9 e 10 SET 17
BELO HORIZONTE

4 OPERAÇÃO CUI BONO

APÓS APREENSÃO DE R$ 51 MI,
GEDDEL VOLTA PARA A PRISÃO
JUIZ DIZ QUE EX-MINISTRO AGE DE “FORMA SORRATEIRA”
SERGIO LIMA/AFP

BRASÍLIA–APolíciaFederal
prendeu na manhã de ontem,emSalvador(BA),oexministro Geddel Vieira Lima (PMDB). A medida é
mais uma fase da Operação
Cui Bono, um desdobramentoda“LavaJato”conduzido pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal. Geddel ficará preso em
Brasília. Ele foi encontrado
pelos policiais em sua casa,
ondecumpreprisãodomiciliar, por volta das 5h40 da
manhã.
Naterça-feira,aPFencontrouemumimóvelnacapital baiana que seria usado
por Geddel um “bunker”,
com armazenagem de dinheiro em espécie. O valor
chegou ao equivalente a R$
51 milhões, distribuídos em
oito caixas e seis malas.
A Polícia encontrou as digitais do ex-ministro no
apartamento.
Aprisãoontemfoiautorizada pelo juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, da
10ª Vara em Brasília. A decisão deve ficar em sigilo até
que se cumpram todas as
etapas da operação.
A PF cumpriu na manhã de ontem um total
de dois mandados de prisão preventiva e três de

JurídicadaCaixaagede“forma sorrateira”.

TRANSFERÊNCIA – Geddel chega a Brasília, onde ficará
preso provisoriamente
busca e apreensão, todos
em Salvador.
A intenção é avançar na
apuração sobre os desvios
de recursos em vice-presidências da Caixa Econômica Federal entre 2011 e 2013.
Osinvestigadores suspeitam que o dinheiro encontrado no “bunker” de Geddelestejarelacionadoàpropina recebida pelo peemedebistaparaliberarfinanciamentos e empréstimos da
Caixa a grandes empresas.
O objetivo das medidas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA

• Aviso contendo o resumo do edital.Na publicação realizada no Jornal HojeEm Dia,pág.13,
em06/09/17,doavisodelicitaçãodoPregãoPresencialnº050/2017,Ondeselê:"Objeto:locação
deboisparaarealizaçãodavaquejadanacionaldomunicipiodeSãoJoãodaLagoa.Credenciamento:
20/09/2017, às 09:00h. Sessão oficial: 20/09/2017, às 09:15 horas".Leia-se: "Objeto: locação de
bois e caminhão boiadeiro para a realização da vaquejada nacional do municipio de São João da
Lagoa.Credenciamento:21/09/2017,às09:00h.Sessãooficial:21/09/2017,às09:15horas".São
JoãodaLagoa,06desetembrode2017.BetâniaSaraivaEulálio-Pregoeira.
• Credenciamento nº 006/2017.A Prefeitura Municipalde SãoJoão da Lagoa MG torna público
que está aberto o prazo para o Credenciamento nº 006/2017, Processo Licitatório nº 103/2017.
Objeto:Credenciamentodepessoasfísicase/oujurídicasquetenhaminteressenaprestaçãode
serviçosdehospedagem,exclusivamentenomunicipiodeSãoJoãodaLagoa.OCredenciamento
ocorreráapartirdadatadesuapublicação,válidoparaoperíodode12(doze)meses,semqualquer
exclusividade,nostermosdalegislaçãoemvigor.Informações:setordelicitações,Av.Coraçãode
Jesus,nº1005,centro,peloemaillicita.pmsjl@yahoo.com.br.Telefone:(38)3228-8133.SãoJoão
da Lagoa, 06 de setembro de 2017. José Rodrigo de Jesus Fonseca - Presidente da CPL.
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CONTAGEM-MG. Edital de Intimação. O Dr.
Vinícius Miranda Gomes, MM. Juiz de Direito desta Primeira Vara Cível de Contagem, em
exercício e na forma da lei, etc., FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, que este Juízo, nos autos da AÇÃO DE DEPOSITO em fase de
cumprimento de sentença, processo Nº 5011915-22.2016.8.13.0079 proposta por
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST , INTIMA o
executado ANTONIO LUIZ DE SOUSA ALMEIDA que se encontram em local incerto e
ignorado, nos termos do artigo 523 do NCPC, para pagar o valor de R$ 97.799,12 em 15 dias,
sob pena de o mesmo ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação e de ser expedido em seu desfavor, se assim for requerido pelo credor, mandado
de penhora e avaliação, ciente de que querendo poderá, no prazo de 15 (QUINZE) dias
IMPUGNAR, sob as penas da lei. E, para o conhecimento de todos, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado, na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca
de Contagem, aos 01 de Agosto de 2017. Eu, (ª) Sandra Regina Soares Moraes, Escrivã
Judiciária , o digitei e subscrevi. O MM. Juiz de Direito, Vinícius Miranda Gomes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG
AVISO DE INTENÇÃO: O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE – MG, torna público
o interesse em aderir à Ata de Registro de Preços nº 004/2017 (Pregão Presencial SRP nº
005/2017) do CIMAMS, para Prestação de Serviços de Locação de Caminhão, báscula,
truck, capacidade de 10 metros cúbicos (mínimo), com manutenção, seguro total e rastreador,
com condutor e com fornecimento de combustível, ao sistema de gerenciamento de frota
para o Município, perfazendo assim um valor global aproximadamente de R$ 107.340,00
(Cento e sete mil trezentos e quarenta reais). Fornecedor: COOPERATIVA DE SERVIÇOS E
TRANSPORTE DO BRASIL CSTB.
Rafaela Rosana Pereira - Presidente da CPL
08 de Setembro de 2017.

