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REFLEXÃO

Bíblia em Salmos, capítulo 130, versos 2, 3 e 4

Deputado Federal Zé Silva
(Ações parlamentares na região)

Renata Gonçalves
(Atuação do Fisioterapeuta Perito)

Maria Nazareth Gui-
marães Prado (Nazareth 
Prado) morreu no domingo 
(18/04), aos 100 anos de 
idade, de causas naturais. 
A família veio a Muzambi-
nho para o sepultamento de 
dona Nazareth, que viveu 
em São Paulo nos últimos 
anos. Ela deixa as filhas 
Francisca e Maria José, 7 
netos, 10 bisnetos e 1 tata-
raneto. Na maior parte da 
vida, Nazareth viveu em 
Muzambinho com o mari-
do José Prado, entre a zona 
rural onde mantinham o sí-

OBITUÁRIO

tio Córrego dos Leites, e a 
casa que tinham da cidade, 
na rua Euclides da Cunha. 

   13/07/1920     18/04/2021

(REDE SOCIAL)

O arco-iris de Deus
O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus, de que não des-

truiria novamente a terra por intermédio de um dilúvio. Esse sinal 
era visível, notável, colocado nas nuvens para todos verem. Nas 
Escrituras há três momentos em que esse sinal é visto. Vamos des-
tacar aqui esses três momentos e extrair algumas lições para o 
nosso enlevo espiritual.

 Em primeiro lugar, o arco-íris depois da tempestade (Gn 9.8-
17). Depois que Noé e sua família saíram da arca, toda a terra 
estava atingida pelas águas que vieram de cima e as águas que 
brotaram debaixo. O dilúvio foi um juízo divino àquela geração 
má e perversa. O dilúvio foi universal. Atingiu toda a terra. O di-
lúvio apontava para um juízo ainda maior, o juízo final. Depois 
que as águas secaram, Deus faz uma aliança com Noé e sua des-
cendência e diz que as águas nunca mais se tornariam em dilúvio 
para destruir toda carne. O arco-íris estaria nas nuvens e ao vê-lo, 
Deus se lembraria de sua aliança eterna entre ele e todos os seres 
viventes de toda carne que há sobre a terra. Aqui aprendemos que 
depois da tempestade vem a bonança. Depois do choro vem a ale-
gria. Depois da angústia vem o consolo. Depois da morte irrompe 
a vida. Mesmo que as circunstâncias sejam medonhas e mesmo 
que a carranca da morte deixe suas tristes pegadas, podemos ter 
a convicção de que Deus continua no controle do universo, tem 
as rédeas da história em suas mãos e jamais se esquecerá de sua 
aliança conosco.

Em segundo lugar, o arco-íris no meio da tempestade (Ez 1.26-
28). Ezequiel tem uma visão. Ele vê o resplendor da glória do 
Senhor, no aspecto do arco-íris que aparece na nuvem em dia de 
chuva. Ao ver o resplendor dessa glória, ele cai com o rosto em 
terra e ouve a voz do Senhor que o ordena a ficar de pé. O Espírito 
de Deus o possui e o Senhor o comissiona a pregar à nação de 
Israel e às nações rebeldes, sem qualquer temor, quer essas nações 
ouçam ou não. Aqui aprendemos que mesmo quando estamos no 
miolo da tempestade, no epicentro da crise, sendo enviados a cum-
prir uma missão árdua, nos lugares mais hostis e entre os homens 
mais rebeldes, o símbolo da aliança de Deus pode ser visto, não 
depois da tempestade ter ido embora, mas durante a tempestade. 
O Senhor é aquele que não nos livra da fornalha, mas caminha 
conosco no meio dela. O Senhor não nos poupa da cova dos leões, 
mas está conosco, livrando-nos da fúria dos predadores. O Senhor 
não nos livra dos vales da sombra da morte, mas caminha conosco 
nesses vales. Não precisamos ter medo ainda que os homens mais 
poderosos se levantem contra nós.

 Em terceiro lugar, o arco-íris antes da tempestade (Ap 4.3-
5). João está exilado na Ilha de Patmos, uma colônia penal, já no 
final de sua vida. Todos os demais apóstolos já estavam mortos 
pelo viés do martírio. A igreja estava enfrentando os dias mais 
tenebrosos de sua jornada. Os crentes estavam sendo crucificados, 
queimados vivos e jogados às feras. No horizonte da igreja se for-
mavam as nuvens escuras de uma terrível tempestade. João estava 
isolado nessa ilha, com todas as portas da terra fechadas para ele. 
É nesse momento que Deus lhe abre uma porta no céu e lhe orde-
na: “… sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois 
destas coisas” (Ap 4.1). Quando João vê aquele que está assentado 
no trono, não ousa descrevê-lo. Ao redor do seu trono, ele vê um 
arco-íris. Só depois que João contempla o arco-íris é que ele vê 
os relâmpagos luzidios e o ribombar dos trovões. Aqui aprende-
mos que antes da abertura dos selos, do toque das trombetas e do 
derramamento das taças da ira de Deus, o Senhor mostra a João 
que tudo estava sob controle. O livro da história está nas mãos do 
Cordeiro e ele conduzirá a história à sua consumação. Não temos 
o que temer no futuro, pois Deus está no futuro. Não temos que 
temer o desconhecido porque Deus está no trono. Não temos que 
temer as tempestades, porque o arco-íris da aliança de Deus já 
é contemplado antes que as tempestades cheguem. Que o nosso 
coração descanse, portanto, na fidelidade de Deus!

Rev. Hernandes Dias Lopes

 A Caquistocracia
Às vezes, estamos lendo 

algum livro ou jornal, ou 
mesmo estamos navegando 
por sites e redes sociais, e 
nos deparamos com pala-
vras novas, distintas ao nos-
so vocabulário. Tem quem 
as ignore e as deixe passar 
batido. Mas para algumas 
pessoas – e eu me incluo 
neste grupo – estes vocá-
bulos novos são como um 
desafio lançado, de buscar 
seus significados no contex-
to e na própria etimologia. 
“Etimologia”, por exemplo, 
em algum momento foi vista 
como uma palavra nova para 
mim. Significa, justamente, 
“o estudo das origens das 
palavras”. Um grande pro-
fessor ensinava que, se fo-
cássemos na etimologia, po-
deríamos desvendar os seus 
conceitos. 

Então, caímos nesta es-
tranha palavra presente no 
título. “Caquistocracia”. 
Uma palavra nova, que pas-
sei a ler e ouvir com mais 
frequência em artigos e de-
bates de cunho político. Para 
chegar na sua compreensão, 
pensei em palavras com o 
mesmo final ‘-cracia’ e me 
veio, logo, a ilustre “De-
mocracia”. E esta, eu sei: 
O governo que é exercido 
pelo Povo. Seguindo o ra- (POR: LUCAS TOLEDO | CABO VERDE - MG) 

(DIVULGAÇÃO)O atual governo consoli-
da uma série de retrocessos 
sociais que eu não imagi-
nava viver. Não bastasse a 
equipe ministerial desqua-
lificada, e não nos deixam 
que esqueçamos disso ne-
nhum dia se quer, com as 
sucessivas trocas que mais 
parece uma grande dança 
das cadeiras, temos que en-
frentar, diuturnamente, as 
falas mais descabidas e ir-
reparáveis vindas do Presi-
dente. E que não venham, 
de antemão, tratar deste as-
sunto como algum espectro 
político. Na Eleição Presi-
dencial, tínhamos outras 12 
opções. De esquerda, centro 
e direita. Qualquer um teria 
tratado deste cenário pandê-
mico com maior seriedade, 
responsividade e efetivida-
de. Ouvi uma frase, outro 
dia, que também representa 
muito a situação atual: “O 
Bolsonaro queria chamar 
a atenção, aparecer, como 
sempre fez na sua vida polí-
tica. Mas ele não imaginava 
que, ao ganhar a eleição pra 
presidente, ele teria ser ‘ser’ 
o Presidente.” 

E assim, seguimos numa 
espécie de embarcação à 
deriva, sem comandante. E 
daí que, agora começam a 
surgir aqueles que querem 
assumir o leme do navio. 
Temos a figura do ex-pre-
sidente Lula, e num grande 
paradoxo, é quem mais for-
talece a retórica bolsonaris-
ta. Nas pesquisas recentes, 
já é possível sentir mais 

ciocínio, lembrei do Censo 
Demográfico e que “Demo-
grafia” seria o estudo quan-
titativo do Povo, chegando 
à definição de que “demos” 
quer dizer “povo”. Concluí, 
portanto, que ‘demo + cra-
cia’ seria ‘povo + governo’ 
e, assim, em ‘caquisto + 
cracia’ estaríamos falando 
sobre uma forma de gover-
no; o governo do caquis-
to. Mas “caquisto” não me 
remeteu a nenhuma outra 
palavra. Recorri, então, à 
outra ferramenta: O contex-
to da palavra. Esta palavra 
era utilizada para intitular 
os governos de Bolsonaro 
e Donald Trump de caquis-
tocracias. Algo bom não há 
de ser. De qualquer modo, 
fiquei sem saída, senão a de 
pesquisar no mundo mágico 
da internet. 

CA-QUIS-TO-CRA-CI-
-A. Substantivo feminino. 
Deriva do grego kakistos, 
que significa horrível, e do 
sufixo ‘-cracia’, que tem a 
ideia de governo, autorida-
de. Num bom português, 
significa um modelo de go-
verno formado pelo que há 
de pior. Eu nunca imaginei 
que uma palavra tivesse o 
poder de sintetizar tão bem 
o atual momento da nossa 
história política. 

que viveremos mais um 
pleito de 

polarização. E, depois, 
temos aqueles que querem 
aparecer como uma “Ter-
ceira Via”. Ciro, que grande 
parte da esquerda rejeita; 
Dória, sem a unificação do 
seu próprio partido; Moro, 
um cachorro sem dono e re-
jeitado; Luciano Huck, que 
tentam pintar no papel da-
queles salvadores da pátria; 
Amoedo, do Novo que não 
parece ter tantas novidades 
assim. E, por fim, vem a 
força do chamado Centrão, 
que domina as prefeituras, 
câmaras de vereadores, 
assembleias legislativas, 
governos estaduais e o 
Congresso Nacional. São 
onipresentes e multifaceta-
dos pluripartidos, que nun-
ca saem do poder. 

O que vale, afinal, é 
pensarmos que a Eleição 
2022 já começou. E se eu 
pudesse criar uma palavra 
nova para a reflexão, do 
que espero para nosso fu-
turo, seria: Eudaimonicra-
cia.

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei que permite a rea-
lização do teste de paternidade em 
parentes próximos do suposto pai. 
A nova legislação foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) de 
segunda-feira (19/04).  

Segundo o texto da lei, o teste 
em parentes consanguíneos poderá 
ser autorizado por um juiz caso o 
suposto pai tenha morrido ou não 
possa ser localizado. O exame deve 
ser feito “preferindo-se os [parentes] 
de grau mais próximo aos mais dis-
tantes”.

A nova legislação altera um 
trecho da Lei de Investigação da 

Entra em vigor Lei do teste 
de paternidade em parentes 

de suposto pai

Paternidade (Lei 8.560/1992), para 
acrescentar a previsão de exame em 
parentes próximos.

A proposta de se fazer o exame 
em parentes próximos do suposto 
pai tramitou por 12 anos no Con-
gresso, tendo sido primeiro apresen-
tada em 2009 pela então senadora 
Marisa Serrano (PSDB-MS). 

(ABR)

(REDE SOCIAL) 

“Senhor, escuta a minha voz; sejam os teus 
ouvidos atentos à voz das minhas súplicas.

Se tu, Senhor, observares as iniqüidades, 
Senhor, quem subsistirá?

Mas contigo está o perdão, para que 
sejas temido.”

Os 100 dias de governo em
 Muzambinho

Odonto Company
(Profissionais Diego Ribeiro e Joice Couto)
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Os 100 primeiros dias de mandato são impor-
tantes para mostrar à comunidade a identidade da 
gestão municipal. Três meses depois de tomarem 
posse como prefeito e vice-prefeito, José Rober-
to e José Antônio, respectivamente, fizeram jus 
ao lema da Prefeitura de Nova Resende: Gestão, 
Transparência, Resultados. Fizeram uma presta-
ção de contas para a comunidade, apresentando as 
ações realizadas neste período de trabalho.

