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REFLEXÃO

Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8

Novos vereadores e o Poder Legislativo

Retrospectiva do 
ano de 2020

Atualização do COVID 19 na região

A pandemia do coronavírus Sars-
-CoV-2, causador da Covid-19, deve 
entrar o ano de 2021 com força, bei-
rando os 200 mil mortos pela doença 
desde sua chegada ao Brasil.

Embora o cenário com relação 
às vacinas em desenvolvimento seja 
animador, com testes clínicos bem 
sucedidos e início da aplicação na po-
pulação de países como Reino Uni-
do e Estados Unidos, especialistas 
alertam que, pelo menos no Brasil, 
vamos passar boa parte do próximo 
ano como vivemos em 2020, com 
restrições do comércio e atividades 
culturais e a manutenção de medidas 
de proteção contra o contágio, como 
o uso de máscara e o distanciamento 
social.

O plano de vacinação nacional 
do governo -classificado por especia-
listas como lento e insuficiente para 
cobrir toda a população - as dificul-
dades logísticas para distribuir o imu-
nizante à população e as altas taxas 
de transmissão do vírus tornam mais 
demorada a retomada de uma vida 
mais parecida com o que existia antes 
da pandemia.

A data para o início da imuniza-
ção no país ainda é incerta. O Minis-
tério da Saúde já fez quatro previsões: 
os meses de dezembro, janeiro, feve-
reiro e março foram cogitados para o 
começo da campanha. O impasse fez 
crescer a insegurança da população 
com relação aos planos do governo, 
que afirma aguardar uma autoriza-
ção para um imunizante pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária) antes de bater o martelo.

“Até que os grupos prioritários 
sejam vacinados, deve-se passar qua-
se um ano inteiro. Quando isso acon-
tecer, devemos ter uma menor cir-
culação do vírus na população, mas 
ainda teremos muitos casos novos da 
doença e mortes causadas por ela”, 
diz Viviane Alves, microbiologista e 
professora do Instituto de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal 
de Minas Gerais (ICB/UFMG).

Em três fases iniciais, a campa-
nha deverá vacinar trabalhadores da 
área da saúde, pessoas com mais de 
60 anos, indígenas e pessoas de co-
munidades tradicionais, pessoas com 
algumas comorbidades e deficiências 
permanentes severas, trabalhadores 
da educação e segurança pública, en-
tre outros.

“Leva um tempo até que o pro-
grama de vacinação chegue a todos 
que fazem parte dos grupos de maior 
risco”, afirma Alves.

Quando for finalizada a vacina-
ção dos grupos de risco, Alves diz 
que haverá maior tranquilidade para 
os mais suscetíveis à doença, com a 
diminuição no número de mortes en-
tre essas pessoas.

“Mas ainda não sabemos se as 
vacinas podem evitar a transmissão 
do vírus e, assim, se não forem segui-
dos os cuidados necessários, a trans-
missão entre os mais jovens ainda 

Pandemia de Covid-19 deve seguir por boa parte 
de 2021 mesmo com vacina

Especialistas classificam o plano de vacinação nacional do governo como lento e insuficiente para cobrir toda a população

(POR FOLHAPRESS / O TEMPO)

(RUBY WASHINGTON/THE NEW YORK TIMES)

pode pressionar o sistema de saúde”, 
diz a cientista.

Segundo o imunologista Daniel 
Santos Mansur, professor e pesquisa-
dor da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), os jovens adultos 
são grande parte do número de infec-
tados pela doença por estarem mais 
expostos, circulando mais. Esse gru-
po também deve ser um dos últimos 
a receber a vacina, ficando à frente 
apenas das crianças, que tem as me-
nores chances de complicações com 
a Covid-19.

“Não acho que a vacinação ini-
cialmente vai mudar o cenário em 
termos de número de novas infecções 
a ponto de podermos deixar o distan-
ciamento social e o uso de máscaras, 
por exemplo”, diz.

É possível ser infectado com o 
vírus, mas não manifestar nenhum 
sintoma da doença. Os chamados as-
sintomáticos seriam cerca de 40% a 
50% do total de infectados pelo Sars-
-CoV-2, segundo estimativas de cien-
tistas. Os primeiros resultados divul-
gados dos estudos com as vacinas em 
teste são animadores, mas a eficácia 
medida diz respeito à capacidade que 
o imunizante tem para proteger con-
tra o desenvolvimento da Covid-19 e 
não mostram os imunizantes podem 
diminuir a transmissão.

Os resultados da fase 3 de testes 
clínicos da vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford em parce-
ria com a farmacêutica AstraZeneca, 
publicados no início de dezembro, 
indicam que o imunizante é capaz de 
bloquear a transmissão do vírus em 
quem a recebe, de acordo com Man-
sur.

Mas o pesquisador lembra que 
esse dado ainda precisa ser confirma-
do e que nenhuma outra vacina em 
desenvolvimento apresentou dados 
referentes à capacidade de evitar o 
contágio.

“Distribuir para todas as pesso-
as uma vacina que previne a doença 
e bloqueia a transmissão é o cenário 
ideal, mas ainda estamos um pouco 
longe dele”, diz Mansur.

Outro grande desafio é ampliar a 
cobertura vacinal até que a circulação 
do vírus diminua a ponto de reduzir 
drasticamente o surgimento de novos 
casos da doença. Para chegarmos a 
essa imunidade coletiva, porém, de-
vemos superar a baixa quantidade de 
doses disponíveis das vacinas apro-
vadas, disputadas por todos os países 
do mundo. A resistência da população 
aos imunizantes disponíveis é outra 
barreira nesse caminho.

Um artigo publicado neste mês 
na revista científica BMJ por pes-
quisadores da Universidade Johns 
Hopkins (Estados Unidos) mostrou 
que os países mais ricos já garantiram 
51% das doses de vacinas disponíveis 
para compra, mesmo possuindo me-
nos de 14% da população mundial.

No Brasil, a principal aposta foi 
a vacina de Oxford/AstraZeneca, da 

qual o governo federal garantiu cerca 
de 100 milhões de doses ainda em ju-
nho. O imunizante não foi aprovado 
em nenhum país ainda e foi passado 
para trás pela vacina criada pela Pfi-
zer em parceria com a empresa de 
biotecnologia alemã BioNTech, com 
quem o governo só iniciou as trata-
tivas para um acordo em dezembro 
para garantir a compra de 70 milhões 
de unidades.

Cada pessoa precisa receber duas 
doses das principais vacinas em de-
senvolvimento para adquirir proteção 
contra a doença. Assim, 70 milhões 
de doses seriam suficientes para va-
cinar 35 milhões de pessoas.

Para chegarmos à imunidade co-
letiva e diminuirmos radicalmente 
os riscos de infecção, especialistas 
apontam que uma parcela entre 70% e 
80% da população precisa ser vacina-
da – o que representa algo entre 146 
milhões e 180 milhões de brasileiros.

Além da baixa disponibilidade 
de doses inicial, o número de pessoas 
que recusam tomar a vacina tem au-
mentado nos últimos meses. Segundo 
pesquisa nacional do Datafolha di-
vulgada neste mês, cerca de 22% dos 
entrevistados afirmam que não pre-
tendem se vacinar. Em agosto, os que 
rejeitavam o imunizante somavam 
9% da população brasileira.

Segundo cientistas e médicos, a 
disseminação de informações falsas 
e a atitude do presidente Jair Bolso-
naro, que desencoraja a aplicação da 
vacina, contribuem para o movimen-
to antivacina, que vai contra a ciência 
bem fundamentada dos imunizantes, 
que combateram doenças e evitam 
milhões de mortes todos os anos.

“Quando não atingimos a cober-
tura vacinal necessária, novos surtos 
podem acontecer. Foi isso que acon-
teceu nos últimos anos com os surtos 
de sarampo e febre amarela porque as 
pessoas deixaram de vacinar”, afirma 
Mirian de Freitas Dal Ben, médica 
infectologista no Hospital Sírio-Li-
banês.

“Vacinas são um mecanismo de 
controle de doenças, e quando um pe-
queno grupo decide não vacinar o im-
pacto disso pode ser grande na popu-
lação como um todo”, diz a médica.

Dal Ben afirma que quanto mais 
pessoas estiverem vacinadas, maiores 
as chances de diminuir a circulação 
do vírus e proteger pacientes com do-
enças de base que não podem receber 
o imunizante.

No dia 17 de dezembro, o STF 
(Supremo Tribunal Federal) decidiu 
que a vacina contra a Covid-19 pode 
ser obrigatória e liberou a União, es-
tados e municípios a aprovarem uma 
lei que restringe direitos das pessoas 
que não quiserem se vacinar.

Os cientistas afirmam que há 
ainda muitos conhecimentos a serem 
produzidos a respeito do vírus e das 
vacinas que podem combatê-lo. Entre 
as incertezas que serão carregadas 
para o próximo ano, estão a duração 
da imunidade concedida pela vacina 

e a capacidade de mutação do vírus, 
que pode trazer a necessidade de uma 
vacinação recorrente e periódica, 
como acontece com a gripe. “Mas só 
teremos essas respostas com o passar 
do tempo”, diz Mansur.

De modo geral, cientistas e mé-
dicos concordam que a chegada das 
vacinas é o começo do fim da pande-
mia, mas não o fim da doença. “As 
pessoas não vão estar protegidas após 
a liberação da vacina. A liberação é 
apenas o início do processo de imu-
nização da população, e a situação só 
vai estar confortável quando uma boa 
parte das pessoas for vacinada”, diz 
Dal Ben.

“A ameaça da Covid-19 vai conti-
nuar existindo. Mesmo após a vacina-
ção ampla, a doença será transmitida 
em um nível menor, endêmico. Não 
vamos poder descuidar da cobertura 
vacinal sob risco de enfrentarmos 
novos surtos da doença”, conclui a 
médica.

Vacinas contra a Covid-19 
na fase 3 dos testes clínicos

Última fase antes da aprovação 
para uso na população. Nela, milha-
res de pessoas são vacinadas e outras 
milhares recebem placebo (uma in-
jeção que não contém o imunizante) 
para quantificar o potencial de imuni-
zação da candidata a vacina

- Pfizer/BioNTech - BNT162b2*
- Moderna/Niaid
- Universidade de Oxford/Astra-

Zeneca*
- Sinovac - Coronavac*
- Instituto Gamaleya/Fundo Rus-

so de Investimento Direto - Sputnik V
- Janssen (Johnson & Johnson)*
- Bharat Biotech - BBV152
- Novavax - NVX-CoV2373
- Instituto de Virologia e Biotec-

nologia Vector - EpiVacCorona
- CanSino Biologics
- Sinopharm e Instituto de Produ-

tos Biológicos de Wuhan
- Anhui Zhifei Longcom -Bio-

pharmaceutical/Institute of - Micro-
biology/Chinese Academy of Scien-
ces

Medicago Inc.
(*) Vacinas atualmente testadas 

no Brasil
Países que já aprovaram a vacina 

para uso na população
(Pfizer/BioNTech - BNT162b2)
- Reino Unido
- Bahrein
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Arábia Saudita
- Chile

Os ferros-velhos me intrigam, pois gosto de traba-
lhar com carros, por isso frequento um que tenho per-
to de nossa casa. Nesse lugar solitário, o vento sopra 
entre as carcaças que um dia pertenceram a alguém. 
Umas destruídas, outras sem utilidade. Ao andar entre 
as fileiras, às vezes, um carro chama a minha atenção, 
e pergunto-me sobre as aventuras que ele teve durante 
sua “vida”. Como um portal para o passado, cada um 
tem uma história para contar sobre o anseio humano 
pelo último modelo e da passagem inevitável do tem-
po.

Mas sinto particular alegria ao encontrar uma nova 
vida para uma peça antiga. Sempre que posso usar algo 
descartado e dar-lhe nova vida num veículo restaura-
do, parece-me uma pequena vitória contra o tempo e o 
declínio.

Às vezes, isso me traz à mente as palavras de Je-
sus no final da Bíblia: “…faço novas todas as coisas!” 
(Apocalipse 21:5). São palavras que se referem à re-
novação da Criação por Deus, que inclui os cristãos. 
Todos os que receberam Jesus são uma “nova criação” 
nele (2 Coríntios 5:17).

Um dia viveremos com Jesus (João 14:3). O enve-
lhecimento e a doença não existirão, e continuaremos 
a aventura da vida eterna. Quais histórias cada um de 
nós terá para contar? Histórias do amor redentor e da 
infinita fidelidade de nosso Salvador.

Todas as 
coisas novas

…aquele que está em Cristo se tornou nova criação. 
[…] e uma nova vida teve início! 2 Coríntios 5:17

James Banks (Ministério Pão Diário)

O Senhor, pois, é aquele que vai 
adiante de ti; ele será contigo, 

não te deixará, nem te desamparará; 
não temas, nem te espantes.

DR. MÁRIO DONIZETTI MENEZES
(advogado e ex-vereador)



Vagner D. Alves
(Com agências)
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Morre em Juruaia empresário
 pioneiro do setor de lingerie

O empresário Reginaldo José da Silva 
de 61 anos faleceu na segunda-feira (28) em 
Guaxupé. De acordo com a família, Reginal-
do faleceu em decorrência de complicações 
respiratórias, causadas pela Covid-19. Ele 
estava internado na cidade desde o dia 7 de 
dezembro.

Reginaldo foi pioneiro no ramo de lingerie 
em Juruaia, onde fundou em 1993, junto com 
a família, a Psil Lingerie, uma das primeiras 
confecções da cidade.

A Associação Comercial de Juruaia (Aci-
ju) lamentou a morte do empresário e disse 
que reconhece a contribuição e a importância 
dele na história da capital da lingerie.

Não houve velório e o corpo foi sepultado 
na segunda-feira (28), às 23h, em Juruaia.

RECONHECIMENTO - Entre várias ho-
menagens recebidas de empresários e amigos 
da cidade, ressaltamos trecho do depoimento 
da ex-secretária de indústria, empresária e ve-
readora Dedel Gonçalves: 

“Reconheço o desbravador que foi, Regi-
naldo junto com sua esposa Elza e sua ex só-
cia Esmeralda, foram os primeiros empresá-
rios juruaianses a investir no ramo da lingerie, 
após Alencar, Alice e Beliza montarem suas 
empresas aqui na cidade. Sabemos o quanto 
foi desafiador há mais de 25 anos atrás, numa 
cidade interiorana como a nossa, iniciar seu 
próprio negócio, parabenizo por chegar onde 
chegou e ser inspiração para muitos de nós. 
Deixar seu legado, uma grande colaboração 
para nossa Capital da Lingerie”. 

Manifestamos os sentimentos aos fami-
liares pela tão grande perda do amigo e par-
ceiro desse semanário.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

POSSE DOS NOVOS ELEITOS - Está marcada para o dia 1º de janeiro, às 10 horas, 
na Câmara Municipal de Muzambinho, a solenidade de posse dos 11 vereadores eleitos para a 
19ª legislatura. Já a posse do prefeito eleito Paulinho Magalhães e vice Heloísa irá acontecer 
às 20 horas do mesmo dia. Não será permitida a presença de público e a solenidade será trans-
mitida ao vivo pela internet. 

Em outras câmaras da região, a solenidade completa acontece no período da manhã do dia 
1º de janeiro também com restrições e transmissões pela internet.

CAMPESTRE TERÁ NOVA ELEIÇÃO - Em decisão publicada na última sexta-
-feira, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou o indeferimento do registro de candidatura de 
Nivaldo Donizete Muniz (PSDB), prefeito eleito de Campestre, e determinou a realização de 
nova eleição no município. De 1º de janeiro até a realização do pleito, o presidente da Câmara 
Municipal de Campestre ficará à frente da Prefeitura.

KALIL QUER SER GOVERNADOR - Segundo noticiário de Belo Horizonte, a 
candidatura de Alexandre Kalil, prefeito da capital,ao governo do Estado já está definida e um 
dos seus principais incentivadores, com chance até de ser o candidato a vice, é o ex-tucano, 
ex-governador e atual senador Antonio Anastasia que deixou o PSDB para se filiar ao PSD, 
mesmo partido de Kalil. Após a posse dos novos prefeitos, já começam as articulações visando 
a sucessão no Estado.

CRESCIMENTO DO IFOOD - O futuro está mais perto do que imaginamos. Com 
os maiores números do país no segmento de entregas de comida, o iFood aproveitará o fatu-
ramento crescente para investir em novas tecnologias e se manter no topo. O aplicativo de 
delivery, que só em novembro do ano passado registrou 26,6 milhões de pedidos, concentrará 
forças no desenvolvimento de ferramentas de automação, como drones e robôs. As máquinas 
da ficção científica já viraram realidade no Brasil e serviram de inspiração para empreendedo-
res do Rio de Janeiro, que usam drones para entregas de comida e produtos de e-commerce. O 
equipamento entrega comida, remédios e mercadorias de até oito quilo.

