23.02.2018. Jaqueline 

Helena Alves, pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018
AVISO DE LICITAÇÃO

Neste domingo, 
25, acontece a quin-
ta e última rodada da 

prata e bronze.
 A Copa AABB de 

Futebol society é um 
grande sucesso, neste 
ano foram 156 atletas 
inscritos sem contar 

lista de espera, de-
monstrando o interesse 

principais campeonatos 
de futebol avulso de 

Cada atleta ga-
nhou além do unifor-
me de sua equipe, uma 
bela bolsa e uma cane-
ca em alumínio perso-

também tem caráter 

de litros de leite pagas 
pelos atletas que rece-
bem cartões amarelos 
e vermelhos durante os 
jogos. 

-

da copa Nelton Olivei-
ra presidente da AABB 

Luiz Cláudio realizam a 

5ª rodada da 2ª Copa AABB/Ouro Vida 

(Foto: JZ)

(Foto: JZ)

5ª rodada - 25/03 – 
domingo

-
operLider

-
cer / New Burger x Óti-

10:00 - Cooper Gesso 

-

12:00 - Bazar Esporte 

13:00 - Locmaqfer / 

O Departamento 
Nacional de Trânsito, 
o Denatran, suspen-
deu por 60 dias a re-

-
sul no Brasil. O novo 

das placas atende a um 
apelo da categoria de 
estampadores de placas. 

-
natran, Maurício Alves, 

-
tampadores num vídeo 
divulgado pelo Ministério 
das Cidades. A suspen-

por mais 60 dias. Pode 
também ser antecipada 

-
po de trabalho que anali-
sa as questões.

Os artigos 4º, 5º e 

SELTUR-SETE LAGOAS TURISMO, LAZER E CUL-
TURA S/A-EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ. 23.246.044/0001-
00.  Aviso aos Acionistas - Acham-se à disposição dos 
Acionistas na Rua Fernando Pinto, nº 137, Centro, Sete 
Lagoas/MG, os docts. referentes ao Art. 133 da Lei 

12/03/2018 - Juarez Nascimento do Altíssimo-Presidente.

Aluga-se barracão na Rua Veneza nº 523 e na Ave-
nida  Itália, 522 no bairro Jardim Europa, com quarto, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. 
Valor R$350,00. Os interessados favor tratar com 
Cristina Heback, Corretora de Imóveis. Rua Lassance 
Cunha, nº 37 - sala 12 - Centro. Telefone 3771-8763

ALUGA-SE

Vendo CELTA/2007 com vidro elétrico, trava 

nas portas, alarme. 67.000 Km / ORIGINAL. Esta-

do de conservação: Seminovo. 

VENDO

Denatran suspende a implantação 
de placas no padrão Mercosul

729 do Contran descre-
vem sobre o credencia-
mento de empresas es-
tampadoras das placas. 
As fabricantes de placas 

-
denciadas pelo Denatran 
com contratos de quatro 
anos. Há prazos estabe-

descredenciamento em 

-
-

ponsáveis por produzir as 
placas era de responsa-
bilidade dos Detrans de 
cada estado.

Como seria

As novas placas 
-

em carros novos a partir 
de 1º setembro desse 

d e v e m 
o c o r r e r 
a p e n a s 
a partir 
de no-
vembro. 
As novas 
placas já 

-
das na 
Argent i-

na e no Uruguai.
Os usados teriam 

suas chapas substituídas 
até 31 de dezembro de 
2023, quando todos veí-
culos circulantes no País 

novo modelo será colo-
cado no caso de trans-

Também será colocado 
na necessidade de uma 
placa nova por qualquer 
motivo.