“Se em apenas 100 dias tudo isso já foi reali-
zado, imaginem as conquistas que estão por vir. 
Continuaremos trabalhando noite e dia em prol 
de Nova Resende”, falou José Roberto, prefeito 
municipal

O vice-prefeito José Antônio concluiu agrade-
cendo toda administração municipal e a comuni-
dade.

“Agradecer a todos os funcionários públicos 
que estiveram empenhados nesses cem dias para 
nos ajudar na construção da nossa cidade e agra-
decer também à comunidade que nos ajuda muito 
também”, disse.

EDUCAÇÃO:
• Implantação de um consultório odontológico 

na Escola Dr. Melo Viana;
• Reforma do telhado Melo Viana;
• Construção e reforma Escola Petúnia. Am-

pliação de 4 Salas amplas, refeitório e banheiros;
• 2 ônibus novos já empenhados por emendas 

de deputados, reforma e manutenção da frota;
• Fornecimento de kits da merenda escolar;
• Capacitação dos professores para as aulas no 

ensino remoto.
ESPORTE:
• Criação da Secretaria Municipal de Esportes 

e Lazer para conseguir fontes de recursos dos Go-
vernos Federal e Estadual;

• Reinauguração da praça de esportes;
• Apoio e incentivo ao esportivo com distribui-

ção de materiais esportivos;
• Calendário esportivo;
• Início de treinos em várias modalidades 

(Handebol, Futebol de Campo, Futsal, Vôlei, Bas-
quete e Peteca);

• Início da pista de caminhada no Loteamento 
Primavera;

• Início do projeto Virando o Jogo.
CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO:
• Parceria com SEBRAE, SENAC e FIEMG;
• Cadastro das Quitandeiras (em execução);
• Levantamento e construção de um Plano Mu-

nicipal de Turismo;
• Requereu ICMS turístico;
• Incentivou e contemplou os artistas e asso-

ciações municipais através da Lei Aldir Blanc;
• Isenção da taxa de alvará no município.
ASSISTÊNCIA SOCIAL:
A Secretaria de Assistência Social é respon-

sável por encabeçar os projetos que lidam dire-
tamente com o bem-estar dos cidadãos de Nova 
Resende, com inúmeros projetos que buscam a 
melhora contínua da nossa cidade.

• Com a gestão de Franciele Madeira, uma 
nova estrutura está sendo montada na Secretaria 
de Assistência Social, dando continuidade aos 
projetos já existentes como o da CONAB e crian-
do novos projetos para nosso povo;

• Dentre as mudanças está a contratação de 
mais profissionais, como é o caso do Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS), que 
agora tem uma coordenadora, a psicóloga Vera 
Lúcia;

• A distribuição de cestas básicas continua.
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI-

ÇOS:
• Reforma da sede do escritório de obras;
• Ampliação dos serviços de varrição para co-

bertura de 100% da área urbana do município;
• Construção e inauguração da nova sede do 

velório municipal;

Prefeitura de Nova Resende presta contas 
dos 100 primeiros dias de gestão

• Ampliação da rede de drenagem pluvial entre 
as Ruas Diniz e Rua Barão do Rio Branco;

• Manutenção e poda de árvores na área urba-
na;

• Manutenção dos serviços de tapa buracos, 
com aplicação de cerca de 75 toneladas de CBUQ 
(concreto betuminoso usinado a quente);

• Alteamento e nivelamento das tampas de 
PV’s (Poços de Visita) das ruas principais da ci-
dade;

• Calçamento em bloquetes da Rua Neca Paula 
no Bairro Lavapés e da Rua José Baquião da Pe-
nha no Centro da cidade;

• Implantação de rede de drenagem pluvial e 
calçamento das Ruas José Barbosa de Almeida e 
Carmo Januário Barbosa no distrito da Petúnia;

• Manutenção das pinturas de sinalização de 
trânsito das vias públicas em faixas de pedestres, 
semáforos e lombadas;

• Manutenção dos serviços de infraestrutura 
das vias públicas, como: implantação e manuten-
ção de guias e sarjetas, pinturas de sinalização de 
meio fios, manutenção dos serviços de praças e 
jardins; manutenção dos serviços essenciais das 
unidades básicas de saúde, educação e demais es-
paços físicos do município;

• Manutenção e ligações de novas redes de 
esgoto e troca de manilhamento das redes águas 
pluviais, com a troca de tubos de concreto de dre-
nagem pluvial em diversas ruas do município;

• Ampliação dos serviços de coleta de entulhos 
públicos e manutenção das ruas e dos terrenos de 
posse do município com aplicação de herbicidas;

• Melhoramento e ampliação dos serviços de 
coleta de lixo no perímetro urbano;

• Solicitação do pedido de instalação das redes 
de energização das 5 Unidades das Estações Ele-
vatórias de Esgoto até as Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE);

• Construção/remanejamento de torre de tele-
fonia móvel;

• Ampliação dos serviços de limpeza urbana 
no Loteamento Lula;

• Instalação da rede de esgoto nas ruas do Lo-
teamento Lula que ainda não possuíam tal infra-
estrutura.

DESENVOLVIMENTO RURAL:
• Alargamento e cascalhamento de todas as es-

tradas rurais;
• Calçamento de todos os morros existentes 

nas principais estradas rurais do município;
• Conservação e abertura de novas caixas secas 

para contenção das águas de chuva;
• Direcionar recursos para apoio operacional 

do asfaltamento das estradas que ligam Nova Re-
sende ao Distrito de Petúnia e Nova Resende ao 
município de Conceição da Aparecida;

• Mudanças de algumas estradas para melho-
rar o fluxo de veículos leves e pesados e também 
escoamento.

SAÚDE:
• Dentro da Secretaria Municipal de Saúde, 

todo o processo para tornar o município Gestão 
Plena, já está em andamento;

• Credenciamento de novos médicos (Fono-
audiólogo, Ginecologista, Urologista, Psiquiatra, 
Ortopedista, Oftalmologista, Endocrinologista, 
Vascular, Dermato, Neurocirurgião, Reumatolo-
gista);

• Só neste ano, o município recebeu 4 veículos 
0km, sendo 3 Gols e 01 Spin;

• Disponibilização de Veículo com maior con-
forto para transportar os pacientes aos destinos 
mais distantes;

• Disponibilização de 2 horários de transportes 
para as cidades mais próximas.

• Mutirões de exames e consultas como Eco-
cardiograma, Endoscopia, consultas oftalmológi-
cas e exames de Ultrassom realizados no Hospital 
Municipal Santa Rita;

• Realização das cirurgias de demanda re-

primida e novos casos com rapidez e qualidade, 
agendamento de exames no sistema e liberação de 
vagas por ordem e/ou urgência;

• Fluxo rápido e coordenado de vacinas;
• Estudo quali-quantitativo do laboratório para 

aumento da oferta de exames;
• Organização de todo o processo de trabalho 

do Hospital Municipal Santa Rita para se tornar 
uma instituição filantrópica;

• Ampliação do Hospital Municipal Santa Rita 
e implantação do centro covid-19 na instituição.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE:
• Aquisição de 1 veículo 0km para o PSF Rio 

Claro, garantindo segurança para realização dos 
atendimentos domiciliares;

• Aquisição de linha especial de curativos, 
onde pacientes que tinham feridas crônicas tive-
ram a integridade da pele recuperada, proporcio-
nando melhor qualidade de vida.

EM TEMPOS DE PANDEMIA:
Apesar das dificuldades em decorrência da 

pandemia do Coronavírus, a equipe de saúde 
vestiu a camisa, se aprimorou e hoje estão com-
batendo na linha de frente totalmente preparados, 
seguindo a risco os protocolos instituídos. A am-
pliação do Hospital Municipal Santa Rita tem uma 
sala montada para tratamento de Covid-19, com 
01 monitor para estabilização do paciente, 2 respi-
radores portáteis, 2 ventiladores pulmonares.

• UBS continuaram oferecendo todo suporte e 
acompanhamento aos pacientes;

• As consultas médicas e atendimentos domici-
liares foram mantidos;

• Realização de exames como preventivo, ma-
mografias e eletrocardiograma;

• Consultas de pré-natal e puericultura;
• Vacinação contra COVID 19 domiciliar dos 

idosos de 80 a 100 anos;
• Vacinação contra COVID 19 em pontos de 

atendimento dos bairros para menores de 80 anos, 
garantindo e viabilizando melhor acesso ao servi-
ço de saúde para toda população;

• Acompanhamento e monitoramento dos 
pacientes com suspeita ou confirmação do Co-
vid-19.

SAÚDE MENTAL:
Durante a pandemia foi percebido um aumen-

to nos acolhimentos iniciais do Centro de Atenção 
Psicossocial. O Caps Amanhecer conta com equi-

pe multiprofissional para atendimento psicosso-
cial à toda população de Nova Resende. Dentre 
alguns atendimentos destaca-se o Acolhimento, 
Atendimento Individual, Visita Domiciliar, Aten-
dimento online, Monitoramento via telefone, su-
porte Familiar e Ações de Redução de Danos que 
são realizados diariamente.

Mesmo com todas dificuldades, devido à pan-
demia iniciamos no ano 2021 dois projetos “Cuca 
Fresca” e “Frutificar” ambos com finalidade de 
reinserção social, lazer, Autonomia, Quebra de 
estigmas para com os Usuários do Caps, Forta-
lecimento dos laços comunitários e Redução de 
Danos.

Os atendimentos individuais são em média 6 
ao dia. Os usuários que participam do projeto são 
em média 4 ao dia, todos mantendo distanciamen-
to Social e seguindo os protocolos e orientação do 
Ministério Saúde.

SAÚDE BUCAL:
• Manutenção dos atendimentos de Urgência 

e Emergência.
NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FA-

MÍLIA (NASF):
• Contratação de mais um Fisioterapeuta para 

melhoria dos atendimentos;
• Contratação de Nutricionista;
• Em tempos de pandemia: mantido todos os 

atendimentos individuais de Fisioterapia, Nutri-
cionista e Fonoaudióloga.

SAÚDE DA CRIANÇA:
• Vacinação de rotina;
• Realização de teste da orelhinha, olhinho, 

coraçãozinho e linguinha para todos os recém 
nascidos aqui no município;

• Primeira Consulta com o pediatra já agenda-
da na alta hospitalar pós parto;

• Realização de mais de 900 atendimentos 
com o Pediatra em apenas 3 meses incluindo pue-
ricultura e urgência.

PARCERIA COM A CÂMARA
 MUNICIPAL:
Desde o início do mandato, a Prefeitura de 

Nova Resende vem trabalhando em conjunto com 
os vereadores e Câmara Municipal, em prol do 
desenvolvimento do nosso município.

• Este ano, 01 veículo foi destinado à área da 
saúde, por meio da parceria com a Câmara Mu-
nicipal.

“Se em apenas 100 dias tudo isso já foi realizado, imaginem as conquistas 
que estão por vir”, afirmou o prefeito José Roberto

(FONTE: PORTAL DA CIDADE NOVA RESENDE0

(FOTO: ELAYNE COSTA / PORTAL DA CIDADE NOVA RESENDE)

GESTÃO 2021/2024 - Prefeito José Roberto e vice José Antônio 

Programa da Assembleia Legislativa 
ouviu empresários da região Sudoeste

A Assembleia Legislativa (ALMG) reali-
zou a etapa do programa Recomeça Minas na 
região Sudoeste, em Passos, na quinta-feira 
(15/04). O deputado Antonio Carlos Arantes 
participou da audiência pública que ouviu su-
gestões dos representantes dos setores afeta-
dos pela pandemia para a construção de um 
plano de retomada do desenvolvimento. Entre 
as propostas que fazem parte do programa es-
tão a isenção ou descontos de multas e juros 
de dívidas tributárias, como IPVA e ICMS, e a 
redução de impostos e de tarifas de serviços, 
como os da Cemig.

O deputado Arantes defendeu que a adoção 
do máximo possível de medidas que ajudem 
os empresários: “Tudo que o programa pro-
põe até agora ainda é pouco. Nossos empreen-
dedores precisam de crédito para recomeçar 
e de prazo para pagar suas dívidas. Precisam 
também não terem mais suas portas fechadas. 
Todo comércio deve ser tratado como sendo 
essencial, porque leva comida para a mesa dos 
trabalhadores”.