REGIÃO DA AMOG FICOU NEGATIVA NA GERAÇÃO DE EMPREGO EM NOVEMBRO

FRASE DA SEMANA

Na história tudo é política, portanto também é função do 
historiador ensinar política para seus pupilos, ajudando-os na 

formação de opinião e autonomia de pensamento. Do contrário, 
quem fará? (Sidney Pires)

A regulamentação dos serviços de moto-
-táxi, moto-frete e do transporte individual 
de passageiros por aplicativo de telefones ce-
lulares, popularmente conhecido por UBER, 
poderá não acontecer em Guaxupé.   

Como já vinha sendo amplamente divul-
gado, representantes da atual administração 
sempre se manifestaram contrários a estes 
tipos de serviços. Com relação ao moto-tá-
xi eles alegavam que este tipo de atividade 
poderia dar guarida para criminosos em fuga 
logo após a realização de assaltos a mão ar-
mada.

Também sempre foi voz corrente na ci-
dade de que a implantação do chamado 
“UBER” desagrada os taxistas que há mais 
de 90 anos atuam na cidade; que os moto-
ristas de aplicativo fariam uma concorrência 
desleal, uma vez que exercem a atividade 
como um “bico”, ou seja, como complemen-
tação de renda, cobrando tarifas inferiores às 
cobradas pelos motoristas de táxi que exer-
cem uma atividade profissional.

Um advogado que pediu para não ser 
identificado sempre alegou que “ninguém 
mexe com os taxistas porque eles têm o po-
der de convencer as pessoas na hora de votar, 
com uma consequente alteração no resultado 
do pleito”.

Acontece que alguns vereadores fizeram 
uma pressão muito grande para que admi-

Moto-táxi, moto-frete e “UBER” ainda 
devem continuar na clandestinidade

nistração municipal encaminhasse à Câmara 
Municipal os projetos de leis para regula-
mentação das mencionadas atividades.

Diante da pressão, o presidente daquela 
Casa, Léo Morais, afirmou reiteradas vezes 
de que os mencionados projetos de leis já 
tinham sido encaminhados para a Câmara. 
Coincidência ou não, os mesmos só foram in-
seridos na pauta de discussão e votação após 
a realização das eleições. Depois de aprova-
dos em primeira votação, foram realizadas 
audiências públicas no último dia 16. Naque-
le dia o presidente afirmou que os projetos de 
leis seriam colocados em segunda e definitiva 
votação entre os últimos dias 21 e 22, do cor-
rente, o que acabou não acontecendo.

Para surpresa geral foi agendada uma ses-
são extraordinária prevista para acontecer na 
última segunda, 28, às 18h00. Porém por mo-
tivos até agora ignorados a sessão não acon-
teceu.

Dos 13 atuais vereadores, dois não dispu-
taram a reeleição e três não foram reeleitos. 
O prefeito eleito, e que deverá tomar posse 
no próximo dia 1º, faz parte do mesmo grupo 
que se encontra no poder há oito anos.

Nestas circunstâncias fica difícil fazer 
qualquer previsão em relação à regulamen-
tação dos serviços de moto-táxi, moto-frete 
e do serviço popularmente conhecido por 
“UBER”. 

COLABOROU: WILSON FERRAZ

A Câmara de Guaxupé informa que a 4ª 
Sessão Legislativa Extraordinária, marcada 
para 28 de dezembro de 2020, está cancelada 
em virtude dos projetos em pauta serem de in-
teresse das categorias de trabalho envolvidas 
(mototáxi e motoristas particulares).

Uma vez que a quantidade de lugares dis-
poníveis no plenário já havia sido reduzida 
devido à pandemia, agora a casa se encontra 
em período de reforma, impossibilitando to-
talmente a presença de público.

Por isso, pensando no direito e na impor-
tância da participação popular na apreciação 
dos projetos, todos eles serão pautados em 
2021.

 4ª Sessão Legislativa Extraordinária 
da Câmara de Guaxupé foi cancelada

(ASCOM)

Ações do vereador Afrânio Verdureiro

Vereador reeleito em 
Muzambinho, o jovem 
Afrânio Damásio (Afrânio 
Verdureiro) homenageou 
com placa de Mulher Tra-
balhadora a Sra. CLÁUDIA 
BALDÃO. 

Ele aproveita a oportu-
nidade para agradecer os 
votos recebidos e pretende 
cumprir fielmente o seu tra-
balho no apoio a comunida-
de na próxima legislatura.

DIVULGAÇÃO

Deseja a todos um 
feliz e abençoado 

2021
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No dia 28 de dezembro, segunda-feira, 
aconteceu a 33ª e última reunião ordinária da 
18ª legislatura na Câmara de Muzambinho.

Sem a presença dos vereadores Chiquinho 
da Muleta e Dr. Vicente (justif icadas), a reu-
nião teve caráter de despedida envolvendo a 
maioria dos legisladores. No momento de sua 
fala, o vereador Jota Maria levantou risos do 
plenário ao dizer que espera a vacina em 2021 
e que quer tomar de qualquer jeito, podendo 
ser no braço ou na “bunda”. Já João Pezão, 
revelou os motivos da derrota envolvendo as 
eleições 2020 da atual administração.

CONQUISTA PÓS-ELEIÇÕES - Ma-
rinho Menezes iniciou seu pronunciamento 
com tom de despedida e  relatou três con-
quistas de verbas que conseguiu e foram con-
cretizadas após as eleições para o município. 
Contou que conquistou uma verba de R$ 5 
milhões para que fosse somado a uma outra 
verba parlamentar no valor R$ 15 milhões 
junto ao governo federal, através do Deputa-
do Aelton Freitas (que irá ser empossado no 
dia 05 de janeiro) para asfaltar Muzambinho 
a Caconde/SP. Os recursos serão colocados 
no Orçamento da União nos próximos anos 
(2021 e 2022). “Vários políticos muitos fala-
ram, muitos prometeram e até então nada foi 
feito de concreto”, frisou.    

Segundo ele, há praticamente dois meses 
antes das eleições foi apresentado para um 
amigo em Brasília/DF (Rafael Dutra Drum-
mond), que é chefe do gabinete da Secretaria 
Nacional de Infraestrutura de Turismo, cujo 
Secretário Nacional é o ex-senador Vicenti-
nho Alves. Conforme declarou, nesta oportu-
nidade em que reivindicou recursos para Mu-
zambinho com propósito de construir Centro 
de Eventos. “Não comentei isso na campa-
nha, visto que não havia nada de concreto e 
sim grande expectativa”, disse.

Marinho Menezes disse que no dia 19/12 
foi solicitado recursos junto ao Ministério de 
Turismo, ao próprio Rafael Dutra Dumont. 
Segundo ele, teve informação que o recurso 
foi aprovado, inclusive conta a participação 
ativa do Deputado Aelton Freitas. 

Segundo Marinho, o referido deputado 
diante da verba parlamentar já negociada para 
o próximo mandato dele que inicia no dia 
05/01 de R$ 15 milhões para que fosse junta-
da a esta quantia a verba de R$ 5 milhões que 
já haviam conseguido. Portanto, totalizando 
R$ 20 milhões para custear o asfaltamento de 
Muzambinho a Caconde. Marinho acrescen-
tou que esta fato já foi comunicado ao futuro 
prefeito Paulinho.

VEÍCULO PARA SAÚDE - Marinho 
comentou também sobre sua conquista do 
veículo Van da Mercedes Bens de 20 lugares 
juntamente com o trabalho do assessor Otávio 
Goulart e do Deputado Estadual Antônio Car-
los Arantes. Conforme contou, há mais de seis 
meses conseguiu a verba parlamentar do de-
putado Arantes e somente agora chegou após 
as eleições. 

Vale ressaltar que a princípio a solicita-
ção desta verba seria para aquisição de uma 
UTI móvel. Porém, com decorrer do tempo 
de acordo com o governo estadual e o próprio 
Deputado Arantes fizeram com que o projeto 
fosse modificado e substituído pela aquisição 
desta Van que servirá as pessoas que tratam 
de saúde na cidade de Jaú/SP, através do gru-

Terezinha Pereira Ferraz, mãe do vereador Daniel 
Ferraz, recebeu placa “Mulher Trabalhadora”

O presidente do Legislativo, Reginaldo 
“Canarinho” prestou homenagem a Maria Inês 

Franco (Mulher Trabalhadora)

Na Câmara, Marinho Menezes revela conquistas pós eleições 
e João Pezão fala dos motivos da derrota do atual governo

po de voluntários do câncer que muito irá 
beneficiar essas pessoas necessitam fazerem 
seus tratamentos.

Marinho agradeceu ao assessor do depu-
tado Otávio e ao deputado Arantes que não 
soma esforços para ajudar o município.   

VIDEOMONITORAMENTO - O edil 
ainda falou sobre o Consep (Conselho de Se-
gurança Pública) que tem como presidente Dr. 
Evantuil Dias e Marinho como membro há 10 
anos, numa parceria com o poder judiciário, 
através do Juiz de Direito Dr. Flávio Schimdt 
somando esforços ainda com município, atra-
vés do prefeito Sérgio Esquilo e mais algumas 
empresas da cidade, conquistaram e foram 
inauguradas 20 câmeras de segurança que já 
foram devidamente instaladas nos pontos es-
tratégicos da cidade, facilitando assim o tra-
balho das polícias civil e militar, dando maior 
segurança aos cidadãos muzambinhenses.

Marinho finalizou dizendo que essas três 
conquistas se deram após as eleições, com 
a participação ativa dele como vereador, no 
qual está encerrando seu 5º mandato. “Acre-
ditando ser com chave de ouro e no apagar 
das luzes. Deixo aqui o meu legado não só 
das conquistas trazidas ao nosso município 
ao longo destes últimos 4 anos, mas também 
dos demais mandatos do que tive a honra de 
exercer, inclusive em 2 deles, frente ao Poder 
Legislativo, atuando como Presidente desta 
Casa de Leis”, salientou.

Ainda acrescentou: “Despeço de todos 
vereadores, funcionários com quem tivemos 
juntos por muitos anos, público presente e de-
mais cidadãos muzambinhenses, continuarei 
enquanto possível participando como mem-
bro do Consep, como diretor da OAB (Ordem 
dos Advogados de Muzambinho e Monte 
Belo), atuando na política junto ao Deputa-
do Arantes e o companheiro Otávio Goulart, 
procurando continuar trazendo verbas às en-
tidades assistências de Muzambinho, como 
APAE, Asilo São Vicente de Paulo, Casa Lar, 
FAM entre outras, além das Escolas Estadu-
ais. Coloco nossos escritórios de advocacia 
e Despachante à disposição de todos, bem 
como a Estância Marinho Menezes, além da 
minha residência”, disse.

Despediu desejando um feliz ano novo 
a todos eleitos e reeleitos, rogando à Deus 
para que façam uma boa administração. “Que 
Deus nos abençoes, ilumine e nos encaminhe 
para um feliz 2021”.

MOÇÃO - Marinho Menezes comentou 
ainda que esta Câmara recentemente aprovou 
por unanimidade uma moção de votos de con-
gratulações ao assessor parlamentar Otávio 
Goulart e ao Deputado majoritário do muni-
cípio Antônio Carlos Arantes pelos relevantes 
serviços prestados no município. Aproveitou 
a oportunidade e fez a entrega da moção ao 
assessor Otávio.

AGRADECIMENTOS – Os vereadores 
Daniel Ferraz e Carlos Herbert “Baiano” 
usaram a tribuna para agradecimentos.

Daniel relacionou o apoio do ex-deputado 
Renato Andrade com mais uma verba de R$ 
100 mil para compra de um caminhão. Lem-
brou de outros recursos do parlamentar. 

Já Baiano, que foi reeleito, revelou seus 
agradecimentos a todos os colegas do legisla-
tivo e desejou sucesso aos eleitos para admi-

nistrar Muzambinho. Segundo ele, o seu es-
tilo de atendimento no gabinete irá continuar 
normalmente.

DIFICULDADES - O vereador Fernan-
do da Saúde falou que fez o possível e sai 
com a cabeça erguida e dever cumprido. Vi-
sitei diversos bairros, cobrei melhorias e tive 
um mandato com muitas dificuldades já que o 
prefeito quase não nos atendia.

2021 - O vereador Afrânio Verdureiro, 
que também foi reeleito, teceu amplo elogio a 
toda Câmara atual que muito contribuiu para 
a aprovação de novos projetos. Pretende fazer 
o melhor com a nova legislatura que virá em 
2021. 

“BUMBUM” PARA A VACINA - Jota 
Maria foi enfático ao iniciar a sua fala na 
tribuna. Revelou que um cidadão disse que 
as suas participações davam audiência, mas, 
resignado disse que não adiantou nada, já 
que perdeu. Ainda declarou que atuou com 
muita força no facebook, cobrando a atual 
administração. Para ele, a Casa Legislativa 
não é igreja. Aqui é um parlamento e todos 
os temas devem ser amplamente debatidos. 
Revelou ainda que o prefeito Esquilo é cen-

tralizador e é difícil ser oposição com ele no 
governo. Após agradecer a todos, levou o pú-
blico presente as gargalhadas ao revelar que 
espera com ansiedade a vacina contra Covid 
em 2021. “Quero tomar de qualquer jeito, po-
dendo ser no braço ou na bunda”, disse.

MOTIVOS DA DERROTA – João Pe-
zão que não conquistou mais um mandato, 
iniciou sua fala dizendo que ser vereador da 
situação com Esquilo também é difícil. Para 
ele, não só a oposição sofreu. Disse que não 
conseguiu um caminhão de cascalho ao longo 
do seu mandato. Declarou que o prefeito Es-
quilo é um bom administrador, mas tanto a si-
tuação ou oposição não levam vantagens. Foi 
enfático ao revelar que os grandes vilões da 
derrota do atual governo foram as estradas ru-
rais e área de saúde. Para ele, os responsáveis 
não corresponderam. No final, pediu descul-
pas para o povo por estas falhas. Disse ainda 
que é um vereador de estar sempre no campo, 
e seus votos são oriundos do seu trabalho po-
lítico. “Não tenho interesse ter serviço parale-
lo para me eleger”, alfinetou. Pediu ao novo 
governo do prefeito Paulinho Magalhães que 
avalia bem seu secretariado, já que pessoas se 
envolvem na política em troca de emprego na 
Prefeitura.

Marinho entregou moção de congratulações ao assessor parlamentar Otávio Goulart e também ao 
Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes

FOTOS: A FOLHA REGIONAL
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Kleber Antônio Ferreira Bonelli, mais 
conhecido como “Klebinho do Açougue”, 
foi eleito pelo Avante como prefeito de 
Monte Belo para o mandato 2021/2024. Ele 
terá ao seu lado o atual vereador Antônio 
Marco Tranches (“Marquinho Tranches” 
– PSC) como vice-prefeito eleito. A dupla 
conquistou 4.508 votos (54,67%).

Klebinho lembra que há tempos culti-
va uma ideologia política, sempre acom-
panhando campanhas eleitorais e gestões 
anteriores, nunca como candidato. Ama-
durecida a ideia, disputou o pleito anterior, 
quando perdeu por uma diferença de 259 
votos. Neste ano, conseguiu êxito nas urnas 
e entende que está preparado para adminis-
trar Monte Belo. Até porque conta com a 
experiência do vice Marquinho Tranches 
e grande apoio de vários deputados. “Es-
tamos preparados e com vontade de traba-
lhar”, garantiu.

Marquinho Tranches acumula três man-
datos como vereador no município. Con-
fessa a grande satisfação pela oportunidade 
de assumir o cargo de vice-prefeito, tendo 
Klebinho como amigo e parceiro político. 
Como trabalha há muitos anos com o trans-
porte de leite, pretende dar o suporte neces-
sário para a administração na conservação 
das estradas rurais.

O prefeito eleito afirmou que pretende 
desenvolver uma política diferente e defen-
de um vice-prefeito atuante na administra-
ção. Assim, alinhou as propostas de gover-
no com Marquinho Tranches.

GRUPO DE APOIO - Klebinho revela 
que contou com o apoio de diversas lideran-
ças como Marquinho Tranches, Claudinho 
vereador, ex-prefeito Humberto, Barroso 
(PDT), Rosária (PSB), Edgar (DEM), Alex 
(MDB), Odilonzinho (Avante), Isadora (Po-
demos), outras lideranças e um grupo de 65 
candidatos a vereador. Este foi um diferen-
cial bastante positivo. “É o grupo político 
que ganha a eleição e não somente o can-
didato”, falou. Os erros de composição no 
pleito anterior foram corrigidos, contribuin-
do para agregar companheiros e vencer as 
eleições.

EM PLENO DESENVOLVIMENTO 
- O próprio eleito reconhece que Monte 
Belo é um município em pleno desenvol-
vimento. Conta hoje com grandes empresas 

Eleitos em Monte Belo revelam que estão 
preparados e com vontade de trabalhar

em diversos setores da economia e mais de 
140 confecções de lingerie, comprovando 
o crescimento local. A cidade é muito bem 
localizada. A preocupação no momento é 
capacitação da mão-de-obra para atender as 
empresas. Até porque a geração de emprego 
está em alta, inclusive atendendo pessoas de 
outros municípios da região.