cumpridasnamanhãdeontem, segundo o MPF, é obter provas de crimes como
corrupçãopassiva,lavagem
de dinheiro e organização
criminosa. O MPF endossou pedidos feitos pela PF
para “evitar a destruição de
elementos de provas imprescindíveis à elucidação
dos fatos”.
Aodecretaraprisão,ojuiz
VallisneyOliveira,da10ªVara Federal de Brasília, destacou que o ex-ministro e exvice-presidente de Pessoa

QUADRILHÃO DOPMDB
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) sete
membros do PMDB por integrarem organização criminosa que desviou recursos públicos e obteve
vantagens indevidas, sobretudo no âmbito da administração pública e do
Senado Federal.
Os denunciados Edison
Lobão, Jader Barbalho, Renan Calheiros, José Sarney,
SérgioMachado,RomeroJucáeValdirRaupp sãoacusados de receberem propina
de R$ 864 milhões e gerarem prejuízo de R$ 5,5 bilhões aos cofres da Petrobras e de R$ 113milhões aos
da Transpetro.
AgênciaEstado
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HOJE EM DIA

O cardápio da Stage Bar
segue uma tendência
moderna à base de frutas,
especiarias e temperos
especiais
CRISTIANO LOPES
CRISTIANOLOPES@HOJEEMDIA.COM.BR

O DRINK DO SUCESSO
Walt Disney, empresário norte-americano e fundador da Walt Disney Company, é o autor da
frase: “Decidi não esperar as oportunidades e
sim buscá-las”. E este pensamento representa a
trajetória do empreendedor Roberto Rocha, que
depois de aprender a fazer drinks no exterior,
quando pegou um “bico” num pub, regressou ao
Brasil e enxergou uma oportunidade de negócio,
criando a Stage Bar Eventos.
Roberto Fonseca Rocha é formado em Turismo
pela PUC Minas e possui MBA em Gestão de Negócios pelo UNI-BH. Em 2008, foi morar temporariamente em Silver Spring, cidade localizada a 10
quilômetros de Washington D.C., capital dos
EUA. O principal objetivo da viagem era estudar
inglês no LADO International Institute, durante
quatro meses. Mas Roberto aproveitou a oportunidade e esticou a permanência por mais cinco
meses na Terra do Tio Sam.
Com isso, precisou trabalhar no Supermercado
By Brazil para fazer uma grana para custear a decisão de alongamento da sua estada. Em seguida, foi
convidado por um amigo da turma de inglês para
fazer um “bico” no D.C.Pub, em Washington. As
tarefas desempenhadas por Roberto iam desde lavar copos e passar pano no chão até fazer alguns
drinks para os clientes, serviço que rendia 8 dólares/
hora mais os “tips”, as famosas gorjetas.
No final de 2008, Roberto retornou ao Brasil e
conseguiu um emprego na área comercial da
Promoters Cerimonial. No ano seguinte, pensou
em empreender no segmento de eventos, com
drinks. Assim sendo, Roberto Rocha conversou
com Ângelo Collen, proprietário da Promoters
Cerimonial, sobre a possibilidade de atender o
cerimonial como fornecedor dos drinks. E a ideia
deu certo! Roberto pegou o seu acerto e investiu
na compra do material do bar e já foi logo chacoalhando as coqueteleiras nos eventos. Foi assim
que surgiu a Stage Bar Eventos.
Em 2010, Roberto Rocha foi “pra dentro” do mercado, de forma agressiva para vender seus drinks.
Como estratégia, participou da Feira Informando no
Expominas, com a meta de atingir cinco contratos
para iniciar o ano, mas o resultado da feira foi surpreendente e inesperado: foram fechados 27 contratos em apenas três dias de eventos. A partir daí, a
empresa só foi crescendo e se firmando no cenário.
A Stage Bar Eventos já realizou mais de 900 eventos incluindo casamentos, formaturas, debutantes, aniversários, bodas e corporativos. O cardápio
é personalizado de acordo com o evento seguindo
uma tendência mais moderna à base de frutas,
especiarias e temperos especiais. Na carta de
drinks estão presentes desde os consagrados internacionalmente como o Moscow Mule, Aperal Spritz
e Mojito até drinks com criações próprias como
Sweet Dreams (creme de whisky com espuma de
frutas vermelhas) e Stage Mixing (vodka, limão
siciliano, chá de hibisco, xarope de laranja com
cardamomo e espuma de gengibre).
A Stage Bar Eventos tem sede própria com estacionamento, localizada no bairro Buritis. A empresa pode ser acessada através do Facebook [@StageBarEventosEventos] e do Instagram .
Roberto Rocha deixa uma mensagem para
quem deseja empreender: “é preciso acreditar
no seu sonho” e complementa “nada resiste a
força do trabalho”. #ficaadicadoRobertoRocha
#StageBarEventos.

Professor universitário e palestrante escreve neste
espaço aos domingos