O presidente nacional do Sebrae, Carlos 
Melles, também participou do encontro. Ele 
anunciou que a instituição vai ajudar os em-
presários a colocar seus produtos no mercado 
on-line: “Vamos promover o acesso ao crédi-
to, oferecer internet Wi-Fi, treinar os empre-
endedores e colocá-los no mundo digital”, 
afirmou Melles.

Empresários de vários setores foram ouvi-

dos e deram sugestões. Todos eles alertaram 
para o fato de que muitas empresas faliram 
e muita gente perdeu o emprego, levando a 
economia dos municípios ao colapso. A esti-
mativa do setor de turismo é de que os preju-
ízos cheguem a mais R$ 5 milhões, afetando 
diretamente 600 empregos. A situação é igual-
mente preocupante no setor de confecções e 
de eventos. Na agropecuária, a queda na safra 
do café deste ano vai oferecer menos empre-
gos e com isso, menos dinheiro circula na re-
gião.

A expectativa de todos é que, com a re-
tomada das atividades na onda vermelha e a 
adoção de políticas públicas para socorrer os 
empreendedores, muitos possam ainda per-
manecer no mercado. (ASCOM)

(JUVENAL CRUZ JUNOT)

RECOMEÇA MINAS
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Foram mais de 10 indicações e 9 requerimentos endereçados 
ao poder Executivo. Também foram votados importantes proje-
tos de interesse da coletividade. Foram aprovados por unanimi-
dade os seguintes projetos:

- Projeto de Lei nº 21/2021 - Autoriza a adesão do município 
de Juruaia ao Programa “Serviço de Inspeção Municipal Consor-
ciado”, a ser implantado pelo Consórcio Intermunicipal da Baixa 
Mogiana – Cimog. Ele define os procedimentos de inspeção sa-
nitária de produtos de origem animal.  

- Projeto de Lei nº 22/2021 – Autoriza a adesão do município 
de Juruaia ao Programa Regional de Proteção e Defesa do Con-
sumidor a ser implantado pelo CIMOG. O projeto nada mais é 
que a instalação de um Procon coletivo entre municípios para 
atendimento a população. 

 - Projeto de Lei nº 23/2021 – Autoriza o Poder Executivo 
abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2021 e fir-
mar Termo Aditivo ao Termo de Colaboração com o Hospital 
Mosenhor Genésio. O crédito será no valor de R$ 60 mil e será 
usado para melhorias no setor elétrico do nosocômio. 

- Projeto de Lei nº 24/2021 – Autoriza o Poder Executivo 
abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2021 e fir-
mar Termo de Fomento com a Associação Comercial e Industrial 
(ACIJU). O valor é de R$ 10mil e será usado para 24ª Feira de 
Lingerie que será em formato online. 

REJEITADO - FISIOTERAPEUTAS (30 HS) - Após am-
pla discussão e posicionamentos dos vereadores, o projeto de 
Lei Complementar nº 05/2021 foi rejeitado com voto minerva 
do presidente Toniel Trindade. O projeto dispõe sobre a redução 
da jornada de trabalho do cargo de fisioterapeuta de 40 para 30 
horas semanais. Pelo empate, notou-se a divisão do Legislativo 
envolvendo um tema polêmico. Para alguns, o projeto veio em 
um momento inoportuno já que o país vive a pandemia do Co-
vid-19. Foram contrários: Nardo Madeira, Jaime Vigilato, Otávio 
Augusto e Rubinho Da Macena. Os favoráveis foram Antonio 
Carlos (Tal), Ediney Madeira, Edson Ponte Preta e Maé Trinda-

Câmara aprova e rejeita projetos em Juruaia

Depois de uma parada obrigatória imposta pela Onda Roxa em todo Estado de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Juruaia realizou no
 último dia 19/04 a sua 6ª reunião ordinária. Com quase três horas de duração, os vereadores mostraram que estão dispostos 

a trabalhar intensamente para colocar a pauta em ordem. 

de.   
PALAVRA LIVRE
- Jaime Vigilato (MDB) respondeu indagações e questiona-

mentos em rede social sobre quais dificuldades o município se 
encontrava. Pode perceber que o fato refere-se aos repasses atra-
sados envolvendo os governos Estadual e Federal. Ele ainda co-
brou ajuda do Executivo para os professores que estão trabalhan-
do com aulas remotas e parabenizou os assessores da Câmara 
por estarem disponibilizando na internet para população todas 
as Leis votadas desde o inicio do Legislativo no município.

- Maé Trindade (PSDB) destacou visita feita ao Hospital 
e o novo projeto com melhorias que serão feitas na entidade. 
Elogiou o trabalho da diretoria e agradeceu o apoio de emendas 
endereçadas ao Hospital por vários deputados. Também des-
tacou o trabalho da Secretária de Saúde e do prefeito Alvinho 
com a chegada de mais médicos e novas especialidades para a 
população.

- Edson Ponte Preta (Avante) falou de indicação ao Execu-
tivo para buscar junto a Telemig a doação de um prédio desa-
tivado em área nobre da cidade. Tal espaço poderia ser usado 
para atender diversos departamentos e entidades. Voltou a lem-
brar novamente de providências para sanar problemas na cons-
trução de desvio e melhorar o trânsito de caminhões. 

- Otávio Augusto (MDB) citou algumas indicações e pediu 
maior atenção com a limpeza de terrenos de propriedade priva-
da. Para ele, deve haver maior fiscalização da prefeitura e até 
mesmo notificação dos donos. Cobrou também que o município 
faça um acordo com DER/MG e realize obra de uma pista de 
caminhada na rodovia sentido Nova Resende.  

- Nardo Madeira (PSB) tornou público seu agradecimento 
ao Deputado Estadual Ulysses Gomes por indicar recursos par-
lamentares no valor de R$ 500 mil para serem usados no inicio 
do asfaltamento do bairro Gomes. Outros colegas também agra-
deceram o parlamentar do PT.  

- Ediney Madeira (PSDB) destacou que as câmeras de se-
gurança do munícipio já estão em funcionamento e em breve 

será feita a inauguração oficial com convite a todos os colegas. 
Agradeceu mais uma vez o Deputado Estadual Cássio Soares 
pelos recursos no valor de R$ 160 mil que foram usados para 
este fim. 

- Antonio Carlos - Tal (PSDB) destacou a importância da 
negociação entre o prefeito e a Câmara para transferência e ins-
talação do poder Legislativo no Clube Recreativo. Segundo ele, 
o espaço será adaptado com muito mais conforto e não irá atra-
palhar o andamento do Clube.   

- Rubinho Da Macena (PSB) também aproveitou para fa-
lar da mudança do Poder Legislativo para o Clube. Segundo 
ele, a Câmara está retornando ao espaço que já foi seu um dia. 
Também agradeceu o Deputado Ulysses Gomes por reafirmar a 
indicação de recursos no valor de R$ 500 mil para asfaltamento 
do bairro Gomes.

 - O presidente Toniel Trindade (MDB) frisou durante 
pronunciamento da importância do Poder Legislativo ter sua 
identidade. A mudança para o Clube irá trazer efetivas melho-
rias a todos e prestação de serviços que será importante para a 
comunidade. Também destacou uma possível venda de terreno 
pertencente ao Legislativo conforme sugeriu o colega Edson. 
Para Toniel, os recursos advindos da possível venda poderiam 
ser usados para compra de uma nova patrol ou ainda terminar 
o novo campo de futebol do município. O presidente também 
enfatizou que os recursos indicados pelo Deputado Ulysses 
Gomes ainda não foram liberados. É uma indicação e com-
promisso do parlamentar com a comunidade de Juruaia e do 
bairro dos Gomes. Fez agradecimento ao prefeito Alvinho do 
compromisso firmado em aplicar os recursos indicados pelo 
parlamentar no referido bairro. Conclamou todos os colegas 
para trabalharem junto aos seus deputados para mais indica-
ções em recursos para a complementação do asfalto dos Go-
mes. Disse ainda que toda economia feita pelo Poder Legis-
lativo ao longo deste e dos próximos anos será aplicada em 
avanços também no asfaltamento não só dos Gomes, mais no 
Distrito da Mata do Sino. 

A atuação do fisioterapeuta perito é uma 
constante na alta demanda de ações trabalhis-
tas. O fisioterapeuta perito pode ser requisi-
tado por um juiz, pelo trabalhador e ou pela 
empresa em ações trabalhistas contribuindo 
com laudos especializados específicos. Seu 
trabalho identifica se há ou não relação com a 
queixa processual, avaliando o real estado de 
saúde da pessoa, reclamante no processo.

A muzambinhense Dra Renata Gonçal-
ves (foto), profissional habilitada e credencia-
da nos órgãos da justiça para atuar na região 
compreende bem as atribuições dessa função 
essencial no dia a dia. Ela atua na área traba-
lhista quanto previdenciária e cível. Uma das 
suas principais atribuições é contribuir com 
perícias para escritórios de advocacia, consul-
torias para empresas, consultorias para pedi-
dos de aposentadorias junto ao INSS. Outras 
faculdades do fisioterapeuta perito são a reso-
lução de litígios junto ao DETRAN sobre di-
reito de isenção na compra de veículos; aferi-
ção de incapacidade causada por erro médico 
e resolução de litígios com o seguro DPVAT. 
Seus laudos afiançam a resolutividade das 
ações cíveis, trabalhistas e previdenciárias.

O trabalho do perito nas ações previden-
ciárias é fundamental já que os laudos irão 
comprovar a incapacidade funcional do inte-
ressado, utilizando a Classificação Internacio-
nal de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, 
conhecida como CIF, utilizada internacional-
mente, encurtando o prazo do processo, uma 
vez que mediante ao laudo o juiz pode dar o 
despacho conclusivo.

Em ações trabalhistas por motivo de doen-
ça, por exemplo, o trabalho do perito é diag-
nosticar e apontar o nexo causal e a capacida-
de funcional residual que a doença causou e 
ou está causando no trabalhador. Nesse caso, 
explica Dra Renata, o perito apresenta um 
laudo pericial comprovando a lesão do traba-
lhador no ambiente de trabalho/atividade ao 
qual era exposto através de provas compro-
batórias. Todo esse diagnóstico é baseado em 
testes específicos e outros recursos técnicos 
e metodológicos reconhecidos pela medicina, 
até porque esse laudo será anexado ao proces-
so e encaminhado ao juiz, que julgará o caso 

Atuação do Fisioterapeuta Perito é 
garantia positiva de ação judicial

REGIÃO

afiançado por provas científicas. 
Em sentido inverso, o fisioterapeuta perito 

também pode auxiliar uma empresa que pro-
videnciará provas que minimizem ou anulem 
a responsabilidade da mesma com o trabalha-
dor supostamente lesionado.

Habilitada pela Instituto Educacional Ve-
ronesi, de reconhecida credibilidade de ensino 
no mercado, conteúdo programático e corpo 
docente de qualidade, Dra Renata Gonçalves 
explica que a perícia é estabelecida no Código 
de Processo Civil Brasileiro – CPC, Capítulo 
III “Dos Auxiliares da Justiça”, Seção II “Do 
Perito”, em seu art. 156 e que, portanto, se tra-
ta de uma medida legal complementar e cien-
tifica. “Em processos de acusação e defesa, 
quando a prova do fato depender de conhe-
cimento técnico e cientifico, um perito pode 
auxiliar um juiz, para verificar sobre a veraci-
dade das partes, para elucidar ao máximo sua 
decisão em um veredicto fidedigno”, explica 
Dra Renata, esclarecendo sobre a importância 
do seu trabalho, também junto ao juiz.

VOTAÇÃO

Em entrevista ao programa Edição de Sá-
bado, o jornalista Vagner Alves conversou 
com o presidente do Sindicato dos Emprega-
dos da Prefeitura de Muzambinho Carlucio 
Cruz. 

O principal assunto foi o projeto que vai 
alterar a alíquota previdenciária. O desconto 
que atualmente está em 11% deve passar para 
14% por conta da reforma da previdência, 
uma determinação federal que os municípios 
que tem regime próprio de previdência vão ter 
que acatar.