TRANSIÇÃO DE GOVERNO - Klebi-
nho declarou que pretende desenvolver um 
trabalho empresarial à frente da prefeitura. 
Diminuindo os gastos e procurando reverter 
a economia em benefício à população. Ao 
mesmo tempo, apoiar as indústrias e gera-
ção de empregos. O trabalho de transição 
de governo está sendo positivo. Revela que 
está recebendo o município com algumas 
ressalvas, justamente pela falta de tempo 
hábil. Levantamento até outubro revela uma 
arrecadação em torno de R$ 37 milhões e 
gastos de aproximadamente R$ 33 milhões. 
A expectativa é receber a prefeitura com os 
cofres zerados, sem conhecimento sobre 
possíveis dívidas.

NOVO LEGISLATIVO - A Câmara 
conta três vereadores reeleitos: Cida, Ro-
sária e Biscoito. Quanto ao conjunto dos 
legisladores, Klebinho acredita num bom 
trabalho, pois considera pessoas novas, in-
teligentes e com grande vontade. Marqui-
nho Tranches também não prevê problema, 
mesmo com cinco vereadores de oposição. 
Observa que são seis novatos, mas com tra-
dição familiar muito positiva no município. 
Acredita que será uma oposição com res-
ponsabilidade, buscando melhorias para a 
comunidade. 

SAÚDE E EDUCAÇÃO - Este setor é 
bastante complexo em todos os municípios. 
Klebinho confirmou a preocupação com a 
pandemia do novo coronavírus, sendo que 
Monte Belo tinha a até a última semana 45 
casos e 6 óbitos. Portanto, a saúde será con-
siderada uma grande diferencial da nova 
administração. O novo secretário será Már-
cio Stanislau Ferreira, com grande experi-
ência, além de Alexandre como coordena-
dor do PSF. Marquinho observa que a área 
de saúde estará em primeiro lugar, com um 
trabalho diferenciado, buscando melhorias 
e recursos, além do melhor atendimento 
à população. Da mesma forma valorizou 

o setor da educação, que terá Marciléia 
como nova Secretária.

EQUIPE DE GOVERNO - Quanto 
ao novo Secretariado, Klebinho revelou 
nomes definidos como Jaqueline (Assis-
tência Social), Adélia (Administração), 
Gabriela (Finanças) e Emerson Assunção 
(Obras). Outros nomes seriam decididos 
nos próximos dias. Serão escolhidas pes-
soas técnicas e com amplo conhecimento 
em cada área. Principalmente, buscando 
profissionais dentro do próprio quadro de 
servidores do município. O prefeito eleito 

garantiu de que seu governo não será um 
“cabide de emprego”. A intenção é fazer 
uma avaliação periódica em cada secretaria.

BUSCA DE RECURSOS - Klebinho 
destacou o apoio do deputado federal Emi-
dinho Madeira, que pretende destinar R$ 1 
milhão para o município no próximo ano. 
Valorizou ainda parlamentares como Igor 
Timor, Luis Tibé, Arantes, Prof. Cleiton, 
Dr. Dalmo e ex-deputado Melles (atual pre-
sidente do SEBRAE). Também estará aber-
to a todos os deputados que desejam ajudar 
Monte Belo.

Klebinho revelou equipe de governo e 
intenção de fazer avaliação periódica em 

cada secretaria

Sobre a nova Câmara, Marquinho disse que 
não vê problemas mesmo tendo cinco 

vereadores da oposição

FOTOS: A FOLHA REGIONAL

Klebinho e Marquinho Tranchez irão comandar o município entre 2021/2024

Encerrando o seu terceiro mandato 
como prefeito de Muzambinho, Sérgio 
Esquilo relata o trabalho da equipe de 
transição de governo. Derrotado no últi-
mo pleito eleitoral, a liderança destacou a 
dificuldade financeira enfrentada na atual 
gestão por falta de recursos estaduais e 
federais. Por fim, também foram grandes 
os problemas devido à pandemia da Co-
vid-19. Diante de tantos desafios, deixou 
o desafio para alguém relacionar alguma 
cidade que executou tantas obras nos úl-
timos quatro anos a exemplo de Muzam-
binho. Segundo ele, foram concluídas 
muitas obras e outras deverão ter conti-
nuidade na próxima gestão. “Eu, o vice 
Luizinho e os nossos vereadores saímos 
de cabeça erguida e com o sentimento do 

Prefeito Esquilo: “Saimos de cabeça erguida 
e com o sentimento de dever cumprido”

dever cumprido. Mas Muzambinho é uma 
cidade complicada, quanto mais faz, pa-
rece que é pior para ganhar voto”, desa-
bafou.

TRANSIÇÃO DE GOVERNO - Sér-
gio Esquilo garantiu que o trabalho de 
transição de governo acontece dentro da 
maior tranqüilidade possível. Lembrou 
que no mesmo dia da eleição enviou men-
sagem ao prefeito eleito Paulinho Maga-
lhães parabenizando e colocando a prefei-
tura à sua disposição. Assim, a equipe do 
prefeito eleito esteve na prefeitura desde 
o início, sob o comando de Tarcisio Cos-
ta. A vice-prefeita Heloísa também esteve 
na prefeitura por diversas vezes. Tarcísio 
e Heloísa, segundo Sérgio Esquilo, visi-

taram todas as Secretarias. “Seja feita a 
Vossa Vontade, assim na Terra como no 
Céu”, disse o prefeito numa alusão à ora-
ção do Pai Nosso para destacar sua acei-
tação com o resultado das eleições. E fez 
uma previsão otimista: “Muitas coisas 
boas, tenho certeza, que virão para todos 
nós”.

O prefeito revelou que providenciou, a 
pedido da equipe do novo governo, a pror-
rogação do contrato com a usina de recicla-
gem de Tapiratiba/SP. Outras ações tam-
bém foram executadas atendendo pedidos 
do novo governo. Sérgio Esquilo ressaltou 
que o próximo governo tem início no dia 
01 de janeiro e não no dia 04 como ouviu 
de algumas pessoas. Desejou sucesso e 
avisou: “Prefeitura não é aventura”.

REDE SOCIAL
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Na última reunião do ano realizada pela 
Câmara Municipal no dia 28/12, um dos te-
mas foi a leitura do parecer do relator, ve-
reador Fernando Coluce. Foi feito a leitura 
completa do relatório final da CPI da rotatória 
(liga a Rua Capitão Heleodoro com a Avenida 
Frei Florentino e Vila Doro) conforme manda 
o Art. 72 do Regimento Interno.

Além do relator Fernando Coluce, o re-
latório teve também na presidência o vere-
ador Roberto Teodoro, além dos membros, 
vereadores Carlos Herbert Salomão, José 
Maria Dias e Mário Donizetti Menezes. Ele 
foi aprovado após sua leitura. O relatório foi 
concluído no dia 17 de dezembro com 27 pá-
ginas. Após a conclusão, ele seria remetido ao 
Ministério Público. 

A parte final do relatório será reproduzida 
abaixo:

“O senhor Prefeito agiu nessas obras, 
como alguém desconhecedor de limites le-
gais, permitindo que elas fossem executadas 
sem o menor cuidado técnico. Além disso, 
agiu de forma tirânica com os moradores, 
tratando com descaso todas as perdas que 
tiveram e todos os prejuízos causados pelo 
Poder Público. Ações irresponsáveis e que, 

CPI da Rotatória teve relatório final em Muzambinho
repito, não eram necessárias de nenhuma for-
ma, servindo apenas para tumultuar a vida 
dos proprietários e moradores e a ordem do 
município.

O depoimento do senhor Alexandre Min-
chillo foi bastante esclarecedor no sentido de 
evidenciar que a obra de elevação do greide 
foi feita de forma irresponsável, e da maneira 
que o senhor Prefeito determinou que deve-
ria ser, e não de forma técnica, sugerida por 
profissionais da área da construção civil. Em 
vídeo (fl. 743, vídeo 2, 0:43-7:35) o Prefeito 
assume que deveria ser feito um viaduto no 
local, mas ordenou que o aterro fosse feito. 
Ou seja, mesmo sabendo que o aterro poderia 
causar sérios danos aos munícipes daquela 
localidade, o senhor Prefeito, ao que se apu-
rou, agiu de forma irresponsável e desleal, 
institucionalmente, quebrando a confiança 
entre administrador e administrados.

Os princípios da administração públi-
ca foram todos desrespeitados e ignorados, 
frisa-se o da legalidade, pois um dos muros 
foi construído sem os documentos exigidos, 
como projeto e ART – Anotação de Responsa-
bilidade Técnica - e esse mesmo muro causou 
graves danos a uma residência que teve de 

ser interditada pelo Corpo de Bombeiros.
Foi alegado pelos funcionários da Prefei-

tura que as rachaduras teriam sido causadas 
pelo entupimento da rede de esgoto da Rua 
Capitão Heleodoro Mariano, porém essa 
questão foi superada com o laudo pericial 
que descartou a possibilidade.

Resta concluir que todos os danos cau-
sados aos munícipes e ao erário municipal 

JOSÉ ÊNIO

foram de responsabilidade do Prefeito, que 
não respeitou os princípios constitucionais 
da Administração Pública, agindo de forma 
leviana na prática dos atos administrativos 
e cometendo crime de improbidade adminis-
trativa, nos termos do artigo 10, da Lei nº 
8.429/1992, por causar prejuízo ao erário de 
forma direta e indireta.

É este o relatório”.

Juruaia realizou o terceiro 
concurso de cafés

O Concurso Municipal de Qualidade de 
Cafés de Juruaia ocorreu pelo terceiro ano. 
Para o extensionista da Emater, Cleverson 
“por medidas de segurança não realizamos 
a final como nos anos anteriores. Tivemos 
excelentes cafés e a entrega da premiação 
foi direto na propriedade dos cafeicultores. ”

Para o cafeicultor, prefeito e presidente 
do Concafé, Claudeci Araujo, “este foi um 
ano desafiador, mas o cafeicultor teve a ale-
gria de colher uma safra de alta qualidade 
e ao participar do concurso municipal os 

Primeiro e segundo lugar no concurso de café de Juruaia e na categoria natural a 
família Souza mostrou que  sabe fazer qualidade

nossos cafeicultores descobrem como tem 
potencial e revelamos para o mundo a qua-
lidade que nossas lavouras produzem nas 
xícaras”, enfatizou.

Vencedores da categoria natural foram 
Romilda Fátima Vicente de Souza, ficou 
com o primeiro lugar, Osmar Souza Jr., que 
ficou com o segundo lugar, e Osmar Sousa 
com o terceiro. Na categoria Cereja Descas-
cado o vencedor foi  Antônio Carlos Mo-
reira, segunda colocada Durvalina de Melo 
Moreira. (COLABOROU: VALÉRIA VILELA)

FOTOS: VALÉRIA VILELA

Teatro Athenas em Muzambinho

Em sua rede social, o professor de tea-
tro Fábio Anderson, divulgou as fotos sobre 
as obras do Theatro Athenas que está sendo 
remodelado na atual administração na prin-
cipal artéria da cidade, Avenida Dr. Américo 
Luz.

Escreveu: “Theatro quase completo. As 
cadeiras do cinema do Seu Hugo já estão co-

locadas! Já há o clima do teatro instalado! 
Parabéns Sérgio Paoliello! Parabéns Renato 
Rezende! Parabéns Goemi Riboli! Parabéns 
a todos os trabalhadores que restauraram e 
levantaram este espaço a tanto tempo neces-
sitado por nossa cidade.”

Finalizou: “Que os deuses do teatro ve-
nham e permaneçam  neste lugar”.

FOTOS: REDE SOCIAL

No início da tarde da quarta-feira (30/12) 
o prefeito Jarbinhas esteve acompanhando de 
sua esposa Raquel Correa, do seu vice pre-
feito Dr. Heber e membros da sua equipe de 
Governo para conhecer a reforma geral feita 
no prédio da antiga Fepasa e entregar à Secre-
taria de Cultura, Esporte e Turismo. O prédio 
que leva o nome do Dr. Juquita, é patrimônio 
público passará a ser gerido pelo Município 
que também será utilizado por todas as enti-
dades culturais.

De acordo com Marcos Buled, secretário 
de cultura, o prefeito Jarbinhas deixa um le-
gado para os agentes culturais: “Esse prédio 
viverá a cultura da nossa Guaxupé. Aqui te-
remos a Secretaria Municipal, a Fundação 
Casa da Cultura, do Núcleo dos Orquidófilos, 
do folclore, do artesanato, do teatro, do coral 
máster e jovem, da orquestra de sopros, do 
hip hop, da capoeira. Aqui será a casa da cul-
tura guaxupena”, disse.

Presente na ocasião, o vice prefeito Dr. 
Heber lembrou do esforço para a primeira 
reforma do prédio: “Isso tudo aqui era da an-
tiga Fepasa, da Companhia Mogiana. Aqui 
tem história e a cultura da nossa gente. Foi na 
minha primeira gestão enquanto prefeito que 
ocupamos esses prédios e revitalizamos. Hoje 
fico muito feliz em saber que aqui abrigará a 
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo e a 
cultura de Guaxupé.”, falou.

Já o prefeito Jarbinhas fez questão de dizer 
sobre a importância do apoio e valorização à 
cultura da cidade e principalmente, a preser-
vação do patrimônio público: “Estamos entre-
gando esse prédio para a Cultura. Quero ver 
aqui respirar e viver a cultura guaxupeana. 

Prefeitura entrega novo prédio à Secretaria de 
Cultura, Esporte e Turismo em Guaxupé

FOTOS: ASSESSORIA

Esse prédio tem história e por isso devemos 
preserva-lo e mais do que isso, dar a devida 
ocupação. Um prédio sem pessoas é apenas 
um prédio. Agora com sua ocupação e com 
as atividades culturais, será um prédio com 
vida”, finalizou o prefeito.

Atualmente a Secretaria Municipal de Cul-
tura, Esporte e Turismo funciona no prédio do 
Teatro Municipal “Arlete Souza Mendes”. A 
partir de então passará a funcionar na Casa da 
Cultura, no prédio da antiga Fepasa.

(ASCOM)

COMUNICADO
Em virtude do agravamento da pandemia do novo coronavírus e 
atendendo ao disposto no Decreto Municipal nº 2.395 de 23 de 

abril de 2020, achamos por bem suspender a realização do 
Reveillon que aconteceria no Restaurante Cesário´s. 

Esperamos poder festejar normalmente no próximo ano e 
contamos com a sua compreensão.

FELIZ 2021 A TODOS!
(A DIREÇÃO)
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Um ano para não esquecer
2020 vai embora sem deixar saudades. 

Mas não será esquecido. Ficará marcado na 
história como o ano em que, de repente, nos-
sas vidas foram paralisadas. De uma hora 
para outra, a aflição e o medo tomaram conta 
de todos nós. E o isolamento passou a ser o 
único remédio confiável contra uma doença 
altamente transmissível e letal. Interessante, 
né, como num piscar de olhos nossas vidas, 
interesses, planos, sonhos, tudo muda ao sa-
bor de um acontecimento imprevisto que nos 
atinge tão duramente. Me lembro que a ex-
pectativa em relação a 2020 era das melhores. 
Sabe quando você pensa “esse ano vai passar 
voando”? Porque 2020 tinha um calendário 
cheio de eventos. Além de NOVE feriados 
prolongados, tínhamos, ou teríamos, o Carna-
val em fevereiro, campeonatos empolgantes 
de futebol, as Olimpíadas em junho e eleições 
em outubro. E tudo começou como se espe-
rava. O carnaval foi animado, o Flamengo 
ganhou três taças em dois meses e o mundo 
girava como sempre girou. Até que as notí-
cias sobre uma doença contagiosa na China 
começaram a ganhar espaço nos jornais. As 
imagens eram perturbadoras mas parecia tudo 
tão distante para nós. Só que no mundo glo-
balizado de hoje não existem mais grandes 
distâncias. O vírus viajou de primeira classe, 
desembarcou no Brasil e transformou 2020 no 
ano em que vivemos em perigo constante. Os 
sonhos e expectativas foram substituídos pelo 
medo, pela aflição, pelo isolamento. E nossas 
vidas viraram de ponta cabeça. O ‘home of-
fice’ se tornou palavra comum, as máscaras 
cobriram os sorrisos, os alunos não foram à 
escola, as Olimpíadas não aconteceram, o 

Flamengo não ganhou tudo que podia ganhar, 
as eleições foram adiadas, as UTIs ficaram 
lotadas, as pessoas começaram a morrer, os 
médicos(as) e enfermeiros(as) se transforma-
ram em combatentes heroicos e solitários, os 
políticos ignoraram o perigo iminente (alguns 
até fizeram piadas da pandemia) e o ano ca-
minhou lentamente para o que estamos ven-
do agora: um desfecho melancólico, onde os 
abraços devem ser evitados. E termina aqui 
o porre de melancolia que a coluna despejou 
até agora. Sabe porquê? Porque tenho a mais 
absoluta certeza que o ano que começa ago-
ra será incrivelmente melhor para todos nós. 
A vacina vai chegar e, com ela, nossas vidas 
voltarão ao normal. Poderemos ver e abraçar 
as pessoas que amamos sem hesitações, sem 
receios, sem medo de ser feliz. Não quero 
nem saber como é o calendário de eventos de 
2021. Porque só um evento me interessa e, 
embora ainda não tenha data marcada, sei que 
vai acontecer: o momento em que levantarei a 
manga da camisa para receber a picada da va-
cina. É com essa sensação, de esperança, que 
todos devemos começar o ano. É ela, junto 
com a fé, que nos transmite alento, conforto e 
nos dá a tranquilidade necessária para enfren-
tar os desafios que nos esperam. A palavra é 
essa: ESPERANÇA. E, acredite, ela está logo 
ali.  