O governo federal prorrogou com a Por-
taria nº 18.084, em que o Conselho Nacional 
dos Regimes Próprios de Previdência Social 
(CNRPPS) dava o prazo até 31 de dezembro 
de 2020 para que os municípios votassem 
adequações em troca de manter repasses do 
Tesouro Nacional. Em Muzambinho, o proje-
to que deveria ter sido votado no ano passado 
e foi rejeitado pela Câmara anterior. Agora, 
novamente tramita na Câmara e coloca o mu-
nicípio/servidores em uma situação delicada. 

Atualmente, o desconto dos funcionários 
municipais concursados é de 11% indepen-
dente da faixa salarial. Com o reajuste apro-
vado na reforma da previdência, a alíquota 
vai a 14%.

A alíquota progressiva como alguns ser-
vidores estão sugerindo é uma opção quando 
o regime próprio não é deficitário. No caso 
de Muzambinho, o IPREM é deficitário de 
acordo com os dados do último cálculo atu-
rial. No momento, estes dados atualizados 
são importantes para que os vereadores te-
nham informações precisas para realizarem 
a votação. A aprovação de uma alíquota pro-
gressiva sem a informação se o Iprem é defi-
citário pode comprometer o servidor, explica 
Carlúcio.  

“Enviamos ao IPREM e a Câmara Muni-
cipal a solicitação atualizada do cálculo, para 
que o servidor saiba se atualmente o nossos 
sistema previdenciário próprio é deficitário 
ou não”, disse.

De acordo com informações do portal da 
transparência, a cidade tinha em março deste 
ano 665 servidores na sua folha de pagamen-

Alíquota previdenciária: uma determinação 
que os municípios tem que aceitar após 

a reforma do INSS

to. Há um ano atrás, em março de 2020, eram 
761 servidores.  São 96 trabalhadores a me-
nos. É importante ressaltar que o funcionário 
contratado não contribui com a previdência 
própria. Ele paga o INSS, revelou o presi-
dente do sindicato.  

CÂMARA - Em reunião com os verea-
dores e servidores, ficou esclarecido que a 
alíquota progressiva só pode ser aprovada 
em casos do regime previdenciário ser de-
ficitário.

Também vale destacar que a Certidão Ne-
gativa de Débito da Previdência Social pre-
cisa estar em dia, caso contrário o município 
fica impedido de receber recursos externos 
do governo.

Durante a reunião, o vereador Dr. Roo-
sevelt destacou que o município estuda am-
pliar alguns benefícios dos servidores para 
tentar amenizar o impacto da alíquota impo-
sitiva. “É uma determinação federal que o 
município não tem outra alternativa. Sensí-
vel ao momento que vive o servidor, estamos 
estudando a forma de amenizar os efeitos 
causados com esta determinação federal”, 
explicou o vereador.

A situação exige que o projeto entre na 
pauta o mais rápido possível para regularizar 
a situação de Muzambinho. Para a votação, 
até o fechamento desta edição estava previs-
ta para ocorrer uma sessão extraordinária na 
quinta-feira 22 de abril em primeira votção 
e na próxima reunião ordinária do dia 26 de 
abril pode acontecer a segunda votação.

Vereadores se reuniram com representantes 
do Executivo, servidores municipais, IPREM 
e Sindicato para discutirem Projeto de Lei 

Complementar 82/2021. Ele altera alíquotas 
previdenciárias dos servidcore
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Líder da Minoria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e 
vice-presidente da CPI dos Fura-Filas, criada por requerimento de 
autoria dele, o deputado estadual Ulysses Gomes é, hoje, uma das 
maiores lideranças políticas do estado. Filho da região – e atuante 
no sul e sudoeste de Minas –, Ulysses concedeu entrevista recen-
temente ao programa deste jornal na Rádio do Povo AM - Mu-
zambinho, cujo tema central girou em torno da CPI que investiga 
uma lista de cerca de 4.000 pessoas ligadas ao governador Romeu 
Zema, muitas delas acusadas de terem se vacinado contra a co-
vid em situação preferencial. Ou seja, furaram a fila da vacinação. 
Ulysses também esclareceu bastante sobre a situação da pandemia 
em Minas. No entanto, a complexidade do tema não deixou opor-
tunidade de abordarmos outro assunto que a Folha também consi-
dera primordial a nossos leitores: a atuação direta do mandato de 
Ulysses na região da AMOG. Por isso, convidamos o deputado a 
apresentar, aqui, as principais ações de seu mandato no sudoeste 
de Minas Gerais.

ASFALTO PARA O DISTRITO DA PETÚNIA - Recente-
mente, anunciamos o investimento de R$ 1 milhão e 500 mil, em 
parceria com o mandato do deputado federal Odair Cunha, para 
o asfaltamento do trecho que liga Nova Resende ao distrito de 
Petúnia. 

EM DEFESA DE FURNAS E PEIXOTO - No final do ano 
passado, a Assembleia criou a Emenda à Constituição 106, deri-
vada da PEC 52, da qual sou um dos autores. A emenda inclui os 
lagos de Furnas e Peixoto entre as unidades tombadas do Esta-
do, para sua conservação. E estabeleceu o nível mínimo de suas 
águas em 762 metros (para Furnas) e 663 metros (Peixoto). Essa é 
a garantia de que a usina não pode abrir suas comportas de forma 
que as águas fiquem mais baixas que essas cotas estabelecidas. E, 
como boa parte dos moradores do entorno dos lagos tira seu sus-
tento deles, a nova lei também garante o múltiplo uso das águas 
para a agricultura, a piscicultura, o turismo e outras atividades, e 
não somente para a geração de energia pela usina.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - O desenvolvimen-
to econômico é fundamental para desenvolver também o social. 
Por isso, investimos, em emendas que resultaram em recursos 
diretos, R$ 1 milhão e 680 mil na economia da região. Entre al-
guns exemplos recentes estão a sala de prova de Café para JACUÍ; 
os recursos de R$ 86 mil para apoiar a realização da Felinju, em 
JURUAIA; a máquina de beneficiar café para a Associação Co-
munitária Penha de Cima, de NOVA RESENDE, e centenas de 
kits feiras (barracas e jalecos), para diversos municípios da região.

Além disso, um convênio firmado entre NOVA RESENDE e 
a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), intermediado 
pelo deputado Odair, com meu apoio, permitiu a liberação de mais 
de R$ 1 milhão para os produtores rurais do município fornecerem 
verduras e legumes para os projetos sociais e entidades. 

EDUCAÇÃO - Destinamos mais de R$ 11 milhões para as es-
colas estaduais do sudoeste de Minas. Todos os anos, procuramos 
colaborar com as caixas escolares, destinando recursos a elas, por 

Líder na Assembleia e atuante na região, deputado 
Ulysses Gomes presta contas de seu trabalho

Na Assembleia, onde trabalha pelas leis e emendas parla-
mentares para a região, Ulysses criou a CPI dos Fura-Filas 

e é um dos autores da Emenda que estabelece as cotas dos 
lagos de Furnas e Peixoto

FOTOS: CLARRISA BARÇANTE ALMG

Em reunião com a turma do Movimento Pro-Asfalto de Nova 
Resende, em seu gabinete regional, Ulysses acertou os 
detalhes da emenda parlamentar em parceria com Odair 

Cunha, que participou do encontro pela internet

meio de emendas parlamentares. Além disso, muitas escolas já re-
ceberam grandes obras de reforma e ampliação. Outras, ganharam 
quadras esportivas ou tiveram seus telhados trocados. E algumas 
unidades foram totalmente construídas e já entregues à popula-
ção, num esforço conjunto do meu mandato e do deputado Odair. 
Um caso recente é o da creche de Juruaia, no Bairro Fazenda do 
Mirante, que custou R$ 1 milhão de 700 mil e já está atendendo a 
comunidade.

CULTURA E ESPORTE - Investimos mais de R$ 750 mil 
em projetos culturais, reformas de centros de cultura e realização 
de festas e eventos regionais. E mais de R$ 300 mil em kits de ma-
teriais esportivos, academias ao ar livre para diversos municípios 
e reforma de equipamentos, entre outros. 

OBRAS - Foram mais de R$ 27 milhões investidos em asfal-
tamento, iluminação, trevos e outras obras de infraestrutura, em 
parceria com o deputado Odair Cunha. Como a pavimentação do 
entorno da Praça Santa Rita e do Morro da Jandira, em NOVA RE-
SENDE; a construção e iluminação de três praças, em AREADO; 
a iluminação do trevo de acesso ao bairro de Cavacos, em ALTE-
ROSA; a reforma da Praça João Pedro Borneli e o asfaltamento da 
zona rural de Posses da Serra, ambas em MONTE BELO.

Outra obra importante para nossa região será o asfaltamento 
ligando o Bairro Gomes, em JURUAIA, até a via asfaltada. Serão 
liberados, em breve, R$ 500 mil para a obra. E as escolas munici-
pais de MUZAMBINHO vão ganhar playgrounds nesse ano, com 
as emendas parlamentares que destinamos, no valor de R$ 135 
mil.

SAÚDE - Em tempos de pandemia, nada mais importan-
te que cuidar da saúde. Destinamos diretamente para o se-
tor mais de R$ 6 milhões em emendas parlamentares. Entre 
os exemplos mais recentes está ITAMOGI. Recentemente, o 
município recebeu R$ 1 milhão e 385 mil para a compra de 
ambulância, veículos e custeio do Hospital, atendimentos de 
alta e média complexidade, além da compra de um aparelho 
de Raio X, através de emendas que criamos em parceria com 
o mandato de Odair. Vários outros municípios da região rece-
beram recursos para a compra de veículos para transporte de 
pacientes. 

SEGURANÇA - Recentemente, também conseguimos 
destinar mais de R$ 300 mil para a compra de viaturas para a 
PM da região.

SOCIAL - Destinamos mais de R$ 5 milhões para entida-
des da região. Como o CESG (Centro Educativo e Social de 
Guaranésia), que recebeu recursos da ordem de R$ 95 mil, 
sendo R$ 50 mil a serem liberados nesse ano. Ainda em GUA-
RANÉSIA, a Conferência São Vicente de Paulo vai comprar, 
também nesse ano, uma van no valor de R$ 175 mil. O Lar 
São Vicente de Paulo de Conceição da Aparecida é outra enti-
dade que vai receber, em breve, R$ 70 mil para instalação de 
um sistema de energia solar. (ASCOM)

Uma importante reunião foi realizada na 
terça-feira (20/04), com delegados regionais 
do Sul e Sudoeste de Minas com o deputado 
federal Emidinho Madeira. Dentre os princi-
pais pontos abordados, o parlamentar desta-
caou as péssimas condições dos veículos da 
Polícia Civil e a possibilidade de implanta-
ção de delegacias rurais e levar mais segu-
rança aos produtores.

Delegados participantes da reunião: Dra 
Maria Cecília - Delegada Regional de Poços 
de Caldas; Dr. Edson Rogério de Morais - 
Chefe do 18º Departamento de Polícia Ci-

POR MAIS SEGURANÇA
Emidinho Madeira já destinou mais de R$ 1 
milhão de emenda individual e de bancada 

para aquisição de viaturas para a Polícia Civil
(ASCOM)

vil; Dr. Tiago Bordini - Delegado Regional 
de São Sebastião do Paraíso; Dr. Fernando 
Bettio - Delegado Regional de Guaxupé; Dr. 
Alexssander Bueno de Souza - Delegado de 
Alfenas e Dr. Manoel Nora - Delegado Nova 
Resende.

“Todos sabem do meu apreço e admi-
ração à Polícia Civil e à Polícia Militar de 
Minas Gerais. Precisamos trabalhar cada vez 
mais unidos no combate à criminalidade. 
Agradeço a presença de todos e podem con-
tar sempre com o nosso apoio”, completou o 
deputado. (ASCOM)

A Prefeitura de São Pedro da União im-
plantou o Atendimento Médico Noturno no 
PSF - SAPREDED.

É antecipou que em breve, o mesmo mo-
delo de atendimento será implantado no PSF 
- Unidade Biguatinga.

“É de extrema importância pois garante 
assistência a todas as pessoas que trabalham 
durante o dia e não conseguem acesso aos ser-
viços de saúde nos horários tradicionais” dis-
se o prefeito Custódio Garcia através de suas 
redes sócias.