Que em 2021 você e sua família tenham 
saúde, paz e muito, muito amor no coração. 
Obrigado pela companhia ao longo do ano. 

Por hoje é isso. Semana que vem tem mais. 
Até lá.  

O ano de 2020 foi um ano atípico,  onde 
vivemos uma pandemia que assolou  a popu-
lação e trouxe impactos psicológicos consi-
deráveis as pessoas. Contudo, não ficamos 
de braços cruzados somente observando o 
tempo passar, enquanto pessoas passam ne-
cessidades.

Com o intuito de trazer um Natal mais 
leve e alegre a população de Cabo Verde, a 
equipe de trilheiros ROIA BULL, teve a ini-
ciativa de arrecadar fundos, para aquisição 
de brinquedos.

No dia 25 de dezembro (Natal), com o 
apoio da Policia Militar; a equipe Roia Bull, 
Papai Noel e seus ajudantes, fizeram a dis-
tribuição de balas, salgadinhos e brinquedos 
pelas ruas da cidade.

Pelos lugares percorridos, o que não fal-
tou foi alegria. Foram distribuídos balas e 
salgadinhos, para adultos e idosos; as pes-
soas especiais e as crianças ganharam pre-

Natal solidário realizado pelos trilheiros 
da Roia Bull em Cabo Verde

sentes.
Foi gratificante ver o sorriso no rosto das 

pessoas. Faz bem, fazer o bem!
Queremos agradecer primeiramente a 

Deus, aos colaboradores, a Policia Militar, 
e quem, direta ou indiretamente, colaborou 
para que esse projeto acontecesse.

A equipe de trilheiros ROIA BULL dese-
ja a todos um feliz ano novo e que 2021 seja 
repleto de saúde, paz e amor!

(FOTOS: DIVULGAÇÃO)

Cumprimentamos o 
muzambinhense e ex-colaborador 

deste semanário ESTEVÃO BORTO-
LOTI “TEZO” que celebrou seus 88 
anos de vida no sábado 26/12  em 
Poços de Caldas.Desejamos muita 
saúde e que sua vida seja sempre 
uma soma de bênçãos e alegrias.

Em Botelhos, na quarta-feira 
(30) recebeu os cumprimen-
tos da comunidade pelo seu 
aniversário e reeleição como 

prefeito, EDUARDO DE
 OLIVEIRA.  Todos desejam
felicidades, sucesso e que 
Deus abençõe sempre sua 

vida pública e pessoal

Encerra o ano de 2020, cele-
brando a vida com alegria e 
gratidão na quinta-feira (31), 
ÁLVARO MARIANO JÚNIOR 

(prefeito eleito para o manda-
to 2021/2024 em Juruaia). 
Todos familiares e amigos 

desejam felicidades pelo seu 
aniversário e sucesso na 

administração.

DIA 04/01: Heleodoro César dos Santos, Edson Geral-
do Bócoli, Elizabete Rezende da Silva, Diana Carla Nada-
letti, Jaqueline Apolinário de Freitas, Guilherme Dias Dini, 
Ieda das Graças Pereira   

DIA 05: André Luiz Casagrande, Carlos Fernando An-
derson, Carlos Donizete dos Reis, Fábio Augusto Côngio, 
Yasmin Cristina Barbieiro, Wesley de Souza Vieira, Marco 
Antonio Ferreira, Marcos Cardillo Teixeira    

DIA 06: Cleusa Ribeiro de Souza, Eliana Chame, João 
dos Reis Santos, Antônio Baltazar Rodrigues, Elza Maria 
Melo Miranda, Ana Lúcia de Jesus, Larissa de Souza Vieira, 
Isis Vilhena Giacchetta, Aparecida de Moraes, Luiz dos Reis 
Tardelli     

DIA 07: Otávio Augusto Salomão T. Silveira, Evelyn 
Carvalho Bueno, Davi Magalhães, Maria Carolina Figuei-
redo, Cleide Fortes Figueiredo, Maria Magalhães da Silva, 
José Rovilson Batista, Carlos Eduardo, Alexandre Passos      

DIA 08: Marcos Antônio da Silva, Edison Silva Perei-
ra, Andreia Mara L. Reis 

DIA 09: Daniel Camilo Casagrande, Otávio Henrique 
Martins, Natália de Freitas Correia

DIA 10: Carlos Eduardo Batista, Priscila Drieli Na-
daletti, Sandra Magalhães, Geraldo Vieira Bueno, Athaupa 
Franco Galdino, Andreia Siqueira Silas, Claudete de Pau-
la Silva, Regiane Pamplona Figueiredo Coutinho, Paulo 
Marques do Carmo 

“Ensina-nos a contar os nossos dias 
de tal maneira que alcancemos o 

coração sábio” Salmos 90.12

2020 vai-se indo e no findar do ano muitas 
pessoas costumam fazer uma retrospectiva do 
que fizeram, deixaram de fazer ou deveriam 
ter feito nos últimos 365 dias passados. 

Particularmente não penso no que deixei 
de fazer porque se estou aqui hoje e as conse-
quências do que não fiz não foram catastrófi-
cas, quer dizer que o que deixei de fazer não 
fez falta. E se tiver alguma coisa que realmen-
te quero fazer que seja feito hoje e agora e não 
esperar para amanhã ou depois de amanhã ou 
depois de depois de amanhã até acabar mais 
um ano e não fazer nada. 

Existem também pessoas que ficam me-
lancólicas em frente ao espelho ao observa-
rem novos cabelos brancos que surgiram (ou 
cabelos que sumiram), rugas que apareceram 
ou a barriga que cresceu mais um pouco. 

Mas aí entra a questão do “inevitável” e a 
não ser que você tenha muita grana para ci-
rurgias plásticas paliativas, o envelhecer deve 
ser tratado como uma oportunidade de cresci-
mento e não desespero. 

Por falar em desespero, muitas pessoas se 
desesperam por coisas tão banais que acaba 
transformando o ano em sofrimento, raiva ou 
angustia, mas o que essas pessoas precisam 
saber é que somos todos assim, não existe ne-
nhum Super-homem entre nós. Por isso, o im-
portante é buscar sua felicidade ou pelo me-

Crônica: Em 2021 Você é Você 

nos o sentir-se bem tanto nas coisas pequenas 
quanto nas grandes conquistas. 

E o mais importante: Você é Você! Você 
não é os outros! 

Faça o que quiser fazer para você mesmo, 
sem querer agradar ou mostrar-se melhor para 
os outros. 

A única relação que você precisa ter com 
os outros é o respeito. Seguindo esse conceito 
(respeito com os outros), você é livre para fa-
zer o que achar melhor para sua vida. 

E no mais deixo aquela célebre frase: “No 
final tudo dá certo. Se não deu certo é porque 
não chegou ao final”. 

Bom fim de ano e um feliz 2021 pra todo 
mundo!   

RODRIGO ALVES DE CARVALHO NASCEU EM JACUTINGA (MG). JORNALISTA, 
ESCRITOR E POETA POSSUI DIVERSOS PRÊMIOS LITERÁRIOS EM VÁRIOS ES-

TADOS E PARTICIPAÇÃO EM IMPORTANTES COLETÂNEAS DE POESIA, CONTOS 
E CRÔNICAS. EM 2018 LANÇOU SEU PRIMEIRO LIVRO INDIVIDUAL INTITULADO 

“CONTOS COLHIDOS” PELA EDITORA CLUBE DE AUTORES.
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Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Federal do 
Sul de Minas apontou que 
atividades físicas podem re-
duzir o risco de Covid-19. 
A pesquisa foi coordena-
da pelo professor, doutor 
em engenharia biomédica 
e diretor-geral do Campus 
Muzambinho (MG), Rena-
to Aparecido de Souza, em 
parceria com outros quatro 
professores e um médico 
cardiologista.

O estudo foi publicado 
por uma revista científica 
internacional. Após mais 
de 10 meses de estudos, os 
professores envolvidos na 
pesquisa conseguiram tra-
çar um paralelo em como o 
novo coronavírus interfere 
no Sistema Renina Angio-
tensina Aldosterona e como 
os exercícios físicos pode-
riam modular essa relação.

“Este é um sistema im-
portante do corpo humano. 
Ele tem atuação fisiológica 
ampla, de controle das fun-
ções do organismo, dentre 
elas o controle da instabi-
lidade hemodinâmica. Sua 
ligação com a Covid-19 se 
dá uma vez que o vírus tem 
sítio de ligação na ECA2, 
uma enzima que controla 
uma das vias do Sistema”, 
explicou Renato.

Segundo o líder da pes-

Pesquisadores de MG apontam 
que atividades físicas podem 

reduzir risco de Covid-19
Pesquisadores traçaram um paralelo em como a Covid-19 interfere no Sistema Renina Angiotensina 
Aldosterona. Estudo foi realizado durante mais de 10 meses pelo Instituto Federal do Sul de Minas.

Pesquisa foi realizada pelo 
diretor-geral do Campus 

Muzambinho (MG), Renato 
Aparecido de Souza, outros 

quatro professores e um 
médico cardiologista

(G1)

quisa, foi necessário muito 
estudo sobre exercícios fí-
sicos e o Sistema Renina 
Angiotensina Aldosterona. 
Ele ressalta que ainda não 
há nenhum estudo que tes-
ta a relação entre exercício 
físico, Covid-19 e o Sis-
tema, mas que este estudo 
prevê uma hipótese de rota 
fisiológica teórica dessa re-
lação.

“Nossa pesquisa apon-
ta uma relação fisiológica 
e fisiopatológica entre o 
exercício, a Covid-19 e o 
Sistema Renina Angioten-
sina Aldosterona”, afirmou.

RESULTADOS - Se-
gundo o pesquisador, a rota 
fisiológica sugere o sistema 
como um elo. A fechadura 
do novo coronavírus é a 
ECA 2, presente no tecido 
pulmonar. Se ativada pela 
Covid-19, ela pode gerar 
inúmeras consequências, 
podendo levar à morte.

“O Sistema Renina An-
giotensina Aldosterona 
possui algumas vias, den-
tre elas a via clássica onde 
a Angiotensina 1 é con-
vertida em Angiotensina 2 
por meio da enzima ECA. 
Há também uma outra via, 
considerada como alter-
nativa da ECA 2, onde a 
Angiotensina 1 é conver-

tida em Angiotensina 1-7 
por meio da enzima con-
versora de Angiotensina 2 
(ECA 2)”, explicou.

Ainda de acordo com 
o professor, o exercício 
aumenta o número de fe-
chaduras. Mesmo o vírus 
alcançando a ECA 2, o 
organismo diminuiria o 
impacto negativo da in-
fecção.

Portanto, os pesqui-
sadores acreditam que 
o exercício físico deve-
ria ser considerado como 
uma medida protetiva pro-
tocolar, tal qual a lavagem 
de mãos e uso de máscaras 
no combate/enfrentamen-
to à Covid-19.
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CONCAFÉ: Claudeci Araújo fez 
Assembleia de prestação de contas

NOVA RESENDE - No dia 29 de dezem-
bro, o prefeito de Juruaia, Claudeci Araújo, 
presidente do Concafé, realizou a assembleia 
de prestação de contas do Consórcio. 

“O Consórcio Público Para o Desenvolvi-
mento do Café - ConCafé surgiu com os ob-
jetivos de integrar, desenvolver e valorizar a 
cafeicultura da região Sul e Sudoeste de Mi-
nas Gerais, que juntas compreendem a maior 
região produtora de café do mundo”, falou na 
abertura. 

O prefeito de Juruaia em dois anos de 
mandato equilibrou as finanças e incentivou 
os concursos municipais. “Foi um período 
gratificante e aprendi que joelho no chão ven-
ce os desafios.”

A Câmara de Vereadores de Nova Resen-
de foi preparada dentro dos protocolos de se-
gurança para receber os prefeitos que após a 
prestação de contas, elegeram o próximo pre-
sidente do ConCafé.

O deputado federal e presidente da Frente 
Parlamentar do Café, Emídio Madeira, agra-
deceu e enfatizou o trabalho realizado pelo 
cafeicultor Claudeci. “Um homem compro-
metido com o pequeno cafeicultor que olhou 
para o ConCafé como uma ferramenta para 
alavancar o setor da economia da nossa região 
que tem sustentado a parte econômica e social 
dos nossos municípios. 

“Pela primeira vez um cafeicultor ocu-
pa uma cadeira no Conselho Deliberativo 
do Café, é muito importante o espaço que o 
Claudeci abriu para nossa região. E dou as bo-
as-vindas ao também cafeicultor e prefeito de 
Três Pontas, Marcelo Chaves que assume no 
próximo dia 01 de janeiro”, disse Emidinho

Os prefeitos escolheram o novo presidente 
do Concafé para o próximo biênio. Ele será 
Marcelo Chaves e também a  diretoria que vai 
atuar ao seu lado. 

O agrônomo Rodrigo Moreira foi recon-
duzido como superintendente e a próxima as-
sembleia será no final do mês de janeiro/2021

(VALÉRIA VILELA)

FOTOS: VALÉRIA VILELA

O presidente da República, Jair Bolsonaro, 
prorrogou o prazo para utilização dos recursos da 
lei Aldir Blanc. Com isso, secretários de cultura 
de cada cidade e estado terão até o próximo ano 
para empregar os mais de R$ 2 bilhões ainda não 
utilizados em socorro ao setor cultural para mini-
mizar os impactos provocados pela pandemia de 
Covid-19. Atualmente, a Lei Aldir Blanc exigia 
que as ações e projetos apoiados com tais recur-
sos fossem executados até 2020. A Medida Pro-
visória 1.019, que autoriza a extensão do prazo, 
foi publicada na quarta-feira (30/12) no Diário 
Oficial da União.

Para serem utilizados no próximo ano pelos 
secretários de cultura locais, os recursos precisam 
ser empenhados neste ano, ou seja, comprometi-
dos em orçamento ainda no exercício de 2020. 
E, desta forma, poderão ser executados e pagos 
em 2021. Assim, a MP não representa aumento 
de gastos públicos.

Ao todo, o Ministério do Turismo, por meio 
da Secretaria Especial da Cultura, repassou R$ 3 
bilhões a estados e municípios. Contudo, cerca 
de 65% destes recursos ainda não foram utiliza-
dos pelos gestores locais em apoio à cultura bra-
sileira, uma das mais afetados pela pandemia de 
Covid-19.

“Nós entendemos a importância destes recur-
sos para o setor cultural, principalmente, para tra-
balhadores e espaços artísticos que tiveram suas 
atividades interrompidas pela pandemia. Por isso, 
articulamos junto a área econômica do governo 
esta prorrogação para que o recurso possa chegar, 
de fato, a todos que dele precisam”, destacou o 
ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

Dos R$ 3 bilhões distribuídos, R$ 1,3 bilhão 
foi destinado aos municípios, que tiveram outros 
R$ 118 milhões revertidos aos estados onde se 

Recursos da Lei Aldir Blanc 
poderão ser usados em 2021

Medida Provisória busca garantir a continuidade das ações emergenciais 
em benefício da cultura brasileira

encontram, uma vez que não solicitaram ou não 
finalizaram o cadastro para receber estes recursos. 
O restante foi repassado para uso das secretarias 
estaduais de cultura ou órgãos correspondentes.

Com a lei Aldir Blanc, mais de 4 mil municí-
pios brasileiros receberam pela primeira vez, em 
uma década, recursos federais para políticas pú-
blicas na área da cultura. “Antes da Aldir Blanc 
os recursos não chegavam a maioria das nossas 
prefeituras. O que temos feito é democratizar o 
acesso de recursos públicos federais para o setor, 
alcançando todos os estados do país”, ressaltou o 
secretário especial de Cultura, Mário Frias.

LEI ALDIR BLANC – Os recursos da Aldir 
Blanc garantem uma renda emergencial a profis-
sionais do setor, como artistas, contadores de his-
tórias e professores de escolas de arte e capoeira, 
paga por meio dos governos estaduais e DF em 
três parcelas mensais de R$ 600.