O atendimento acontece toda terça e quin-
ta-feira das 18:30h às 22:00h. (EXPRESSO GUARANÉSIA)

Cidade implantou PSF para atendimento noturno

Na noite da segunda-feira (19), a Prefeitu-
ra de Juruaia realizou a higienização das ruas 
próximo ao Hospital Monsenhor Genésio e 
com o maior concentração de pessoas no cen-
tro da cidade.

A sanitização das ruas faz parte das ações 
de combate à Covid-19 e acontece a cada 72h, 

Município realizou a higienização 
das ruas próximo ao Hospital

que é o tempo de ação de desinfecção do qua-
ternário de amônio.

A Prefeitura de Juruaia ressalta a neces-
sidade da população fazer a parte dela no 
combate ao Coronavírus: use máscara corre-
tamente, cobrindo o nariz e a boca; mantenha 
o distanciamento social e lave as mãos.

(ASCOM)

(FOTOS: ASCOM)



DIA 26/04: Renata de Castro Batista, Anísio 
Ribeiro Jacob, Jamil Antônio Nicolau, José Antônio 
Salomão, Eduarda de Oliveira Wychniauskas, Alcy 
Andrade Júnior, Bianca Michalsky Martins  

DIA 27/04: Fabiana Luzia da Silva, Neusa Cris-
tina C. Côngio, Débora Custódio Carvalho, Carlos 
Martins, Eliane D. Ferreira Santana, Rafael Fortes 
Figueiredo, Reinaldo Pereira Lima, José Afonso 
Zerbini, Maria de Guadalupe, Sirvanilda dos Santos 

DIA 28/04:  Valdeci Zandomenighi, Letícia 
Carvalho Castelo Branco, Juneide Aparecida de 
Souza, Márcio José Batista, Iara Martins Figuei-
redo, José Ribeiro Filho(Pantera), Maurício Bueno 
da Silva, Tiago Ribeiro, Dr. Vicente Cardoso dos 
Santos Júnior 

DIA 29/04:  Marisa dos Santos, Thaísa Amanda 

Guida, Ramon Fortes Figueiredo, Jabes Dias, Dimas 
Lécio Silva, Dra. Valéria Esteves de Abreu, Pedro 
Luciano Silva, Misael Andrade dos Santos 

DIA 30/04:  Eliany Aparecida Viana, Maria 
Lúcia C. Côngio, Andressa Gomes, Thiago Vinícius 
Melo Weber, Roque Antônio Dias, Leila Marina, 
João Pedro Riboli Marques 

DIA 01/05:  Débora Shimênia Goulart, Lucré-
cia Vasconcelos, Osmar Dias Oliveira, Professor 
Hugo Baldran Júnior, Lúcia Maria Vieira Gomes, 
João Donizete dos Santos, Sandra Mara de Souza, 
Isadora Bueno, Lucimara Silva, Carina Fernanda 
Poscidônio 

DIA 02/05:  Marcos Vinicius Viana, Maria Isa-
bel Ferreira Santos, Geraldo Rodrigues, Claudete 
Cássia de Souza, Jefferson Lopes da SilvaO autor é jornalista e repórter especial da Record TV

E-mail: rauldiasfilho@hotmail.com

A primeira vez a gente nunca esquece
Desde que me entendo por jornalista profis-

sional, sempre trabalhei em televisão. Cheguei a 
escrever, durante algum tempo, reportagens para 
a revista Terra da Gente. Fazia reportagens para 
o programa e, ao mesmo tempo, escrevia para 
a revista. Aliás, o impresso foi minha primeira 
ambição no jornalismo. Sonhava escrever num 
grande jornal e, quem sabe um dia, publicar um 
livro. O caminho foi desviado por acaso. Em 
1988, João Nicolau Torres, que desde sempre 
deu aulas de jornalismo, me apresentou à televi-
são em Varginha, no sul de Minas. O que deve-
ria ser uma visita despretensiosa se transformou 
num convite inesperado e, de repente, lá estava 
eu realizando o sonho de minha vida: trabalhar 
numa redação. Era radio-escuta, uma função 
que, infelizmente, parece ter sido engolida pela 
instantaneidade da Internet. O radio-escuta era o 
primeiro a chegar na redação. A ele cabia fazer 
a ronda (ligar para polícia, bombeiros, hospitais, 
prefeituras, etc) e filtrar o que poderia se trans-
formar em pauta. Acho que fiquei dois meses 
como radio-escuta. Num belo dia um repórter 
ficou doente, outro não apareceu para trabalhar, 
outro estava de licença, outro foi abdu\ido (afi-
nal estávamos em Varginha) e só sobrou, adi-
vinha quem ? o radio-escuta. O então chefe de 
reportagem me segurou pelo ombro e disse:

- Raulzão, amanhã é com você. Vai lá em 
Pouso Alegre e faça uma boa entrevista com o 
Newtão.

- Beleza! Quem é o Newtão ?
Ele coçou a cabeça e disse:
- Newton Cardoso, pô! Governador de Mi-

nas. Conhece não ? 
Conhecia sim. E, talvez por isso, comecei a 

tremer ali mesmo. Mal dormi naquela noite. Mas 
me preparei como pude. Naquele tempo o san-
to Google ainda não havia sido concebido. Para 
pesquisar era preciso fazer telefonemas, fuçar 
em arquivos empoeirados de jornais, enfim, era 
bem diferente de teclar algumas palavras e es-
perar os resultados. Fiz o que pude. Liguei para 
alguns amigos e políticos, pesquisei e preparei 
três perguntas infalíveis e demolidoras para o 
governador. Nao precisava mais do que isso. 
Três perguntas desconcertantes e o mundo todo 
estaria comentando sobre aquele repórter tope-
tudo e atrevido que tinha desancado o governa-
dor truculento e carrancudo. Foi esse o sonho 
que sonhei naquela noite. No dia seguinte, lá fo-
mos nós rumo a Pouso Alegre, cidade que tinha 
a honra duvidosa de receber Newtão. Cabaço 
que era, imaginava que seria uma entrevista ex-
clusiva, só eu e o governador. Que nada. Quando 
chegamos, havia dezenas de repórteres, a maio-
ria de rádios da região, esperando por Newton 
Cardoso. Hoje sei como trabalha e funciona uma 
boa assessoria política. Quando um governador 
visita determinada região, já sabe de cor quais 
assuntos serão abordados, quais repórteres deve 
privilegiar, quais deve evitar e, principalmente, 
para qual câmera de televisão deve direcionar o 
olhar. Mas é claro que naquele dia isso nem me 
passava pela cabeça. Por isso estranhei quando o 
assessor de imprensa do governador me procu-
rou. O diálogo foi mais ou menos assim: 

- Olá, tudo bem ? Sou o assessor do governa-
dor Newton Cardoso. Qual o seu nome ?

- Raul
- Raul de quê ?
- Raul Dias Filho.
- Ok. Olha, Raul, o governador vai chegar 

em poucos minutos. Onde você acha melhor fa-
zer a entrevista ?

- Eu acho que... bem.... deixa eu ver.... não é 
melhor perguntar para os outros também ? Pode 
ser aqui mesmo ?

- Claro, claro. Então eu vou colocar ele aqui 
e você pode comandar a coletiva, tá bão ?

- Tá.
Esse ‘tá’ saiu tão baixo que ele nem deve ter 

ouvido. Até porque minha vontade era falar ou-
tra coisa, tipos ‘comandar a coletiva ?? como as-

sim, cara pálida ? não entende que essa é minha 
primeira entrevista, logo não tenho experiência 
nem capacidade para comandar nada, ainda mais 
com esse monte de gente em volta ?’ Mas nisso 
o governador já estava chegando. Veio direto em 
minha direção, sorrindo, e me cumprimentou:

- ‘Olá, Raul, tudo bem ? Tenho acompanhado 
seu trabalho, garoto! Parabéns! Continue assim.’

Puxa vida! O governador me conhecia! Me 
achei, claro! Naquele momento avaliei até a pos-
sibilidade de me candidatar a vereador em Cabo 
Verde. Mas de onde, afinal, ele me conhecia, se 
aquela era minha primeira vez com o microfo-
ne na mão? E tudo se clareou. Era isso, pô! O 
bendito microfone tinha o logotipo da Globo. Eu 
estava segurando o microfone mais cobiçado pe-
los políticos brasileiros na época. Por isso estava 
sendo bajulado. Cair na real demorou poucos 
segundos. Tempo suficiente para uma inquieta-
ção geral. Todos me olhavam, inclusive o gover-
nador, esperando pela primeira pergunta. Mas 
como era a primeira vez, podia deixar que outro 
repórter abrisse a coletiva. Me virei para um co-
lega do lado e disse: ‘Tudo bem,  pode começar.’ 
Ele não pensou duas vezes e lascou exatamen-
te uma das perguntas que eu tinha preparado. 
Atônito, tentei reagir, mas um foca sofre demais 
numa coletiva. Ali, decididamente, não é lugar 
para etiqueta. Você tem que atropelar o cara que 
está ao seu lado. Perguntar na frente. Mas não 
estava nem um pouco preparado para isso. E 
o repórter fez outra das minhas três perguntas. 
Já muito emputecido e um pouco desesperado, 
tentei reagir, mas outro repórter saiu na frente e 
fez a pergunta arrasadora e ‘derruba governador’ 
que eu tinha planejado. Newtão não se abalou. 
Respondeu na boa, olhando o tempo todo para 
a câmera do meu cinegrafista. E toda hora que 
terminava uma resposta, olhava para mim, como 
se dissesse ‘vai meu filho, estou esperando sua 
pergunta!’. Minha mão suava e tremia. Não fiz 
uma única pergunta. De volta à redação, a edito-
ra me fuzilou:

- Raul, não acredito que você gravou duas 
fitas e não fez nenhuma pergunta ao governador.

- Não... eu até tentei, mas não deu tempo...
- E o que é aquilo ? Você estava com frio ? O 

microfone tremia o tempo todo!
- Tremia ?
- Tremia.
- É... Tava um frio danado lá.
A entrevista foi exibida. Afinal, como New-

tão tinha olhado o tempo todo para nossa câmera, 
tudo bem. Com um texto gravado pelo apresen-
tador do jornal dando a deixa para algumas falas, 
a entrevista foi ao ar. Nenhuma das perguntas 
que eu tinha imaginado, e que foram feitas por 
outros repórteres, foi exibida. Muito menos as 
respostas. Não interessava para a emissora. Mui-
to menos para o governo. Os telespectadores ? 
Ara, que bobagem! Era um jogo de cartas mar-
cadas. Mas eu não sabia disso. E fiquei com a 
terrível  sensação de ter feito a escolha errada. 
Minha primeira entrevista tinha sido um fracas-
so. No dia seguinte, eu teria uma nova chance. 

Por coincidência, de novo em Pouso Alegre. 
E, de novo, com uma figura desconcertante. 
Logo eu conto como foi.

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

06 Ed. 1552 Sexta-feira, 23 de Abril de 2021 - www.afolharegional.com

Débora Silva Bueno
Lafaiete (Dia 21/04)

Muzambinho

Prof. Ironi Siqueira Viana
(Dia (24/04)
Cabo Verde

Matheus Gerônio Guidi
Ex-prefeito Botelhos

(Dia 25/04)

Bodas de Diamante - Muzambinho

Toninho Casagrande
 (Césario’s)

(Dia 25/04) Muzambinho

Dr. Ivan Macedo
(Dia 24/04)

Muzambinho

Dr. Vicente Cardoso dos 
Santos Júnior (Dia 28/04)

Muzambinho

Com alegria e gratidão, a família
 Riboli comemorou no dia 11/04, os 

60 anos de feliz união do casal
 GOEMI E APARECIDA RIBOLI, 

exemplo de amor, respeito e união.
A data foi celebrada com muito cari-
nho pelos seus filhos, netos, noras e 

genros que desejam felicidades, 
muita saúde e que Deus continue 

sendo alicerce de suas vidas.

Iracema Goulart de Souza 
(Dia 20/04)

Muzambinho

 Kika Bonelli Campos
(DSG Muzambinho)

Dia 21/04

Parabéns duplo para o casal RO-
SENILDA (ROSE) E ODAIR JOSÉ 
DE SOUZA, diretores da LaRose 
Moda Intima de Monte Belo pelos 
seus aniversários comemorados 
em abril. Que este novo ciclo de 

suas vidas seja repleto de bençãos, 
prosperidade e vitórias.



A noz macadâmia é originária da Austrália 
mas se adaptou bem ao clima do sul de Minas, 
explica o produtor Florentino Machado. O en-
genheiro eletricista, mora em Ribeirão Preto, 
mas aceitou desafio e acreditou que as terras 
mineiras de Muzambinho podiam produzir 
macadamia. Há nove anos plantou o pomar. 
As mudas são preparadas por um viveiro cer-
tificado, precisam ser enxertadas para garantir 
um tamanho e uma casca mais fina, que é uma 
exigência do mercado comprador.

“A adaptação ao clima do Sul de Minas foi 
tão positiva que conseguimos ter a safra princi-
pal de janeiro a maio e um safrinha no segundo 
semestre, “explica Florentino.

A plantação começou no meio da lavoura 
de café, com o passar do tempo o produtor viu 
que o melhor era erradicar o café e seguir com 
o pomar. “A colheita do café com a máquina 
quebrava as pontas das árvores, como a lavou-
ra de café era um pouco antiga, resolvi ficar só 
com a noz. Resistente a geada e com um cus-

Qualidade da Macadâmia de Muzambinho chama 
a atenção do mercado internacional

to menor depois que esta formada, aconselho 
quem for fazer o consórcio que inicie as duas 
lavouras juntas. Em lavouras de café ja forma-
da, o trato cultural do café danifica as árvores,” 
alertou o produtor.

A diretora de Agricultura do município, 
Edna Marcon disse: “Estamos buscando alter-
nativas para os pequenos produtores, como o 
mercado da macadâmia é crescente percebe-
mos que é um investimento viável para nossa 

região”
A engenheira agrônoma do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Hellem Almeida, citou 
que há linhas de financiamento para o pequeno 
produtor através do Pronaf.

MUZAMBINHO/CHINA - A noz macadâ-
mia produzida em Muzambinho tem destino 
certo, o mercado chinês. Leonel  Espejo, com-
pradr chileno já conhece a qualidade da produ-

ção. “O chinês gosta de quebrar a castanha na 
mesa, como fazemos aqui com os caranguei-
jos. Então a casca precisa ser fina e dentro 
uma graúda polpa, o que temos conseguido 
com os produtores de Muzambinho”, revelou

A macadâmia tem se mostrado uma alter-
nativa econômica viável na região, principal-
mente por empregar a mão de obra que fica 
ociosa após a colheita do café, explica Flo-
rentino.

Campanha de arrecadação de alimentos 
mostra solidariedade da população com

 os mais necessitados

A prefeitura de Muzambinho junto com a 
EPTV Sul de Minas  promoveram no sábado 
(17) a terceira campanha regional de arre-
cadação de alimentos do projeto “Conexão 
Solidária”. A EPTV fez parceria com 136 ci-
dades de sua área de cobertura mobilizando 
municípios de São Paulo e Minas Gerais.

A campanha foi no sistema de “drive-th-
ru”, sem a necessidade do doador sair do car-
ro. Os voluntários da prefeitura auxiliaram 

na coleta  durante o período das 8h às 17h, 
respeitando os protocolos sanitários estabe-
lecidos pelas autoridades locais.

 Foi arrecadada uma tonelada e meia que  
será destinada a Secretaria de Ação Social 
e Habitação, revelou a diretora do Depar-
tamento de Ações Sociais, Danniele Maga-
lhães de Melo. 

Em Muzambinho, a entrega dos alimen-
tos foi feita na Casa da Cultura.

Mutirão da limpeza aconteceu desta vez 
no Jd. Altamira, Anápolis e Jd. Mírian

No final de abril, em Minas Gerais, au-
menta a movimentação de pessoas nas áreas 
rurais. É o começo da safra do café, produzido 
em cerca de 460 municípios, o que correspon-
de a mais da metade do total do estado. Os 
trabalhos na colheita se estendem por mais de 
seis meses e geram muitos novos empregos no 
campo, inclusive para trabalhadores de outras 
regiões do país, que chegam com a perspecti-
va de melhorar a renda de suas famílias. Afi-
nal, Minas é o maior produtor de café do Bra-
sil, com aproximadamente 70% da produção 
nacional do arábica.

Para reduzir os riscos de disseminação da 
Covid-19 durante a safra do café, a Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado de Minas Gerais (Emater-MG), vin-
culada à Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), preparou uma car-
tilha com orientações específicas para a co-
lheita. As informações têm como referência o 
Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado 
de Saúde. A data escolhida para iniciar a di-
vulgação foi 14 de abril, quando se comemora 
o Dia Mundial do Café.

A diretora-presidente da Emater-MG, 
Luisa Barreto, ressaltou a importância desse 
trabalho. “Mesmo durante a pandemia, a pro-
dução agropecuária não parou em nenhum 
momento. E a gente sabe que a produção de 
café, em especial, é fundamental para a eco-
nomia mineira. Com esta cartilha, a Emater de 
Minas pretende ajudar os produtores a terem 
uma colheita mais segura nestes tempos de 
pandemia, buscando ajudar a manter a saúde 
de todos aqueles que são envolvidos nesse 
processo”, disse.

De acordo com Bernardino Cangussú, co-
ordenador técnico estadual de Cafeicultura da 
Emater-MG, a cartilha será distribuída, por 
meio digital, para os produtores atendidos 
pela empresa, além de prefeituras e secreta-
rias municipais de agricultura, cooperativas, 
sindicatos rurais e outros parceiros. “O objeti-
vo é fazer as informações chegarem ao maior 
número de produtores de forma rápida e se-
gura”, explica.

As recomendações vão desde a higiene 
pessoal e dos materiais utilizados, até normas 
de transporte das pessoas para as lavouras. 
Por exemplo, os veículos devem ser desinfe-
tados, antes e depois das viagens, com uma 
solução de uma parte de água sanitária para 
dez de água. Nos alojamentos para os traba-
lhadores que vierem de fora, a distância mí-
nima entre as camas deve ser de dois metros. 
E, nos refeitórios, talheres e copos devem ser 
descartáveis. Também há orientações especí-
ficas para o trabalho de colheita. Na derriça 
do café, seja manual ou com derriçadeiras, 
o ideal é que cada fileira seja colhida pelas 
mesmas pessoas, mantendo a distância míni-
ma de dois metros entre os trabalhadores

O alto índice de transmissão da Covid-19, 
maior do que na mesma época de 2020, po-
derá até afetar a contratação de mão de obra 
para a colheita, afirma Cangussú. “Por isso 
é tão importante seguir padrões sanitários 
adequados, para termos uma colheita que 
garanta segurança a todos os envolvidos no 

Emater-MG divulga cartilha com cuidados 
contra a Covid-19 na colheita do café

Recomendações vão desde a higiene 
pessoal e dos materiais utilizados, até 

normas de transporte das pessoas para as 
lavouras

processo”, destaca o coordenador da Emater-
-MG.

Queda na produção
A pandemia do novo coronavírus será 

mais um desafio, em um ano já com perspec-
tivas de baixa produção nas lavouras de café. 
De acordo com dados da Emater-MG, a safra 
de 2021 deve ter redução média de 40%, em 
relação ao ano anterior. Pela própria carac-
terística da cultura, este é um ano de biena-
lidade negativa, ou seja, em que as plantas 
produzem menos. Além disso, em algumas 
regiões do Estado, problemas climáticos, 
como calor excessivo e falta de chuvas na 
época da floração, prejudicaram ainda mais 
a produtividade. E os cafeicultores têm de li-
dar também com o aumento dos custos para a 
colheita, em função dos cuidados necessários 
para a saúde dos trabalhadores.

“Tudo isso impactou o custo para os pro-
dutores. E como não são eles quem definem 
o valor de venda do café, pois isso depende 
do mercado, os custos precisam ser diluídos 
na produtividade. Então os produtores devem 
sempre buscar ser mais eficientes na gestão 
das propriedades. Em 2020, os gastos para a 
prevenção da disseminação da Covid foram 
maiores, mas os custos acabaram sendo com-
pensados por maior produtividade naquela 
safra e também pelos bons preços do café”, 
avaliou o gerente regional da Emater-MG em 
Manhuaçu, na Zona da Mata, Rômulo Ma-
thozinho.

Para a safra de 2021, muitos investimen-
tos feitos na área sanitária, como instalação 
de mais lavatórios e outras adaptações nos 
alojamentos, ainda poderão ser usados, redu-
zindo o peso na renda dos produtores.

Vale lembrar que as recomendações das 
autoridades de saúde permanecem as mes-
mas, seja no campo ou nas cidades, mesmo 
para quem já foi vacinado contra a Covid-19: 
utilização da máscara cobrindo o nariz e a 
boca durante todo o tempo em que estiver-
mos fora de casa. E também lavar as mãos 
com frequência até a altura dos punhos, com 
água e sabão, ou higienizar com álcool gel 
a 70%. É importante ainda manter um dis-
tanciamento mínimo de dois metros entre 
as pessoas. Caso tenha dúvidas e precise de 
mais orientações para a colheita do café, 
procure a Emater-MG de seu município. Os 
contatos de todas as unidades da empresa 
podem ser acessados no site www.emater.
mg.gov.br.

DIVULGAÇÃO FAZENDA SANTA QUITÉRIA

(ASCOM EMATER-MG)

FOTOS: VALÉRIA VILELA

FOTOS: VALÉRIA VILELA

O mutirão de limpeza e manuten-
ção desenvolvido pela Prefeitura de 
Muzambinho através da secretária de 
saúde e do departamento de limpeza 
continua percorrendo os bairros do 
município. Em mais de um mês de 
ação foram retirados 30 caminhões de 
entulhos, lixo e material inservível.

O prefeito Paulinho Magalhães ex-
plica a importância da ação:  “Além 

de manter os bairros limpos e com as 
devidas manutenções necessárias nas 
ruas, o mutirão permite eliminar pos-
síveis criadouros da dengue e manter-
mos os bairros limpos e melhor para 
todos” .

A programação do mutirão con-
tinua nos próximos bairros: Cohab 
(24/04), Vila Bueno (08/05), Alto do 
Anjo (15/05) e Imigrantes (22/05).
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A Associação Comercial e Empresarial de 
Muzambinho desenvolve várias campanhas 
promocionais durante o ano. As dificuldades 
foram enormes para a sociedade em geral 
durante o ano de 2020 devido à pandemia da 
COVID-19. A segunda onda da pandemia no 
início de 2021 causou danos ainda maiores 
para a economia, sendo necessário considerar 
como verdadeira tragédia para a humanidade 
tantas vidas perdidas.

Pensando justamente nas grandes dificul-
dades enfrentadas, a Associação Comercial 
de Muzambinho desenvolveu uma campanha 
publicitária de baixo custo financeiro ao seu 
associado, mas com ampla repercussão. Se-
rão duas semanas de intensas divulgações nos 
meios de comunicação da cidade e redes so-
ciais, entre os dias 23 de abril e 08 de maio.

“Toda mãe merece” é o título da campanha 
publicitária com distribuição de cupons, sor-
teio de brindes e Live de premiação no dia 11 
de maio, às 17 horas, na página ACE Muzam-
binho no facebook. Vale destacar o apoio de 
CDFácil Certificado Digital, agência Sicoob 
Agrocredi, Milbr.Net e Agência Sicredi.

Dia das Mães na Associação Comercial 
e Empresarial de Muzambinho

(ASCOM ACE)

Prestigie as empresas participantes:
- Rede de Supermercados Lima Ltda. 
- Rede Gonçalves Supermercados
- Supermercado São Mateus
- Moriah Atacado e Varejo 
- Cesário’s Restaurante & Chopeira
- Flowerfield - Aromatizantes de Ambientes
- Restaurante Chef Lau
- Porta do Sol
- Status Modas
- Art Brilho
- Stillus Modas
- Central Real Utilidades Domésticas
- Obsessão & Cia.
- Escola de Idiomas Winner
- Casa das Embalagens
- Ramo Verde Manipulação
- Raíssa Estética
- Salena Pizzaria & Chopeira
- Parada Obrigatória
- Casagrande Calçados
- JC Hidráulica
- A Folha Regional
- Veritá Care
- Lojas Casagrande II
- Ateliê do Biquini

Na quinta-feira, dia 29 de abril de 2021, a partir 
das 17 horas, vai acontecer uma LIVE com o tema 
Paraciclismo, que é um esporte relacionado ao ciclis-
mo, porém destinado a pessoas com deficiência. O 
convidado é o paraciclista amador de Monte Belo, 
Tiago Silva, que vai abordar o tema e falar sobre sua 
paixão em pedalar com as mãos. 