Também podem ser utilizados por estados 
e municípios para pagamento de auxílio mensal 
para manutenção de espaços artísticos como cir-
cos, escolas de música, arte e danças, museus e 
bibliotecas comunitárias. Este subsídio tem valor 
mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 10 mil.

E, também, podem ser utilizados por estados 
e municípios para fomento às atividades culturais 
por meio da realização de editais, chamadas pú-
blicas ou prêmios que resultarão em aquisição de 
bens e serviços vinculados ao setor cultural, ma-
nutenção de agentes, espaços, iniciativas, cursos, 
produções, desenvolvimento de atividades de 
economia criativa e de economia solidária, além 
de produções audiovisuais, manifestações cultu-
rais e realização de atividades artísticas e cultu-
rais que possam ser transmitidas pela internet.

FONTE: ASCOM@TURISMO.GOV.BR
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APARTAMENTO  PARA  TEMPORADA
Aluga-se: 02 apartamentos na Praia da Enseada, no Guarujá, 

contendo: banheiro social, quarto, cozinha, sala, área de serviço 
e garagem. - Localização: Av. da Saudade, nº 500, a 500 metros 
da praia e a 500 metros do Pão de Açúcar. Tratar pelos fones (35) 
3571-1971 ou (35) 9.8881-1757, com Aloísio Santini.

Consertos e ajustes em roupas

Rua Sete de Setembro, 1.401 /  Muzambinho

Telefone: (35) 9.9897.9509

D´CASARÃO
A loja mais tradicional da cidade 

em tecidos, aviamentos, etc

IMÓVEIS
*******

Rua Siqueira Campos, 183 / Muzambinho

SEMPRE A COMPRA É BOA HORA: COMPRAR SEMPRE É BOM! ENTRE EM CONTATO SEM COMPROMISSO!

     (35) 3571-1102 / 99985-1537 (Vivo) ou 98846-1390 (Oi) / 99203-9891
Rua Siqueira Campos, 183 / Muzambinho

IMÓVEIS A VENDA
CASAS
- Casa com dois lotes de 250m cada (linda casa), 4 dormitórios, 

sendo 1 suíte, 2 salas, copa, cozinha, ótimo acabamento, garagem para 
5 carros. Muito espaço.

- Casa no final da Rua Tiradentes, terreno de 280m², de esquina, 
super plano (preço ótimo para comprador).

- Casa no Jardim Águape, 200m² de construção em um lote de 
250m², com acabamento de alto padrão, com armários planejados de 
primeira qualidade, 3 dormitórios, 3 banheiros, suíte, copa, cozinha (2), 
garagem para 4 carros. Muita segurança.

-  Casa localizada Rua Sete de Setembro, casa central próxima 
Igreja Presbiteriana com 3 dormitórios, sendo uma suite, copa, cozinha, 
linda sala, acabamento de 1ª linha, todas os comodos com móveis 
planejados, 320,00m² de terreno com 210,00m² de construção.

- Casa no Por do Sol (próximo ao Quartel) com 4 quartos, sendo 
uma suite, um apartamento junto a garagem para 3 carros, casa plana, 
sala, copa, cozinha, 3 banheiros, quintal e área para trabalho nos fundos.

- Casa localizada na Rua Capitão Heleodoro Mariano, em frente a 
antiga Casa do Pão, casa central, com 3 dormitórios, sala, copa, cozinha, 
sendo uma suíte, área de serviço (preço bom).

- Casa nova, está nos últimos e pequenos acabamentos com 2 
dormitórios mais uma suíte, banheiro social, sala, copa-cozinha, área 
na frente e nos fundos, aquecedor solar, garagem para diversos carros, 
casa linda (Jardim Ágape). Preço: está em promoção.

- Casa no bairro Canaã, casa diferenciada, Rua Miriam, com todo 
conforto, 3 dormitórios, sendo 01 suíte, 01 banheiro social, muito espaço, 
copa, cozinha; muito espaço na garagem.

- Lote de 1000 m2, linda casa de 300 m2, com acabamento de 
1ª linha, com todo conforto e novidades de um ambiente confortável, 
composta de 3 banheiros, 4 dormitórios, 2 salas, copa/cozinha, área de 
trabalho, lavanderia, muito verde, ótimo sistema de segurança, piscina 
completa. Tudo isto em um condomínio. Preço a combinar.

SÍTIOS (Área Rural)
- Sítio de 14 alq. 2,5 quilometros da cidade, terra alta com plana, 

com 80 mil pés de cafés em produção, 6.000m² de terreiro, 2 tulhas, 
lavador de café, casas, barracão para depósito, uma caixa d’água de 70 
mil litros, 100% mecanizavel (mercadoria única) 

- Sítio de 5 alq., terra nua, no bairro São Mateus, terra própria para 
café, 50% mecanizavel, 50% não, 2 açudes bem localizados. Preço 
ótimo para comprador.   

- Sítio de 11 alqueires, contendo casa, barracão, tulha, energia 
elétrica, 7 1/2 em café todo formado, lavoura ótima no pé. Com proposta 
para pagamento.

- Sítio 12 alqueires, 5 quilômetros de Muzambinho, terra alta (60%, 
terra baixa 40%), com 10.000 pés, cultura super forte, toda cercada, muita 
água, a parte de pastagens muito rica. O preço é ótimo: bom investimento.  

- Sítio de 11,5 alqueires, com altitude 1.000 m, terras reservadas 
(próprio para plantio de café). Nunca foi lavoura, sem benfeitoria (topo-

FAZEMOS QUALQUER SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, NA ÁREA RURAL OU URBANA, COM EQUIPE 
ESPECIALIZADA E TAMBÉM TEMPOS ASSISTÊNCIA JURÍDICA DENTRO DE TODAS NEGOCIAÇÕES, CASO 

VENHA NECESSITAR!

Temos apartamento para alugar, construção nova sem uso ain-
da, de 30,00 m2 cada, com garagem e ótimo acabamento, composto 

de 1 quarto, 1 cozinha, 1 banheiro, lavanderia e área de serviço. 
Local: Próximo a Padaria Canaã

grafia 100% mecanizável). Preço: R$ 70.000,00 o alqueire
- Sítio de 9 alqueires, sendo 2 alqueires de mata, e 1,5 alqueire de 

café, o restante pasto na região de São Mateus. Ótima cultura. Preço 
incomparável. R$ 40.000,00 o alqueire.

- Sítio de 7 alqueire, em pastagens muita água, bom de topografia,  
no bairro Filadélfia com 1 alq.e meio de mata, com o melhor preço da 
região. Preço final: R$ 48.000,00 o alqueire. 

FAZENDAS
- Fazenda de 32 alqueires, plana, mecanizável, com parte em la-

voura de café, o restante em pastagens formadas, rica de água, municí-
pio de Muzambinho. Preço bom para o comprador.

NA ÁREA DE FAZENDAS, TEMOS FAZENDAS DE CAFÉ, COM 
LAVOURAS EM PRODUÇÃO E PARA FORMAÇÃO. TAMBÉM FAZEN-
DAS EM PASTAGENS.

CHÁCARAS
- LOTES PARA VOCÊ FAZER SUA CHÁCARA (5.000 M2), 2 

QUILÔMETROS DA CIDADE, TOPOGRAFIA PLANO (PREÇO DE 
OCASIÃO)

- Linda Chácara a 400m da BR 491, a 3K de Muzambinho, casa 
com 300m² de construção, toda com área em volta, pomar, água, cercada 
de alambrado, linda chácara (lugar de morar bem). Preços a combinar. 

- Chácara 3/4 de alqueire ou 18.000,00m², muita planta, dois lindos 
açudes com muito peixe, muito verde, 2 casas, sendo 1 de 80,00m², 
semi-nova e a 2ª de 50,00m², sem perfeito estado de conservação (a 
300,00m do asfalto - M. Preto). Troca por casa de menor valor.

- Chácaras no bairro Moçambo (5.000 m2), escritura limpa, luz, 
transformador de 15 KVA, muita água, lateral da pista, casa simples. 
Tem preço bom para o comprador.

LOTES
- Lote de 255m² no bairro Colina na Rua 10, preço R$ 50.000,00
- 2 Lotes no bairro Ágape do lado de cima da Rua plana, caindo 

para rua, com ótima localização. Preço R$ 70.000,00 cada. 
- Lotes a venda no Condomínio Florença, lotes de 300 a 430 m2, 

totalmente plano, com ótimas proposta de pagamento. Condomínio 
de primeira qualidade

TERRENOS
- Lote de 700,00m² (mercadoria única), localizado na Rua Capitão 

Heleodoro Mariano (próximo a Igreja Aparecida), sendo 14,00m de 
frente por 50,00 de fundos, totalizando 700,00m². Preço a combinar.

Temos terrenos com preços bons!
LOTES DE 250,00 M2 A PARTIR DE R$ 50.000,00

TERRENO
- Terreno 300m² no Jardim Europa em Muzambinho, sendo um grande 

diferencial a topografia o que facilita a construção. Analiso veículo como 
parte de pagamento. 

(19) 9.9231-0093

ROVILSON JOALHEIRO
Conserto e 
confecção 

de jóias

Rua Euclides da Cunha -  Muzambinho/MG

(35) 3571-2566
99804-4951

VENDE-SE IMÓVEIS 

Trabalhamos com imóveis de locação
 residencial e comercial e

administramos seu imóvel com
 honestidade, segurança e garantia.

RUA  APARECIDA - 133 / CENTRO - FONE (35) 3571-1643

MINAS AENCASA IMÓVEIS CONVIDA 
VOCÊ PARA NOS FAZER UMA VISITA!

# ADMINISTRAMOS SEU IMÓVEL  PARA LOCAÇÃO! 
# REALIZAMOS A VENDA DO SEU IMÓVEL E CUIDAMOS DO 

DESPACHO DE TODA DOCUMENTAÇÃO!

ALUGUEL DE 
IMÓVEIS COMERCIAIS

ALUGUEL DE 
QUITINETES

# ALUGA QUITINTES NOVAS NA AVENIDA AMÉRICO LUZ  
(próximo ao Botequim).

CHEGOU A SUA OPORTUNIDADE DE CONQUISTAR  
DE VEZ O SONHO DA CASA PRÓPRIA. 

VENDE-SE EM MUZAMBINHO
Vende-se casa localizada na Rua do Rosário, nº 141 com 2 quartos, 

sala, cozinha e banheiro (bairro Barra Funda). Valor R$ 80 mil. Tratar direto 
com George/Varal pelo fone (35) 9.9160-0207. (09)

VEÍCULOS
*******

RENAULT SANDERO
Vende-se Renault Sandero, ano 2014, branco, 1.0 Flex, único dono. 

Tratar pelo fone (35) 9.9811-5535.
(22)

VENDE IMÓVEIS URBANOS

# CÓD .672-ÓTIMA OPORTUNIDADE!!Casa localizada 
no Jd. São Lucas, com ótima estrutura. Com pintura nova 
interna e externa, toda murada.Sendo com 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, garagem, lavanderia e um amplo 
quintal.VALOR:R$ 127.000,00 

# CÓD.647-VENDA-CASA Ótima oportunidade de adquirir 
um imóvel á 02 quadras da avenida principal!!sendo com 
02 dormitórios, sala, copa, cozinha, banheiro e vaga pra 
carro ao lado.de frente com o condomínio Primavera, 
documentação apta pra financiamento. R$ 120.000,00.

# CÓD.584-VENDA-CS JD. SÃO LUCAS- COM 
FINO ACABAMENTO!!IMÓVEL COM EXCELENTE 
ACABAMENTO!! Localizado em bairro próximo ao 
centro!! Casa com 02 suítes, 01 escritório, 01 lavabo, 
sala grande, copa, cozinha, lavanderia, copa,vagas na 
garagem para 3 carros. Possui na parte de baixo uma 
construção por terminar de uma outra casa, podendo 
ser alugada futuramente . Localizada em bairro próximo 
ao centro. 

# CÓD.634.VENDA- Casa com 02 pavimentos, na Rua 
Aristides Coimbra, de frente com o hospital, podendo 
ser vendidos separadamente, sendo: Pavimento de 
cima: Sendo 01 suíte mais 02 dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia e vaga para carro. VALOR R$ 120.000,00. 
Pavimento de baixo; 02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro. VALOR R$ 80.000,00.

VENDE IMÓVEIS RURAIS

# cód. 648-sitio- ÓTIMA OPORTUNIDADE DE ADQUIRIR 
UM SITIO TODO EQUIPADO- Possui 01 alqueire. Sendo 
com 01 casa simples de morada, tulha, luz elétrica, água 
de mina, córrego d’água, boa topografia. VALOR :R$ 
146.00,00

VENDE LOTES

# CÓD 682. Excelente oportunidade de adquirir um lote 
de 275,00 metros em bairro novo com ótimo padrão de 
construção. Lote localizado no Jd. América, próximo a 
caixa d’água, com boa topografia, bairro com fácil acesso 
ao centro! Considerado de bom padrão, com construções 
nova e modernas ao redor. Valor:Tratar na imobiliária. 

# CÓD.645-VENDA- ÓTIMA OPORTUNIDADE DE 
ADQUIRIR UM LOTE COM BOA TOPOGRAFIA 
LOCALIZADO NO JD. DOS YPÊS.COM DOCUMENTAÇÃO 
APTA PRA FINANCIAMENTO. VALOR R$ 55.000,00.

# Excelente oportunidade de adquirir um lote em um bairro 
novo e de ótimo padrão !! Localizado no Jd Ágape,lote com 
documentação em dia e apto pra financiamento. 

# CÓD.733- ALUGUEL-EXCELENTE- OPORTUNIDADE 
PARA INSTALAR SEU COMÉRCIO! SALÃO COMERCIAL NA 
RUA JOÃO PESSOA, NA ENTRADA PRINCIPAL DA IDADE, 
AO LADO DE GRANDES COMÉRCIOS.COM 634 METROS 
DE CONSTRUÇÃO, COM INSTALAÇÕES MODERNAS 
PORTAS DE VIDROS TEMPERADO.VALOR DO ALUGUEL: 
TRATAR NA IMOBILIÁRIA.

# Salão comercial na Rua Sete de Setembro, com excelente 
estrutura, com portas de vidros. Valor tratar na imobiliária.

# 01 excelente galpão comercial novo na Avenida Lauro 
Campedelli.

DIVERSOS
*******

VENDE-SE
Vende-se: - 01 Cama de solteiro com cama extra (bom estado); - 01 

mesa de cozinha com tampo de mármore e 4 cadeiras (ótimo estado) . Tratar 
pelos fones (35) 3571-4751 ou 9.9214-7570 (30)

VENDE-SE EM MUZAMBINHO
Vende-se 01 casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, bem 

localizada no bairro Vila Socialista, próxima ao PSF (Rua Tancredo Neves, 
170). Terreno ótima topografia / esquina e plano. Com amplo espaço ex-
terno nos fundos, capacidade para garagem ou comércio. Valor estimado 
R$ 110.000,00. (Aceita propostas). Tratar pelos fones (35) 9.9974-8938 / 
9.9145-5485 ou 9.9222-1795. (31) (35) 3571-2429

ANUNCIE AQUI

DATA  NOME     CIDADE IDADE 
23/12   Alan Kardec Otaviano                   Guaxupé   70 anos
24/12   Joao Alves de Souza                      Guaxupé     76 anos
25/12   Zilda da Silva                                     Juruaia       61 anos
25/12   Ilka Alejandra Kubota                   Guaxupé     46 anos
26/12   Orival Martins                                    Serrania    93 anos
27/12   Milza Ferreira Justino                    Guaxupé    64 anos
28/12   Jamile Miguel Farah                         Muzambinho   89 anos
28/12   Reginaldo José da Silva                 Juruaia          61 anos
28/12   Levi Soares de Oliveira                  Juruaia     61 anos
29/12   Lourdes Machado Rodrigues      Guaxupé    78 anos
29/12   Rosa Kay Okada                                  Guaxupé     89 anos
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Novo decreto poupa o mercado de 
trabalho, prevê restrições a bares e 
proíbe eventos físicos em Guaxupé

Na noite da segunda-feira, 
28 de dezembro, a Prefeitura 
de Guaxupé editou o Decreto 
Municipal nº 2.316, relativo 
às normativas de enfrenta-
mento ao Novo Coronavírus, 
que na cidade já fez 1.320 ví-
timas, com vinte óbitos. Di-
ferente do que muitos aguar-
davam, os estabelecimentos 
comerciais, da indústria e 
prestação de serviços não se-
rão proibidos de funcionar, 
conforme ocorreu por meses 
a partir de março deste ano. 
Porém, o governo municipal 
impôs restrições ao funciona-
mento de bares e estabeleci-
mentos similares, haja vista 
que tais localidades têm sido 
apontadas como principais 
fontes de eventuais transmis-
sões da Covid-19. Mais do 
que isto, o documento proi-
biu qualquer tipo de evento 
no formato presencial/físico.