A live será transmitida ao vivo pelo canal da em-
presa Agita Júnior no Youtube. A ação faz parte do 
projeto Pedalando na Educação Física Escolar – O 
percurso da Escola para a Sociedade sendo aplicado 
de forma simultânea nas escolas municipais de Mon-
te Belo e Juruaia durante o ensino remoto enfatizan-
do a importância da bicicleta em nosso meio. 

O projeto é uma iniciativa de graduandos e pro-
fissionais do curso de Educação Física do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul 
de Minas Gerais – Campus Muzambinho, através do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Do-
cência (PIBID) em parceria com as prefeituras dos 
municípios citados. 

Paraciclista amador de Monte Belo destacará 
a sua paixão em pedalar com as mãos

Live – Bate Papo com o paraciclista amador Tiago Silva
Assunto: Paraciclismo 
Dia: 29/04/2021
Horário: 17 horas 
Link:https://www.youtube.com/watch?v=WhCm2yn-
FR1I&ab_channel=AgitaJ%C3%BAnior 
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Receita Federal doa ao Campus Muzambinho mais 
de 2 toneladas de vestuários apreendidos

Um lote de apreensões de vestuários e tênis da Receita Federal foi disponibilizado ao IFSULDEMINAS para sua descaracterização e utilização em benefício da comunidade.

Dessa vez, foram entregues ao Campus  2.3 
toneladas de roupas que poderão ser doadas 
(com a devida descaracterização), e permitirão 
a produção de máscaras de proteção contra a 
COVID-19, bem como garantir material para 
oficinas e cursos de corte e costura.

As peças são provenientes de apreensões 
de mercadorias sem o pagamento do imposto, 
realizadas pela fiscalização da Receita Federal. 
Para que essas peças possam ser reutilizadas, 
segundo a legislação, é necessária a descarac-
terização visual permanente dos produtos con-
denados.

A iniciativa tem como objetivo incentivar 
capacitações profissionais que visem à geração 
de emprego, trabalho e renda, auxiliando indi-
víduos e famílias carentes através de doações 
de vestuários, máscaras protetivas e outras pe-
ças produzidas a partir do material reaproveita-
do.  Atende-se assim às demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal 
de Ação Social, Habitação e Trabalho, reduzin-
do impacto ambiental do descarte e favorecen-
do os aspectos econômicos das pessoas assis-
tidas.

Essas roupas chegaram ao IFSULDEMI-
NAS por intermédio de uma parceria com a 
Receita Federal que vem gerando resultados 
promissores na reutilização de diferentes ma-
teriais.

Segundo o reitor do IFSULDEMINAS, pro-
fessor Marcelo Bregagnoli, “temos uma parce-
ria muito efetiva com a Receita Federal, forta-
lecendo o valor público entre as instituições. 
Ações como essa nos enchem de orgulho por 
sabermos que vamos além do ensino, pesquisa 
e extensão, ampliando nossas ações sociais jun-
to a sociedade”.

O Delegado da Receita Federal do Brasil no 
Sul de Minas, auditor-fiscal Michel Lopes Te-
odoro, também vê como produtiva essa união. 
Segundo ele “Essa parceria é de extrema im-
portância pois transforma materiais contraban-
deados em produtos benéficos à comunidade e 
ao meio ambiente. Além de sustentável é uma 
parceria que promove a solidariedade, que é um 

(TEXTO: ASCOM - CAMPUS MUZAMBINHO)

(FOTOS: ASCOM - CAMPUS MUZAMBINHO)

Café Evolutto, da Cooxupé, 
doa 6 toneladas para a Campanha 

“Band Contra a Fome”
Marca de café da cooperativa mineira de Guaxupé colaborou com ação que está

 arrecadando alimentos nacionalmente para ajudar a combater a fome na pandemia

O Café Evolutto - produzido pela Coo-
perativa Regional de Cafeicultores em Gua-
xupé - doou 6 toneladas de pó da bebida 
para a campanha Band Contra Fome, que 
está arrecadando alimentos para distribuir 
para famílias brasileiras que estão vivendo 
em extrema pobreza. A doação do café foi 
recebida pelas instituições AMIGOS DO 
BEM, CUFA (Central Única das Favelas) e 
GERANDO FALCÕES, todas de São Pau-
lo, capital. 

O Café Evolutto é a marca pioneira da 
torrefação própria da Cooxupé, que atua há 
36 anos no mercado brasileiro. A linha - que 
inclui café torrado e moído, espresso e cap-
puccino - pode ser encontrada nos estados 
de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janei-
ro e Santa Catarina, também, pelo e-com-
merce. A unidade fabril está sediada em 
Guaxupé, sul de Minas Gerais, onde tam-
bém está situada a matriz da cooperativa. A 
Torrefação Cooxupé vem se consolidando 
no segmento entre as maiores indústrias de 
café do Brasil. Além da marca Evolutto, a 
Cooxupé também produz os Cafés Terraz-
za, Prima Qualità, dentre outras. 

O presidente da Cooxupé, Carlos Au-
gusto Rodrigues de Melo, afirma ser uma 
grande satisfação colaborar com esta im-
portante ação, principalmente nos tempos 
em que se sente o forte impacto da pan-
demia. “A campanha Band Contra a Fome 
está desempenhando um importante papel 
social, colaborando com milhões de famí-
lias que hoje, infelizmente, sofrem de fome. 
O Café Evolutto convida o setor do agro a 
integrar este movimento e ajudar a transfor-
mar vidas”, conclui. 

COOXUPÉ - A Cooxupé representa 
hoje mais de 16 mil famílias cafeicultoras 
cooperadas que produzem café verde tipo 

arábica em mais de 200 municípios no Sul 
de Minas Gerais, Cerrado mineiro e no Vale 
do Rio Pardo, conhecido como a média mo-
giana do estado de São Paulo. Mais de 95% 
dos produtores associados correspondem à 
agricultura familiar. 

Em 2020, a cooperativa embarcou para 
os mercados interno e externo 5.9 milhões 
de sacas. As exportações correspondem a 
80% das atividades da Cooxupé, engloban-
do mais de 50 países em cinco continen-
tes. Ainda em 2020, a Cooxupé registrou a 
marca histórica no recebimento de café: 8,1 
milhões de sacas, das quais 6,6 mi foram 
entregues diretamente pelos cooperados. 
Ao considerar este volume de recebimen-
to, de acordo com a CONAB, a cooperativa 
representou 17% da produção nacional de 
café arábica e 24% da produção deste tipo 
de café do estado de Minas Gerais. 

Café Evolutto doou, ao todo, 6 toneladas de pó 
da bebida para a campanha Band Contra Fome

(ASCOM)

(ASCOM / PHÁBRICA DE IDEIAS )

dos propósitos da Receita Federal.”
O Diretor-Geral do IFSULDEMINAS – 

Campus Muzambinho, Renato Aparecido de 
Souza, ainda citou como a parceria entre o Ins-
tituto e a Receita Federal vem gerando ótimos 
resultados. Já foram desenvolvidas ações como 
a da compostagem do tabaco, apreendido pela 
Receita, e a transformação em álcool em gel de 
bebidas alcoólicas adulteradas, realizadas pelos 
Campi de Inconfidentes e de Machado.

PARCERIA COM O MUNICÍPIO - Para a 
descaracterização dessas roupas, o IFSULDE-
MINAS – Campus Muzambinho uniu os pode-
res federal e municipal através de uma parceria 
com a Casa do Empreendedor e Desenvolvi-
mento Social de Muzambinho - MG.

Ainda segundo o Diretor-geral Renato Sou-
za, “junto às costureiras, faremos a descaracte-
rização do material e depois teremos três desti-
nos: produção de insumos para o enfrentamento 
da COVID-19, com a produção de máscaras e 
vestimentas para profissionais da saúde; desti-
nação das roupas descaracterizadas, mas ainda 
de possível uso, para pessoas em vulnerabili-
dade social; e para oficinas e formações junto a 
nossa Diretoria de Desenvolvimento Educacio-
nal para cursos FIC de corte e costura”.

O prefeito Paulo Sérgio Magalhães ressaltou 
a importância do Campus Muzambinho como 
parceiro do município. “Uma ação dessa entre 
o Instituto, a Receita e a Prefeitura vai benefi-
ciar muito a nossa população. Principalmente 
os mais carentes, com a fabricação de máscaras 
e com a destinação à instituições de caridade e 
às pessoas carentes, das camisetas após a retira-
da do logotipo. Então essa ação é fundamental 
para o município, especialmente para as pesso-
as que mais necessitam”.

PROCESSO DE DESCARACTERIZA-
ÇÃO - Estima-se que a descaracterização de 
300 unidades por dia. Atualmente, o projeto 
conta com o apoio de costureiras e ajudantes da 
Casa do Empreendedor.

Sueli Frutuoso, Diretora de Aprendizagem 

Comercial da Casa do Empreendedor e Desen-
volvimento Social, agradeceu a importante par-
ceria com a Receita Federal e também com o 
Instituto, na pessoa de seu Diretor, Renato Apa-
recido de Souza, pela intermediação do projeto 
tornando-o possível.

Sueli reforçou a importância destas parce-
rias “que permitirão auxiliar no combate à CO-
VID 19 através da confecção e distribuição de 
máscaras de proteção; a contribuição ao desen-
volvimento profissional de alunos de cursos de 
Corte e Costura da Casa do Empreendedor; e 
ainda o auxílio a indivíduos e famílias carentes 

da comunidade com a doação de vestuários e 
outras peças produzidas a partir do material re-
aproveitado”.



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 localizada na Rua Capitão Heleodoro Mariano, ponto 

comercial, terreno plano, casa com 2 banheiros, 3 quartos. garagem, 
salas e cozinha. Ótimo local - preço ótimo também)

- Casa na Rua Hugo Bengtson, nos fundos da padaria Canaã, 
ótima de área de lazer, 2 quartos, 2 banheiros, linda sala, garagem 
e espaço para 5 carros, lote com 14,000mts, de frente, rua plana, 
casa moderna. Preço bom para o comprador. 

- Casa no bairro São Lucas, sendo 3 dormitórios, uma suite, 
mais 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, garagem, preço: R$ 
150.000,00   

- Casa localizada na Av. Frei Florentino, Centro, com área de 
700m² de terreno e 320m² construção, terreno, casa sem escada 
com 4 quartos, 2 salas, copa, cozinha, garagem para 4 carros, amplo 
quintal, casa confortável.

- Casa no Por do Sol II, composta de 3 quartos, sala, copa, 
cozinha, garagem, banheiro social, com preço bom: R$ 230.000,00.

- Casa no bairro Socialista, na Rua Tancredo Neves, localizada 
no começo da Rua, casa moderna, com bom acabamento, preço R$ 
140.000,00 (tem parte financiada). 

- Casa no Jardim Águape, 200m² de construção em 1 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 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.

SÍTIOS (Área Rural)
- Sítio de 12 alq e 1/2, 3 quilometros da cidade, com casa 

simples, terra forte, toda em pastagens, 40% de área para café, 
muita água, preço está convidativo, topografia 80% mecanizavel.

- Sítio de 12 alqueires, margeando a BR 481, entre Monte Belo 
e Areado, topografia 100% plana, preço a combinar (esta na média 
de compra e venda, venha conferir).

- Sítio de 33 alqueires, sendo em duas escrituras, 2 sítios 
anexos, 2 casas, luz, 20.000 pés de café em produção, chega a 
100.000 pés, mecanizável, o restante da propriedade toda formada 
em pastagens (ótima), curralama de 1ª qualidade, brete coberto 
(mercadoria boa).

- Sítio de 5 alq., terra nua, no bairro São Mateus, terra própria 

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

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 de 9 alqueires, sendo 2 alqueires de mata, e 1,5 alquei-
re de café, o restante pasto na região de São Mateus. Ótima cultura. 
Preço incomparável. R$ 50.000,00 o alqueire.

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

lavoura de café, o restante em pastagens formadas, rica de água, 
município de Muzambinho. Preço bom para o comprador.