O decreto foi assinado 

pelo prefeito Jarbas Correa 
Filho - Jarbinhas, após exten-
sa reunião entre autoridades 
políticas, médicas e sanitá-
rias que compõem o Comitê 
Municipal Gestor de Com-
bate ao Novo Coronavírus. 
Conforme definido, bares, 
lanchonetes, restaurantes e 
afins, além dos ambulantes, 
manterão expediente das 7h 
às 22 horas, com autoriza-
ção para atuarem no formato 
“delivery”após este horário. 
Nestes locais, além da res- (JOGO SÉRIO GUAXUPÉ) 

trição quanto ao período de 
expediente, não serão per-
mitido shows ao vivo, som 
mecânico, jogos de sinuca, 
pimbol, dominó, carteados, 
entre outros que correspon-
dem a entretenimento. Ain-
da sobre este tipo de locali-
dades, serão obrigatórios o 
uso de máscaras, a não ser 
durante consumo de alimen-
tos; higienização das mãos 
com álcool em gel, água e 
sabão.

Juruaia registrou duas 
mortes por Covid em 48h

A cidade de Juruaia confirmou duas novas 
mortes por covid-19, totalizando oito óbitos. 
A sétima vítima da doença, de 53 anos, mor-
reu no sábado (26), depois de ficar interna-
da por uma semana na UTI da Santa Casa de 
Guaxupé. Já a oitava vítima juruaiense era um 
homem de 61 anos que estava internado na 
UTI desde o dia 07 de dezembro. A morte foi 
confirmada no início da noite da segunda-fei-
ra (28).

Juruaia tem um total de 336 casos de covid 
confirmado. Deste total, 281 estão recupera-

dos, segundo dados do Boletim Epidemioló-
gico divulgado pela prefeitura no dia 26 de 
dezembro. 

MORTES NA REGIÃO - A microrregião 
de saúde de Guaxupé, que engloba oito cida-
des tem um total de 51 mortes causadas pela 
covid: Guaxupé (20), Guaranésia (9), Juruaia 
(8), Monte Belo (6), Muzambinho (3), Arce-
burgo (03) e Cabo Verde (02). São Pedro da 
União é o único município atendido pela San-
ta Casa de Guaxupé que não registrou óbito 
durante a pandemia.

Sétima vítima da doença tinha 53 anos e morreu no sábado.
 Oitava vítima foi confirmada no início da noite da segunda-feira (28)

(PORTAL DA CIDADE GUAXUPÉ)

Região apresenta aumento 
nos casos de Covid-19

Considerada uma medida eficaz no com-
bate ao novo coronavírus, o isolamento so-
cial em Minas Gerais está abaixo do reco-
mendado por especialistas. Por aqui, a média 
está em 39,17%, conforme os dados do Pai-
nel de Monitoramento do governo do Estado, 
enquanto o ideal seria de pelo menos 50%. A 
tendência é de que os números reduzam mais 
ainda com o Réveillon, quando muitas pes-
soas devem deixar suas casas para celebrar a 
chegada do novo ano em outras localidades.

Cidades turísticas mineiras já registram 
movimento. Na segunda-feira (28), a repor-
tagem entrou em contato com hotéis e pou-
sadas na Serra do Cipó, na região Central, e 
Capitólio, no Sul, e restavam poucas acomo-
dações para entrada em 31 de dezembro. O 
site Airbnb também já registrava aluguel de 
cerca de 30% das hospedagens nesses muni-
cípios para essa data.

Alguns locais, inclusive, estão oferecen-
do como chamariz festas com música ao vivo 
e show de fogos. “Isso é uma sentença de 
morte, um risco altíssimo para a infecção. A 
fala transmite quantidade pequena de vírus. 
O grito, uma quantidade maior. Se a pessoa 
cantar, essa quantidade é ainda significativa. 
Quanto mais intensa a força da fala, maior a 
quantidade de partículas virais que caem no 
ambiente e, consequentemente, maior o nú-
mero de contaminados”, alerta o presidente 
da Sociedade Mineira de Infectologia, Este-
vão Urbano. 

O médico do Hospital Madre Teresa afir-
ma que a atual taxa de isolamento em Mi-
nas é considerada ruim. “Para começar a ter 
impacto na transmissão tem que ser de pelo 
menos 50%”, destaca.

Pousadas estão quase lotadas para o Réveillon

Secretária de Saúde de Capitólio, Andréa 
Freire afirma que o movimento na cidade já é 
intenso, mas um trabalho de conscientização 
para conter o avanço da pandemia teria sido 
feito com proprietários dos estabelecimentos 
da cidade e até mesmo com turistas. Segundo 
ela, a prefeitura não fará eventos na virada do 
ano e festas particulares estão proibidas.

Acionada por telefone e pelo WhatsApp, a 
Secretaria de Saúde de Santana do Riacho, do 
qual a Serra do Cipó faz parte, não se mani-
festou até o fechamento desta edição.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) reforçou que, desde o início da pan-
demia, orienta a todos os cidadãos que man-
tenham o distanciamento social como parte 
importante dos protocolos de segurança para 
evitar a contaminação pela Covid-19. 

“As festas de fim de ano demandam cui-
dados redobrados e a recomendação é a ma-
nutenção do distanciamento social. No caso 
da realização de alguma comemoração, o 
ideal é que ocorra em pequenos grupos, de 
preferência entre pessoas que já convivem 
diariamente e/ou sejam do mesmo núcleo fa-
miliar. No caso de haver outros integrantes, 
este deve ser o número mais restrito possí-
vel”, frisou o texto da pasta. (HOJE EM DIA)

COVID 19: Taxa de isolamento 
em Minas é baixa e vai piorar

VOLTA AS AULAS

O Ministério da Educação - MEC 
publicou três datas diferentes para a re-
tomada das aulas presenciais em menos 
de oito dias. A primeira em 4 de janeiro 
de 2021; após muito comentários contra 
esta insensatez, aplicada apenas para sa-
tisfazer o desejo do presidente na reto-
mada das atividades, e uma reunião com 
representantes das instituições públicas 
e privadas, quarenta e oito horas depois, 
seria modificada para 1º de março. Não 
demorou muito e logo depois de mais 
repercussões negativas, nova mudança.

No dia 9 de dezembro foi publicado 
o parecer do Conselho Nacional de Edu-
cação - CNE com o endosso do MEC 
que dá liberdade às instituições condu-
zirem a retomada dos encontros presen-
ciais de acordo com a sua realidade re-
gional e condições de gestão da higiene 
sanitária institucional.

Para complementar a lambança, o 
MEC divulgou que os resultados do 
ENEM 2020, das provas que foram 
adiadas para o final de janeiro de 2021, 
não contarão para Sistema de Seleção 
Unificada, o SISU, para as instituições 
públicas de Ensino Superior. Assim, to-
dos os alunos concluintes do ensino mé-
dio em dezembro de 2020 deverão con-
tar apenas com os ENEMs anteriores.

Apesar deste ter sido um ano muito 
atípico e os alunos terem muita dificul-
dade de estudar, o fato de não se consi-
derar o ENEM 2020 no SISU acaba por 

Insegurança só aumenta com a 
falta de credibilidade do MEC

gerar mais desesperança e desmotivação 
aos estudantes que, de alguma forma, se 
dedicaram nos momentos mais difíceis 
para estudar da maneira que era pos-
sível.

Outro ponto é o momento inade-
quado para fazer esta divulgação. Se 
tivesse que ser desconsiderado, isto 
deveria ser definido no início do se-
mestre letivo, não após todos os esfor-
ços, ações e custos inerentes dispen-
didos.

Tal informação soa como inconse-
quente para os milhões de alunos que 
farão o SISU, para os seus familiares, 
para os educadores que trabalharam 
com estes alunos neste ano e para as 
instituições de Ensino Superior pú-
blicas e privadas que organizaram os 
seus calendários escolares a partir de 
uma data após o fechamento do SISU.

A expectativa era que com a prova 
do ENEM no final de janeiro e com o 
SISU em andamento até final de mar-
ço, o semestre letivo teria início em 
diversas universidades federais e tam-
bém instituições privadas.

A máxima de que educação de qua-
lidade se faz com planejamento, orga-
nização e rotina está sendo desprezada 
pelo órgão que mais deveria cultivar 
estes valores, o MEC. Mas esse parece 
ter se tornado costume deste governo.

* César Silva é diretor Presidente da Fundação 
de Apoio à Tecnologia (FAT) e docente da Facul-
dade de Tecnologia de São Paulo – FATEC-SP



Muzambinhenses foram detidos 
em Guaxupé por direção perigosa e 
suposto envolvimento com drogas

Os produtos foram recolhidos e os 
suspeitos detidos em flagrante

Policiais militares detiveram dois homens 
na quinta-feira, 25 de dezembro, em Guaxupé, 
pela prática de direção perigosa e suposto en-
volvimento com entorpecentes. Moradores de 
Muzambinho, eles serão investigados pelas au-
toridades judiciárias.

Os suspeitos, com 21 e 26 anos de idade, 
circulavam pela Avenida Prefeito Luiz Antônio 
Leite Ribeiro, no Pólo Industrial guaxupeano, 
sentido trevo de acesso à BR 491, numa mo-
tocicleta Honda CG Titan ES, 125 cilindradas, 
de cor preta, ano 2005. Interceptado, o condutor 
não obedeceu a ordem de parada e fugiu sentido 
Trevo do Japy.

De acordo com o apurado, o passageiro 
sacou uma carteira preta da cintura e a lançou 
sentido matagal, tendo os dois sido alcançados 
pela polícia, quando foram obrigados a parar a 
moto. Segundo consta, o objeto do qual o ra-
paz tentou se livrar continha porções parecidas 
com crack e cacaína, tendo ambos sido presos 
em flagrante. Na ocorrência, além dos produtos 
recolhidos, o dono da moto responderá também 
por direção perigosa. (JOGO SÉRIO)

Família é arrastada por correnteza 
após barco virar em rio de Areado

Uma família foi arrastada pela correnteza 
do rio Muzambo, em Areado, após o barco em 
que as cinco pessoas estavam pescando virar, 
na tarde da sexta-feira (25/12). De acordo 
com o Corpo de Bombeiros, três pessoas con-
seguiram sair do rio e foram resgatadas por 
populares. As outras duas agarraram em uma 
pedra, ficaram ilhadas e os militares fizeram 
o salvamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a família 
pescava quando uma forte correnteza fez com 
que o barco virasse e as cinco pessoas caís-
sem dentro do rio. Ao serem arrastadas pela 

força da água, três pessoas conseguiram sair 
do rio e populares fizeram o resgate.

Um homem de 68 anos e a filha, de 43, 
continuaram a serem arrastados pela corren-
teza. Os dois conseguiram agarrar em uma 
pedra e ficaram ilhados. Por conta da força 
da água, não foi possível que os bombeiros 
fizessem o resgate pela água.

O helicóptero Arcanjo foi acionado para 
que o salvamento fosse feito em altura. Com 
a utilização de rapel, os bombeiros consegui-
ram chegar até as vítimas. Com isso, pai e fi-
lha foram resgatados sem ferimentos. (G1)

Homem é preso suspeito por tráfico de 
drogas durante abordagem da polícia na 

BR-146 em Cabo Verde

Um homem de 57 anos foi preso no sá-
bado (26/12) suspeito de envolvimento com 
tráfico de drogas. Segundo a Polícia Rodovi-
ária Federal, ele foi detido em abordagem de 
rotina feita em um carro na BR-146, em Cabo 
Verde.

Ainda de acordo com a PRF, ao verificar 

os documentos do veículo, com placar de Bo-
telhos, o passageiro possuía um mandado de 
prisão em aberto por tráfico de drogas expedi-
do em Rio Claro (SP).

Após ser detido, o homem de 57 anos foi 
encaminhado para a delegacia da Polícia Ci-
vil de Poços de Caldas. (G1)

Durante patrulhamento pela Rua Delfim 
Moreira na noite da quinta-feira (24/12), a PM 
foi solicitada por populares, que pediram aju-
da, pois uma senhora idosa teria sofrido um 
mal súbito. 

Ao adentrar na residência, a PM deparou 
com a senhora Maria Aparecida Bugati caída 
no chão, entre os dois sofás da sala, já sem si-
nais vitais. 

De imediato foi acionado o SAMU que 
chegou logo em seguida devido ao acionamen-
to anterior de populares. No local foi realizado 
a ação de reanimação cardiorrespiratória e en-
caminhada de imediato pela viatura do Samu 
até o Hospital local onde chegou sem vida.

A PM manteve diálogo com Mercia Bugati, 
irmã da vítima que morava na mesma residên-

Mulher é encontrada morta pela irmã 
dentro de casa em Nova Resende

cia com Maria Aparecida. Cerca de 20 minutos 
antes do fato, Mercia teria ido até a cozinha, 
permaneceu um certo tempo e percebeu que 
Maria Aparecida estava deitada no chão da 
sala, ao achar tal fato estranho, foi ate a sala 
e notou que Maria Aparecida teria sofrido um 
mal súbito e de imediato pediu aos vizinhos 
para que procurasse ajuda. Segundo Mercia, 
Maria Aparecida ja sofreu infarto e possuia 
ponte de safena. 

Foi feito contato com o plantão da Policia 
Civil de Guaxupé e repassado os fatos o qual 
entrou em contato com o perito e pelo fato de 
não haver sinais de violência e o atestado de 
óbito constatar morte natural, a perícia pode-
ria ser feita posteriormente caso haja neces-
sidade. (RESENDE WEB TV)

Embora 2020 tenha sido um ano atípico 
para muitas atividades devido à pandemia 
da Covid-19, os serviços de investigação e 
Polícia Judiciária de atribuição da Polícia 
Civil de Minas Gerais (PCMG) não foram 
interrompidos. As ações de enfrentamento da 
criminalidade violenta e da atuação de orga-
nizações criminosas ocorreram rotineiramen-
te e resultaram em 1.472 operações policiais 
deflagradas em todo o estado entre janeiro e 
novembro.

No período, houve cerca de 3,7 mil pri-
sões de envolvidos na prática de crimes, bem 
como 99 apreensões de adolescentes infra-
tores. No que diz respeito a procedimentos 
policiais concluídos – como inquéritos, autos 
de prisão e de apreensão em flagrante, Ter-
mos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) 
e pedidos de medidas protetivas – a produti-
vidade chega a 297,4 mil, alcançando todos 
os departamentos da PCMG (territoriais e 
especializados), em dez meses (janeiro a ou-
tubro).

De acordo com a superintendente de In-
vestigação e Polícia Judiciária, delegada-ge-
ral Ana Cláudia Oliveira Perry, os números 
refletem o trabalho comprometido das equi-
pes, passando desde a gestão até o efetivo de-
sempenho das atividades. “Este 2020 foi um 
ano de adversidades, mas a Polícia Civil as 
enfrentou e não parou nenhum dia. O esforço 
e a dedicação de cada um dos servidores da 
instituição estão expressos na efetividade dos 
resultados, fruto de investigação qualificada 
da PCMG, para a promoção da segurança 
pública por todo o estado de Minas Gerais”, 
destaca.

Além do empenho dos policiais civis lota-
dos nas unidades policiais responsáveis pelas 
operações e demais procedimentos, as ativi-
dades contaram com a colaboração das equi-
pes do Canil e da Coordenação Aerotática 
(CAT) da PCMG. Nas ações de combate ao 
tráfico de drogas, dez cães farejadores, acom-
panhados dos policiais adestradores, auxilia-
ram em 52 operações, de janeiro a novembro, 
realizando 162 buscas em alvos distintos na 
capital, na região metropolitana e no interior 
do estado. Já o apoio aéreo esteve presente 
em 48 ações policiais.

INTEGRAÇÃO - A Superintendência de 
Investigação e Polícia Judiciária (SIPJ) res-
salta ainda o resultado de ações conjuntas da 
PCMG e demais Forças de Segurança, entre 
elas a operação Divisas Integradas, fases I e 
III, realizadas em julho e outubro, respectiva-
mente, de repressão a organização criminosa 
e explosão de caixas eletrônicos em diversos 
estados. Nas duas etapas, foram cumpridos 
780 mandados de prisão. Já na última, tam-
bém foram cumpridos 298 mandados de bus-
ca e apreensão, sendo arrecadadas 18 armas e 
60 quilos de drogas.

Outro exemplo é a operação Caixa Forte, 
deflagrada pela Força Integrada de Combate 
ao Crime Organizado de Minas Gerais (Fic-
co-MG), composta pelas polícias Civil, Fe-
deral e Rodoviária Federal, além dos departa-

Polícia Civil soma quase 1,5 mil 
operações de repressão ao crime

mentos Penitenciário Federal e Penitenciário 
de Minas Gerais. Considerada a maior opera-
ção da história contra uma facção criminosa, 
a intervenção ocorreu em agosto, em 19 esta-
dos e no Distrito Federal. Foram presas 422 
pessoas e cumpridos 201 mandados de busca 
e apreensão. Em um dos alvos, em Santos 
(SP), os policiais encontraram mais de R$ 6 
milhões em espécie.

Contra a sonegação fiscal na agropecuá-
ria, a operação Quem Viver Verá, realizada 
pela PCMG, Ministério Público, Receita Es-
tadual e Receita Federal, com a participação 
de outras unidades da federação, também ob-
teve saldo exitoso. Trata-se de um milionário 
esquema de sonegação de tributos comanda-
do por profissionais que atuam como correto-
res de milho, soja e feijão. Foram cumpridos 
73 mandados de busca e apreensão em Minas 
Gerais, 15 em Goiás, nove em São Paulo, 
cinco no Distrito Federal, dois no Paraná e na 
Bahia e um no Rio de Janeiro.

PREVENÇÃO E COMBATE - No que 
tange a ações preventivas, a PCMG teve par-
ticipação em diversas atividades especial-
mente on-line, em decorrência da pandemia. 
Uma delas foi o 2º Seminário Integrado de 
Prevenção à Violência Doméstica, em julho, 
promovido pela PCMG, Secretaria de Esta-
do de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e 
Polícia Militar, com o objetivo de qualificar 
o atendimento às vítimas a partir da capaci-
tação dos profissionais que trabalham direta-
mente no combate à violência contra a mu-
lher e ao feminicídio.

Dentro da Semana Nacional de Combate 
às Drogas, em junho, a Polícia Civil realizou 
81 operações em todo o estado. No total, 127 
pessoas envolvidas no tráfico de entorpecen-
tes foram presas e 223 mandados de busca e 
apreensão foram cumpridos, fruto de investi-
gação criminal da PCMG. O resultado foi a 
apreensão de mais de 1 tonelada e a incinera-
ção de 13 toneladas de drogas. Participaram 
dos trabalhos 700 policiais civis, com empre-
go de 250 viaturas.

Outra campanha de destaque foi no Carna-
val, visando ao enfrentamento e à erradicação 
de pedofilia, intolerância e importunação se-
xual. Ainda durante as festividades, a PCMG 
montou um planejamento operacional para as 
regiões onde o evento é realizado tradicional-
mente. Da mesma forma, a Polícia Civil in-
tegrou o Gabinete Institucional de Segurança 
das Eleições 2020. A PCMG também estará 
empenhada para o dia de provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto 
para janeiro de 2021.

(FOTO: DIVULGAÇÃO PCMG)

(ASCOM-PCMG )

Casal é detido após roubo 
seguido de capotamento

Um casal de Monte Belo (ele com 19 anos 
e ela com 22) foi detido em flagrante por po-
liciais militares no domingo, 27 de dezembro, 
supostamente por roubo à mão armada ocor-
rido no município montebelense. Do crime, 
em que figurou como vítima um comunicólo-
go daquela cidade, com 43 anos de idade, os 
possíveis autores levaram o GM Vectra bran-
co, ano 1998, o qual capotaram na fuga para 
Muzambinho.

A dupla teria, segundo consta, abordado o 
dono do veículo no bairro Bom Jesus. Muni-
dos de um revólver, eles tomaram-lhe o auto-
móvel e fugiram sentido a rodovia, na direção 

da cidade muzambinhense. Porém, no cami-
nho, o carro capotou e ambos foram captura-
dos, sendo que estavam com lesões em virtude 
do acidente.

Conforme apurado, os autuados passaram 
por atendimento médico e, depois, foram en-
caminhados à 5ª Delegacia Regional de Segu-
rança Pública, em Guaxupé. De acordo com 
informações obtidas pela reportagem, o roubo 
foi feito com o auxílio de uma réplica de arma 
de fogo, a qual foi apreendida com o casal pou-
co após o capotamento. Ainda sobre o veículo, 
o ocorrido provocou danos de grande monta ao 
pertence do homem roubado. (CARLOS ALBERTO)

ENTRE MONTE BELO E MUZAMBINHO
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Muzambinho instala sistema de segurança 
com monitoramento por câmeras

Vinte modernas câmeras foram instaladas em pontos estratégicos do município, cobrindo principalmente os locais de acesso e de grande movimentação

Na véspera do natal, com a presença de autoridades, lideranças e empresários , aconteceu a solenidade no quartel da Polícia Militar

Após um sonho de quase 6 anos, a ci-
dade enfim ganha o videomonitoramento 
por câmeras para aumentar a segurança 
da população.

Tudo começou com o trabalho envol-
vendo o Poder Judiciário e empresários. 
Na época, o alto custo inviabilizou o pro-
jeto.

Agora, os principais pontos estratégi-
cos e bairros periféricos tem instalados as 
primeiras vinte câmeras, sendo que algu-
mas tem o speed dome para obter uma 
cobertura mais ampla.

Na atual fase estiveram envolvidos no 
projeto a Polícia Militar e Civil, Poder 
Judiciário, Consep, Prefeitura, as em-
presas Line Segurança e Milbr Provedor 
de Internet. Todos trabalharam para que 
toda estrutura física e tecnológica fosse 
implantada, além dos compromissos fi-
nanceiros que também foram quitados. 
Vale ressaltar o empenho da Prefeitura 
Municipal na aquisição e instalação dos 
postes e braços onde as câmeras foram 
instalados, a Line e Milbr, parcerias na 
instalação das câmeras, configurações, 
manutenção e disponibilização, utilizan-
do equipamentos e tecnologia de ponta, 
entregando assim um sistema de ótima 
qualidade. Todo o monitoramento será 
pela Polícia Militar, e as investigações 
que se fizerem necessárias ficará a cargo 
da Polícia Civil. Ambas poderão acessar 
as imagens que ficarão gravadas por perí-
odo especificado entre as partes.

POLÍCIA - Tenente Esdras Silva, 
comandante da  Polícia Militar de Mu-
zambinho apresentou o sistema de moni-
toramento 24 horas por câmeras. “Após 
implantar o monitoramento por câme-
ras em Nova Resende e em Guaranésia, 
cheguei no município e fiz a proposta ao 
Conselho de Segurança, que se pronti-
ficou a implantar o projeto que ajuda a 
diminuir as ocorrências em até  trinta por 
cento. Sendo 20 cameras  de alta resolu-
ção instaladas em vários pontos da cida-
de”.

CONSEP - O projeto tem como ob-

jetivo agilizar o atendimento a população 
e coibir as ações de bandidos, como ex-
plica o presidente do Conselho de Segu-
rança,  o advogado e promotor Evantuil 
Dias. 

PREFEITO - Para Sérgio “Esquilo”, 
“é uma conquista importante, com a tec-
nologia a segurança das nossas famílias 
está ampliada. Um esforço conjunto para 
ampliar a tranquilidade das pessoas que 
usam o sistema bancário de Muzambi-
nho, que atende a região,”disse.

LINE - Para o empresário responsável 
pela instalação das câmeras, Sebastião 
Silva, “temos como ampliar o projeto e 
incluir os comerciantes e empresários 
que querem ter seus estabelecimentos 
com mais segurança.”

MILBR - Para que os policiais  possam 
ter acesso as imagens dentro das viaturas 
através de tablets, a MILBR cedeu os ser-
viços de internet com alta velocidade, in-
vestindo em torno de 45 mil reais, como 
explica Márcio Bueno.

JUDICIÁRIO - Os recursos para a im-
plantação são uma parceria do CONSEP , 
Polícia Militar e Prefeitura atraves do Jui-
zado Especial. “O valor das multas de cus-
tódia ficam em um fundo, que se não for 
usado é recolhido pelo tribunal. Em Mu-
zambinho compramos o imóvel da Casa 
Lar com esse recurso, e agora investimos 
na implantação do monitoramento por câ-
meras”, diz o juiz Flavio Schmidt.

 Nas cidades que já implantaram o sis-
tema de monitoramento, de acordo com a 
policia militar, as ocorrências policiais di-
minuíram. Na segunda fase do projeto os 
comerciantes da cidade que desejarem po-
derão aderir ao sistema de monitoramento. 
Esta primeira etapa teve o custo em torno 
de R$ 120 mil.

Vale ainda destacar que as imagens se-
rão de uso exclusivo das Polícias Militar e 
Civil e nem todo efetivo terá acesso, dan-
do assim privacidade aos cidadãos mu-
zambinhenses.

Uma segunda etapa do projeto deverá acontecer no início de 2021 com 
mais empresários para ampliação e manutenção do sistema

FOTOS: A FOLHA REGIONAL E GERSON DIAS

(COLABOROU: VALÉRIA VILELA)
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EDITAL 
 CARLOS DE SOUZA NETTO, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, desta cidade de Cabo 
Verde, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc...
 FAZ  SABER, a todos quantos o presente Edital virem, ou do mesmo conhecimento tomarem, 
cumprindo os dispositivos da Lei 13.105/2015 no seu art. 1.071, Capítulo III do Título V da Lei dos 
Registros Públicos (6.015/73), acrescida do artigo 216-A que regula o procedimento de Usucapião 
Extrajudicial, que foi requerido pelos SOLICITANTES – AMARILDO VICENTE FERREIRA, brasileiro, 
motorista, portador do RG nº MG – 4.023.335, PCNG e do CPF nº 505.638.316-34, e sua mulher 
CECILIA APARECIDA DE CASTILHO FERREIRA, brasileira, do lar, portadora do RG. nº 16.922.161, 
PCMG, e do CPF nº 063.557.396-29, casados no Cartório de Registro Civil da cidade de Divisa Nova, 
desta Comarca desde 27/01/1985, pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, Lv. 11B, Fls. 227, 
T:355 ambos residentes e domiciliados à Rua Paraná, nº 177, Divisa Nova/MG, por seu procurador 
constituído, conforme Ata Notarial lavrada pelo Cartório de Notas da cidade de Divisa Nova, desta 
Comarca, pelo Tabelião Sr. Flávio Henrique de Oliveira, no livro Nº 88-N as fls., 096 no dia 06 de agosto 
de 2020. Nos termos do Art. 1071, do novo CPC, o pedido de RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL, protocolado neste cartório sob nº 43233/2020 em data de 21/09/2020, de um imóvel 
urbano, constante de: “imóvel residencial situado na Rua João de Brito Sobrinho, nº 110, Vila do 
Arco, em Divisa Nova/MG, com a área construída de 79,98m² (setenta e nove metros e noventa 
e oito centímetros quadrados) e seu respectivo lote de terreno com área de 195,00m² (cento e 
noventa e cinco metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: pela frente seguindo 
pelo alinhamento predial com 10m (dez metros) confrontando com a Rua João de Brito Sobrinho; pela 
lateral direita seguindo pela parede de divisa com 19,50m (dezenove metros e cinquenta centímetros) 
confrontando com a rua Alagoas; pelos fundos seguindo pela parede de divisa com 10m (dez metros) 
confrontando com Jovino Leal; pela lateral esquerda seguindo pela parede de divisa com 19,50m 
(dezenove metros e cinquenta centímetros) confrontando com Gilberto Vitorino de Andrade, fechando 
um perímetro de 100,19m (cem metros e dezenove centímetros); cadastrado na Prefeitura Municipal 
de Divisa Nova/MG, sob o nº 01.03.008.0008.001, apresentando para tal, a documentação exigida pelo 
artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73, segue memorial descritivo e levantamento Topográfico e 
Anotação de Responsabilidade Técnica, feitos pelo Técnico em Edificações, Bruno dos Reis Pedro 
– CFT-BR 1136665560-5. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados, quanto à posse 
e domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas dentro do prazo legal de (15) quinze dias, 
contados da publicação, época em que, não havendo nenhuma contestação, será ultimado o registro 
do aludido USUCAPIÃO. Toda a documentação e o processo ficarão a disposição dos interessados 
neste Cartório de Registro de Imóveis, para as eventuais consultas. Dado e passado nesta Comarca 
de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, aos sete (7) dias de Dezembro de 2020. Eu, Carlos de Souza 
Netto, Oficial do Registro de Imóveis, o fiz, digitar e o subscrevi, dou fé e assino.    

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CABO VERDE

EDITAL PARA LOTEAMENTO
 HUMBERTO GOMES DO AMARAL, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Muzambinho, Estado de 
Minas Gerais, na forma da Lei, 
                                      FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, de acordo 
com o que determina o art. 19 da Lei nº. 6.766/79, torna público para conhecimento de todos os interessados, que foram 
depositados no REGISTRO DE IMÓVEIS DE MUZAMBINHO/MG, o projeto e demais documentos aprovados pelo município 
de Juruaia em 27/07/2020 para proceder ao registro do Loteamento denominado “LOTEAMENTO RESIDENCIAL CAMPOS 
ELISÍOS” , Bairro Monte Verde em Juruaia/MG, de propriedade de JOÃO AMÉRICO MATIAS BUENO, CPF nº. 121.076.896-
87 e sua esposa, REGINA FÁTIMA RESENDE BUENO, CPF nº. 119.362.138-00, residentes na Rua Pedro Wilson Nasser 
nº. 44, Residencial Alto da Colina, Guaxupé/MG, cujo LOTEAMENTO encontra-se situado no perímetro urbano de Juruaia/
MG, com a área total de 15.000,00m2, transcrita no Registro de Imóveis desta Comarca, no Livro 02, Fls.01 da M-24.532 
de 13/12/2017, com as seguintes confrontações: Rua Camilo de Iório, Verdes  Montes Empreendimentos Ltda (M-24.531); 
Área Institucional de JCTC Empreendimentos Imobiliários Ltda (M-20.862), M. C. Empreendimentos Ltda (M-18.691), 
Rosa Aparecida Marques e Marques ( M-18.692, M-18.693, M-18.694 e M-18.695); Fernando Henrique Simões Marques 
(M-18.696); João Carlos de Iório (M-18.697 e M-18.698); Luciene Souza Bueno (M-18.699) e M. C. Empreendimentos 
Ltda (M-18.700). ÁREA TOTAL DO LOTEAMENTO: 15.000,00m² (100%), sendo a Área dos lotes: 8.035,29m2 (53,57%); 
ÁREA INSTITUCIONAL: 2.452,52m2 (16,35%);  SISTEMA VIÁRIO: 4.512,19m² (30,08%). NÚMERO DE QUADRAS e 
LOTES : QUADRA A: 09 lotes – 1.805,77m2; QUADRA B: 06 lotes - 1.200,20m²; QUADRA C: 12 lotes - 2.400,40m²; 
QUADRA D: 13 lotes - 2.628,92m². Total de lotes: 40. Todos aqueles que se julgarem com direito sobre o imóvel ou que 
tenham razões para se oporem ao referido loteamento, cabe fazer impugnação neste Registro de Imóveis, localizado na 
Rua Capitão Heleodoro Mariano n.º 1.422, Centro, Muzambinho, dentro do prazo de 15(quinze) dias contados da data da 
terceira publicação deste edital. Não havendo impugnação, far-se-á o registro.

Muzambinho, 28/12/2020

CARTÓRIO MUZAMBINHO
Endereço: Rua Capitão Heleodoro Mariano de Almeida, 1422, Centro, Muzambinho, MG - 37890-000
Horário de atendimento: De segunda à sexta, das 8:30 às 11:00 e 12:30 às 17:00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 070/2019 – PROCESSO N° 
158/2019 – TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, ATÉ 21/01/2021, EM ATENDIMENTO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATADO: MAJ CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ 
Nº: 23.903.910/0001-80. ESTE INSTRUMENTO PASSA A VIGORAR A PARTIR DE: 23/12/2020. MONTE BELO/MG, 16 DE 
DEZEMBRO DE 2020. VALDEVINO DE SOUZA – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2020 – PROCESSO N° 
189/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
O DIA 01/01/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADO: GIBIEL E GONÇALVES LTDA 
EPP. CNPJ: 09.013.998/0001-33. ESTE INSTRUMENTO PASSA A VIGORAR A PARTIR DE: 02/01/2021. MONTE BELO/MG, 
28 DE DEZEMBRO DE 2020. VALDEVINO DE SOUZA – PREFEITO MUNICIPAL.

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 077/2020. Processo Licitatório: 302/2020. Tomada de Preços 005/2020. Partes: Prefeitura 
de Muzambinho x MAJ CONSTRUTORA LTDA EPP. Objeto: Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução 
do contrato nº 077/2020, nos termos do artigo Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. “A prorrogação da vigência e execução do 
presente contrato será até 30/01/2021”. 29 de Dezembro de 2020. Sérgio Arlindo Cerávolo Paoliello – Prefeito

Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 047/2019. Processo Licitatório: 344/2019. Tomada de Preços 008/2019. Partes: Prefeitura 
de Muzambinho x PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução 
do contrato nº 047/2019, nos termos do artigo Art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. “A prorrogação da vigência e execução do 
presente contrato será até 30/03/2021”. 29 de Dezembro de 2020. Sérgio Arlindo Cerávolo Paoliello – Prefeito

Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 073/2020. Processo Licitatório: 279/2020. Tomada de Preços 002/2020. Partes: Prefeitura 
de Muzambinho x PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução 
do contrato nº 073/2020, nos termos do artigo Art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. “A prorrogação da vigência e execução do 
presente contrato será de até 30/01/2021”. 29 de Dezembro de 2020. Sérgio Arlindo Cerávolo Paoliello – Prefeito

Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 078/2020. Processo Licitatório: 303/2020. Tomada de Preços 006/2020. Partes: Prefeitura 
de Muzambinho x PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução 
do contrato nº 078/2020, nos termos do artigo Art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. “A prorrogação da vigência e execução do 
presente contrato será de até 28/02/2021”. 29 de Dezembro de 2020. Sérgio Arlindo Cerávolo Paoliello – Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRC 089/2020 TOMADA DE PREÇOS 004/2020 CONTRATO 026/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JURUAIA, 
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DO TIPO MENOR PREÇO, EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA; CONFORME PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E ANEXAS AO EDITAL.
CONTRATADA: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 01.744.153/0001-06
1º TERMO ADITIVO: PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ (15/01/2021) 
(QUINZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE UM).  AS DEMAIS CLAÚSULAS CONTRATUAIS PERMANECEM INALTERADAS.
CLAUDECI DIVINO DE ARAÚJO – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO Nº 01/2020, referente ao CONTRATO Nº 003/2018 PARTES: 
IPREM- Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Muzambinho/MG; 
com endereço na Avenida Afonso Pena, 491, Centro-Muzambinho/MG, representado pela sua 
Diretora Alexandra Helena Salomão Nandi, brasileira, casada, CPF: 694.421.506-34, residente e 
domiciliada à Rua Dr. Samuel Assis Toledo, 55, Vale do Sol, Muzambinho/MG, CEP:37.890-000, neste 
ato denominado  LOCATÁRIO  e  CELIO SALES SOBRINHO, brasileiro, casado, Contador, CRC nº 
22661, CPF nº 060.505.226-34, RG nº  870166, residente e domiciliado  na Av. Dr. Américo  Luz, 432, 
Centro-Muzambinho/MG, neste ato denominado LOCADOR.  OBJETO DO TERMO DE DISTRATO: 
rescisão do Contrato de locação de uma sala comercial localizada na Av. Dr. Américo Luz, 245, Sala 
01, 1º andar-Centro- Muzambinho/MG- CEP nº 37.890.000, de comum acordo entre as partes e de 
conformidade com a cláusula primeira do 2º termo aditivo de prorrogação de contrato. DATA DA 
ASSINATURA DO DISTRATO: 30.11.2020.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO(TERMO ADITIVO DE PRAZO),  referente ao Processo Licitatório 
01/2020-Tomada de Preços nº 01/2020.  OBJETO: do contrato nº 01/2020, com fundamentação 
prevista no art. 57, parágrafo 1º inciso II, da Lei 8.666/93. CONTRATANTE: IPREM- Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Muzambinho/MG; com endereço na Avenida 
Afonso Pena, 491, Centro-Muzambinho/MG, neste ato representado pela sua Diretora Alexandra 
Helena Salomão Nandi, brasileira, casada, CPF: 694.421.506-34, residente e domiciliada à Rua Dr. 
Samuel Assis Toledo, 55, Vale do Sol, Muzambinho/MG, CEP:37.890-000  e como CONTRATADA: a  
Empresa ADEMAR GONÇALVES TORRES CONSTRUTORA EPP, com sede na Praça Carolina A 
e Silva, º 64, Centro- Tapiratiba/SP, CEP nº 13.760-000, CNPJ nº 33.880.517/0001-71, com Inscrição 
Estadual nº 683.019.916.113, neste ato representada por Ademar Gonçalves Torres, brasileiro, casado, 
Empresário,  CPF nº 024.570.818-90 e RG nº 13.560.356-0. VIGÊNCIA: 27/12/2020 a 27/01/2021.

Venho através deste, expor meu posicio-
namento contrário a intenção do governo de 
Romeu Zema de fundir a Empresa de As-
sistência Técnica e Extensão Rural Gerais 
(Emater-MG) com  Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). 
Porque traz preocupação para os funcioná-
rios sobre seus possíveis impactos negati-
vos, e também a mim, que como cafeicultor 
que conheço de perto o trabalho desenvol-
vido pela Emater, seja pela assistência téc-
nica diversificada recebida individualmente, 
ou em eventos para capacitação, acesso a 
políticas públicas como o Pronaf, eletrifica-
ção e moradia rural e diversos outros como 
distribuição de mudas, promoção do asso-
ciativismo, geração de renda e redução de 
custos, modernização da propriedade ou 
por participar do Programa Certifica Minas 
Café. Que é um programa de certificação 
acessível aos pequenos produtores, que traz 
uma melhor forma de gestão da propriedade 
gerando inúmeros benefícios, o qual é mui-
to bem executado pela Emater em parceria 
com o Ima.

A fusão nos moldes que está sendo pro-
posto sem uma ampla discussão dos prós 
e contras e um estudo de impactos futuros 
pode ser o fim da Emater e o fim da Epamig 
como a gente conhece. E isso pode acarre-
tar na diminuição de investimento no cam-
po, na falta de atendimento para o pequeno 
agricultor, já esquecido pelos governos, e 
no alimento mais caro na nossa mesa e em 
inúmeros prejuízos aos pequenos produto-
res rurais assistidos por estas empresas. A 
Emater atende cerca de 400 mil agricultores 
e está presente em mais de 90% dos municí-
pios mineiros, sendo que a maioria vem da 
agricultura familiar – responsável por 70% 
da produção de alimentos no Brasil, que 
historicamente, tem menos recursos para a 
assistência técnica e extensão rural.

A maioria dos programas de desenvolvi-
mento rural, de fortalecimento da agricul-
tura hoje passam pela Emater. Não há pro-
grama de pesquisa e extensão que não passe 
pela Epamig. E a Epamig demorou muitos 
anos para desenvolver pesquisa para a agri-
cultura familiar. As empresas são distintas e 
já desenvolvem ações e atividades comple-
mentares.

A Emater e a Epamig são empresas pú-

Não a fusão EMATER /EPAMIG

blicas vinculadas à Seapa. A Epamig, criada 
em 1974, realiza pesquisa para melhorias da 
agricultura e pecuária, e a Emater, fundada 
em 1948, atua na implantação da política ru-
ral junto aos agricultores familiares.

Apesar de ser reconhecida como de re-
levante interesse social e econômico do Es-
tado, em lei estadual nº 23.534/2020, e ser 
considerada referência nacional e até inter-
nacional na implantação de políticas públi-
cas de desenvolvimento, a Emater sofre com 
falta de recomposição de funcionários. Em 
menos de 10 anos, passa pelo segundo pro-
grama de desligamento voluntário (PDV). 
E mesmo com a contratação de alguns no-
vos funcionários , ainda existem muitos ex-
tensionistas que acompanham sozinhos até 
dois ou três municípios, o que sobrecarrega 
o profissional e causa o sucateamento do 
serviço.

No caso da Epamig, a empresa sofre 
com falta de força de trabalho e de inves-
timentos para condução das pesquisas em 
andamento e instalação de novos trabalhos. 
A situação foi agravada por um PDV reali-
zado em 2019, que dispensou funcionários 
sem a devida recomposição. O último con-
curso público foi realizado em 2005 e a em-
presa conta com setores sem profissionais 
contratados. A estrutura física da Epamig 
conta com 22 fazendas, que são campos ex-
perimentais, e dois institutos tecnológicos, 
além das unidades regionais e da sede.

As duas empresas são patrimônio do 
povo mineiro, que corremos o risco de per-
der. A assistência técnica e extensão rural, 
com atendimento gratuito aos pequenos 
produtores rurais e suas formas associati-
vas, além dos beneficiários de projeto de 
reforma agrária, é dever do Estado e está 
prevista na Constituição Estadual de Minas 
Gerais.

FERNANDO BARBOSA - CAFEICULTOR SÃO PEDRO DA UNIÃO-MG



A convite do prefeito Edmilson Alves 
Franco, o deputado esteve na cidade de Ban-
deira do Sul onde participou da inauguração 
da Reforma da sede da Prefeitura e da restau-
ração da Casa das Irmãs, um lugar destinado a 
cultura da cidade e que também servirá como 
Museu Municipal.  Arantes ressaltou o traba-
lho honesto realizado pelo prefeito Edmilson, 
pelo ex-prefeito Zé da Capituva e sempre res-
paldado pela competente Secretária Regina e 
sua brilhante equipe. 

O prefeito fez questão de agradecer o tra-
balho do deputado e o empenho nos últimos 
anos em prol de Bandeira do Sul. “O deputa-
do Antonio Carlos Arantes é um parceiro de 
Bandeira do Sul. Minha gratidão é eterna pelo 

Deputado Arantes participa de 
inaugurações em Bandeira do Sul

trabalho que ele desenvolveu não só comigo 
à frente da Prefeitura, mas tenho que ressaltar 
que nas horas mais difíceis de minha adminis-
tração, principalmente quando teve a grande 
enchente, que foi a maior de Bandeira do Sul 
que levou pontes, casas onde o deputado este-
ve presente desde o primeiro momento conse-
guindo recursos para a construção da ponte e 
recuperação das ruas que teve o asfalto dani-
ficado e hoje ele está aqui do meu lado. Obri-
gado amigo e irmão Antonio Carlos Arantes”. 

O parlamentar ainda visitou o ex-prefeito 
Zé da Capituva e desejou a ele e toda a família 
um Feliz Ano Novo e se colocou a disposição 
para continuar atendendo a querida Bandeira 
do Sul.

Secretaria de Educação adquiriu novos 
equipamentos para as escolas da rede municipal

A Prefeitura Municipal de Alterosa, através 
da Secretaria Municipal de Educação equipou 
as Escolas da Rede Municipal de Educação 
com vários eletrodomésticos, brinquedos 
pedagógicos, playground, 70 computadores 
para o laboratório de informática, 5 TVs 55 
polegadas, colchões e  colchonetes para os 
CEMEIS, mantinhas, travesseiros, lençóis, 
jogos  educativos e mobiliário escolar.

O investimento tem por objetivo principal 
melhorar a capacidade física  das Escolas e o 
desenvolvimento emocional, intelectual, mo-
tor e social de  todos os alunos.

Foi adquirido também duas Vans zero Km 

Mercedes Bens, para o  conforto no transporte 
dos alunos.

Secretaria Municipal de Educação de Alterosa

Reinauguradas escolas municipais no município

O Prefeito Municipal Hermes de Sou-
za Silva e Vice- Prefeito Abimael Moreira 
Pinto, juntamente com a Secretária Mu-
nicipal de Educação  Leidinéa Vita Ruela 
Cabral,  reinauguraram no dia 30/12/20 as 
seguintes escolas municipais de Alterosa: 
E.M. Ivone Martins Faloni Ferreira, E.M. 
Secretário Olinda de Andrada, CEMEI 

Andréa de Souza Coutinho, Inauguração 
do Espaço Recreativo Maria de Lourdes 
dos Reis e CEMEI Rosalina Moreira Viei-
ra.

Foi um momento compartilhado  da 
alegria conjunta dos professores, alunos, 
pais e comunidade local.

Secretaria Municipal de Educação de Alterosa

(ASCOM)

FOTOS: ASSESSORIA

FOTOS: ASSESSORIA

Nas minhas andanças pela Praça dos 
Andradas, quase sempre me deparo com 
um velho negro, assentado num dos três ou 
quatro bancos que elegeu, conforme o po-
sicionamento solar.

Já o vi andando, cedinho, muito devaga-
rinho pelas ruas da cidade, trajando o seu 
indispensável bonezinho. Não cumprimen-
ta ninguém, não conversa com ninguém. O 
seu mundo parece ser outro. Parece estar 
completamente alheio àquilo que está à sua 
volta.  

Numa manhã chuvosa e fria, estava ele 
sentado num dos seus bancos, guarda-chu-
va aberto, quando foi abordado por uma se-
nhora, que lhe recomendou que ficasse em 
casa, aproveitando a sua cama, ao invés de 
ficar exposto daquela maneira às intempé-
ries.

Continuou mudo, ensimesmado no seu 
mundo particular. Suponho que pelo fato 
de não ter ouvido a proposta (notei que ele 
usa um aparelho de surdez). Ou terá sido 
um silêncio eloquente diante da petulância 
de quem o queria tirar do seu ensimesma-
mento? 

O velho talvez nada saiba sobre o co-
ronavirus, sobre a irresponsabilidade cri-
minosa do presidente. Não sabe quem é o 
presidente dos Estados Unidos, nem que 
o Brasil tem treze milhões de desempre-
gados. Ele alienou-se de tudo isso em be-
nefício de uma autocontemplação muda e 
serena.

Intuitivamente, concebeu que nada 
pode contra estes temas tão dramáticos e 
tão distantes de sua reduzida força. Prefe-
riu a introspecção. 

O olhar de aceitação, de resignação, de 
distanciamento fazem-me lembrar o poe-
ma “Motivo” de Cecília Meireles, que num 
dos trechos exalta: “eu canto porque o ins-
tante existe e a minha vida está completa. 
Não sou alegre e nem sou triste; sou poe-
ta.”

Não sei se o velho tem família, não sei 

  O VELHO DA PRAÇA
seu endereço. Já vi pessoas tentando con-
versar com ele; mas ele parecia incomo-
dado com aquilo. Seu olhar contemplativo 
no horizonte, indecifrável, sem esboçar a 
menor reação, é muito intrigante. 

“Não sou alegre e nem sou triste”; “sou 
humano”, poderia acrescentar o velho. E, 
ainda: “ Nada mais espero, nada mais que-
ro, além da minha solidão e da minha paz. 
Não me incomodem, por favor. Não me 
convidem para jantares caros e nem para 
viajar para a Europa. Não vou. Não me in-
teressa.”  

“Guerras, revoluções, luta de classes....
não, não são comigo”: ‘minha vida está 
completa.’  Só aguardo, sem nenhuma an-
siedade, o dia em que serei levado não sei 
para onde e nem sei se existe o onde: este há 
muito deixou de ser objeto das minhas in-
dagações. Minha alma está serena e o meu 
coração não guarda rancor. Quando quise-
rem me levar que o façam. Não precisam 
gravar nada na lápide do meu túmulo, não 
quero ser lembrado nem pranteado”.

O velho da praça me faz lembrar a 
figura de Diógenes que viveu no sé-
culo IV a.C.. Dizem que o filósofo                                                                                                       
Diógenes, com uma lanterna procurava 
um homem honesto. Desiludido de sua 
busca, recolheu-se numa caverna para vi-
ver como eremita. Alexandre, o Grande, 
o homem mais poderoso da época, vai 
buscá-lo do seu autoexílio e lhe pergun-
ta o que ele desejava para sair daquela 
sua vida de penúria. Diógenes, em pronta 
resposta, teria pedido para que Alexandre 
saísse da entrada da caverna porque a sua 
figura estava impedindo a penetração total 
do sol na sua morada.

Paradoxalmente, a consciência da bre-
vidade do tempo deveria servir de alento 
para uma vida mais serena e menos ansio-
sa e deveria se prestar à nossa reflexão da 
inutilidade de tantas coisas que nos ocu-
pam.

* Por Nilson Bortoloti (Professor aposentado, ex-prefeito 
e ex-vereador em Muzambinho)
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Cabo Verde e suas belezas naturais 
no olhar do fotógrafo Marssão

(FOTOS: MARSSÃO)

Belíssimas imagens do projeto apoiado 
pela Lei de emergência cultural Aldir Blanc 
(da Lei Federal nº 14017 de 29/06/2020), por 
intermédio da Secretaria Municipal de Edu-
cação, Esportes, Lazer e Cultura. Um belo 
trabalho em fotografias realizado pelo profis-
sional Márcio Eduardo Ribeiro Carvalho, po-
pular Marssão. As fotos foram gravadas em 
vídeo e mostram as belezas naturais de Cabo 
Verde. Após o término da pandemia será rea-
lizada uma exposição de fotos.   

LAGOS de Furnas e Peixoto demonstram 
recuperação com o grande volume de chuvas

Os Lagos de Furnas e 
Peixoto demonstram re-
cuperação com o grande 
volume de chuvas regis-
trado nos últimos dias 
em Minas Gerais.

O Lago de Furnas su-
biu 53 centímetros desde 
o dia 21 de dezembro e 
o reservatório de Peixoto 
(Mascarenhas de Mora-
es) teve um aumento de 
11 centímetros em seu 
volume.

“É uma esperança de 
que as políticas federais 
mantenham os lagos nos 
níveis adequados para o 
uso múltiplo das águas. 
Uma vitória, mas a luta (ASCOM)

continua. Vamos conti-
nuar lutando para que 
Minas Gerais tenha o 
respeito que merece e 
os nossos lagos sejam 

sinônimo de vida, renda 
e riquezas para o nosso 
povo”, comentou o de-
putado estadual Cássio 
Soares.

ASCOM