NA ÁREA DE FAZENDAS, TEMOS FAZENDAS DE CAFÉ, 
COM LAVOURAS EM PRODUÇÃO E PARA FORMAÇÃO. TAM-
BÉM FAZENDAS 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. 

- 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$ 60.000,00 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

ROVILSON JOALHEIRO
Conserto e 
confecção 

de jóias

Rua Euclides da Cunha -  Muzambinho/MG

(35) 3571-2566
99804-4951

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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO –– EXTRATO DE EDITAL – PRC 83/2021 – PREG 20/2021 – RP 13/2021 
– OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA AUTOMOTIVA NAS ÁREAS DE: ELÉTRICA, TAPEÇARIA, MECÂNICA LEVE, 
MECÂNICA PESADA, FUNILARIA E PINTURA, SERVIÇOS EM BOMBAS INJETORAS, CABEÇOTES LEVES/PESADOS PARA 
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA UNIÃO E CONVÊNIOS. Realização do certame: 
07/05/2021, a partir das 08:30 h protocolo e 09:00 h a abertura. Edital disponível na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro da 
União. Telefone para contato (035)3554.1266 ou no e-mail: administracao@saopedrodauniao.mg.gov.br. Publique-se. Custódio 
Ribeiro Garcia – Prefeito Municipal.

São Pedro da União, 22 de abril de 2021.
-Daniel Rubens Galli- Diretor do Departamento de Administração

(Cópia deste extrato foi publicada no mural do hall da sede da Prefeitura Municipal, nesta data).

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha – MG, vem através do 
Prefeito Municipal, comissão permanente de licitações, tornar pública 
a realização do seguinte procedimento licitatório:

PRC 83/2021 – CHAMADA PÚBLICA 04/2021- O Prefeito Municipal, 
através da CPL, vem tornar público a realização do seguinte 
procedimento licitatório: PRC 83/2021 Chamada Pública 42021. 
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de 
serviços de fonoaudióloga para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha/
MG. O recebimento das propostas será de 26/04/2021 a 25/04/2022 
em dias úteis, das 08h00min ás 17h00min na sede Prefeitura Municipal 
de Bom Jesus da Penha/MG, na Praça Dom Inácio, 200, Centro. O 
edital na integra deve ser retirado na sede da prefeitura, no horário das 
08h00min às 17h00min ou no site www.bomjesusdapenha.mg.gov.br. 
Telefone para contato (035) 3563-1208. Publique-se. Nei André Freire – 
Prefeito Municipal. Rosana Cardoso Santos Lopes – Presidente da CPL.

PRC 84/2021 – PREGÃO 37/2021 – Que tem por objeto a implantação 
de registro de preços para possível contratação de empresa 
especializada no fornecimento de pneus para manutenção da frota 
de veículos da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha/MG. 
Realização do certame dia 06/05/2021. Credenciamento até as 
08h30min, e abertura dos envelopes no mesmo dia, às 08h30min, 
na sala de licitações. O edital na íntegra deverá ser retirado na sede 
da prefeitura municipal, no horário das 08h00min às 17h00min ou no 
site www.bomjesusdapenha.mg.gov.br. Telefone para contato (035) 
3563-1208. Publique-se. Nei André Freire – Prefeito Municipal. Rosana 
Cardoso Santos Lopes – Presidente da CPL

EXTRATO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, 
REFERENTE AO PRC 189/2020 – PREG 60/2020.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA – 
PREFEITURA – OBJETO: Realinhamento do preço do ALCOOL GEL 
LITRO que antes era adquirido por R$6,30 (Seis reais e trinta centavos), 
passa para R$7,96 (Sete reais e noventa e seis centavos)
FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA
VIGÊNCIA: A partir de 15/04/2021
Bom Jesus da Penha, 15 de abril de 2021;
Junior de Paula Rodrigues - Setor de Licitações 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico por este termo, o Processo Licitatório PRC Nº 73/2021 – 
DISPENSA Nº 10/2021, cujo objeto é a aquisição de aventais de 
procedimento hospitalar em caráter de urgência para atendimento a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bom Jesus 
da Penha/MG, sendo contratada a empresa ROBERTA DIOGENIS 
EIRELI - ME, no valor total R$ 7.962,00 (Sete mil e novecentos e 
sessenta e dois reais), com base no Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da 
Assessoria Jurídica desta Prefeitura, e tendo em vista os elementos 
que instruem o processo, com fundamento no qual o RATIFICO, para 
todos os fins de direito.
Bom Jesus da Penha, 07 de Abril de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO nº 21/2021
PRC 80/2021 – INEXIGIBILIDADE 06/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA – 
PREFEITURA
OBJETO: prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos: 
impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas municipais, através de 
DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com 

prestação de contas em meio magnético de valores arrecadados, através 
da chamada pública 04/2020
CONTRATADA: 
1- ITAÚ UNIBANCO S.A, no valor total de:
I- R$6,50 por documento recebido no Guichê das agências bancárias;
II- R$1,24 por documento recebido no Internet banking;
III- R$2,06 por documento recebido nos Terminais de auto atendimento;
IV- R$2,58 por documento recebido nos Correspondentes bancários 
ou Lotéricas;
V- R$0,30 por registro, na redisponibilização de arquivo retorno. 
VIGÊNCIA: 12/04/2021 a 11/04/2022;
Bom Jesus da Penha, 12 de Abril de 2021
Junior de Paula Rodrigues - Gerente de Licitações

EXTRATO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 
REFERENTE AO PRC 39/2021 – PREGÃO 21/2021.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA – 
PREFEITURA – OBJETO: Realinhamento do preço do GAS ENVASADO 
que antes era adquirida por R$ 89,00 (Oitenta e nove reais), passa para 
R$ 90,62 (Noventa reais e sessenta e dois centavos).  
FORNECEDOR: MINI MERCADO IRMÃOS SILVEIRA LTDA
VIGÊNCIA: A partir de 16/04/2021
Bom Jesus da Penha, 16 de abril de 2021
JUNIOR DE PAULA RODRIGUES - Setor de Licitações

EXTRATO DE ADESÃO AO PRC 02/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 
02/2020
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha - MG, através da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que formalizou o processo de adesão 
(PRC 81/2021) ao PRC 02/2020 do Pregão nº 02/2020, cujo objeto é o 
“REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada 
para EVENTUAL locação de equipamentos, máquinas e caminhões 
a serem utilizados na manutenção das atividades dos Municípios 
Consorciados do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA 
– CIMOG”, consórcio do qual Bom Jesus da Penha faz parte. Maiores 
informações, através do e-mail: licitacao@bomjesusdapenha.mg.gov.
br, ou pelo telefone (35) 3563-1208. 
CONTRATADA: TERRAMAIA LTDA no valor total de R$14.700,00 
(Quatorze mil e setecentos reais).

Valor total: R$14.700,00 (Quatorze mil e setecentos reais)
Vigência16/04/2021 a 15/04/2022.
Bom Jesus da Penha - MG, 16 de Abril de 2021. 
Junior de Paula Rodrigues - Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA - PRC 57/2021 
– TOMADA DE PREÇOS 01/2021 – EXTRATO DE CONTRATO Nº 
24/2021 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA 
– PREFEITURA - OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
ramo de engenharia civil, para ampliação do almoxarifado da Farmácia 
de Minas do Município de Bom Jesus da Penha/MG. CONTRATADA: 
MARCO AURELIO PEREIRA RODRIGUES, no valor total de 
R$19.503,08 (Dezenove mil e quinhentos e três reais e oito centavos). 
VALOR TOTAL: R$19.503,08 (Dezenove mil e quinhentos e três reais 
e oito centavos). VIGÊNCIA: 22/04/2021 a 31/12/2021.
 Bom Jesus da Penha, 22 de Abril de 2021; 
Junior de Paula Rodrigues - Gerente de Licitações.

AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº001/2021 - O MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, MG, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.668.624/0001-47, neste ato representado 
pelo Prefeito e a Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e legislações 
vigentes, considerando a necessidade de procedimento de controle permanente dos recursos disponíveis para 
o atendimento da demanda e expansão do ensino, TORNAM PÚBLICO que estarão abertas as inscrições para  
Processo Seletivo Simplificado em caráter temporário nº001/2021, que estabelece normas para a contratação de 
Professor (a) de Ensino Infantil em CEMEI e Auxiliar de Professor (a),com carga horária de 40 horas semanais, 
para as creches Municipais de Muzambinho-MG. O inteiro teor do ato convocatório e seus anexos  encontram-
se à disposição dos interessados no Prédio da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Praça Pedro de 
Alcântara Magalhães, nº253,Centro-Muzambinho/MG, no horário das 08:00h às 16:00h, em dias úteis. Maiores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (35)3571-2122 e pelo site: www.muzambinho.mg.gov.br. 
Muzambinho (MG), 22 de abril de 2021. Paulo Sérgio Magalhães, Prefeito Municipal. Heloísa Helena de Pádua 
Magalhães Santos, Secretária Municipal de Educação. 

EXTRATO DE CONTRATO
MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – EXTRATO DE CONTRATO N° 015/2021 – PROCESSO N° 005/2021. TOMADA DE PREÇO 
N° 001/2021. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LUIZ TEIXEIRA NO BAIRRO SANTA 
RITA E RECAPEAMENTO NA RUA GENÉSIO FRUTUOSO DE SOUZA, NO MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG, CONTRATO DE 
REPASSE Nº 900511/2020/MDR/CAIXA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
CONTRATADO: NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 20.168.935/0001-99. VALOR: R$ 213.829,68. 
VIGÊNCIA: 19/04/2021 A 18/04/2022. MONTE BELO/MG, 19 DE ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO FERREIRA BONELI – 
PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Botelhos, pessoa jurídica de direito público 
devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o número 17.847.641/0001-89, 
com sede na Praça São Benedito, número 131, Bairro Bela 
Vista, CEP 37720-000, Município de Botelhos, Estado de 
Minas Gerais, através de sua Pregoeira e da Equipe de Apoio, 
nomeadas pelo Decreto nº 03, de 11 de janeiro de 2021, deste 
Município, torna público o Processo de Licitação nº 37/2021, 
com as seguintes especificações:
• Modalidade: Pregão Eletrônico nº 31/2021.
• Objeto: O registro de preços para a aquisição de 
medicamentos éticos.
• Vigência: 12 meses.
• Tipo: menor preço por item.
• Valor estimado: R$21.775,10 (vinte e um mil, setecentos e 
setenta e cinco reais e dez centavos).
• Recursos: Próprios e advindos da União e do Estado de 
Minas Gerais.
• Início do recebimento das propostas de preços e 
documentos de habilitação: às 12h00min do dia 26/04/2021.
• Limite para acolhimento das propostas de preços e 
documentos de habilitação: às 08h30min do dia 11/05/2021.
• Início da sessão de Disputa de Preços: às 09h30min do 
dia 11/05/2021.
• Referência de tempo: horário de Brasília (DF).
• Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.
bll.org.br
• Publicidade: o Edital encontra-se afixado no Quadro 
de Avisos na sede da Prefeitura Municipal de Botelhos e 
disponível no site: http://www.botelhos.mg.gov.br e  www.
bll.org.br.
• e-mails para contato: licita1@botelhos.mg.gov.br, licita2@
botelhos.mg.gov.br e licita3@botelhos.mg.gov.br   

Vanessa Araújo Pereira - Pregoeira
Eduardo José Alves de Oliveira – Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Botelhos, pessoa jurídica de direito público 
devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o número 17.847.641/0001-89, 
com sede na Praça São Benedito, número 131, Bairro Bela 
Vista, CEP 37720-000, Município de Botelhos, Estado de 
Minas Gerais, através de sua Pregoeira e da Equipe de Apoio, 
nomeadas pelo Decreto nº 03, de 11 de janeiro de 2021, deste 
Município, torna público o Processo de Licitação nº 38/2021, 
com as seguintes especificações:
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 32/2021.
Objeto: O registro de preços para a aquisição de produtos 
de açougue.
Vigência: 12 meses.
Tipo: menor preço por lote.
Valor estimado: R$ 329.985,00 (trezentos e vinte e nove mil, 
novecentos e oitenta e cinco reais).
Recursos: Próprios e advindos da União e do Estado de 
Minas Gerais.
Início do recebimento das propostas de preços e 
documentos de habilitação: às 12h00min do dia 26/04/2021.
Limite para acolhimento das propostas de preços e 
documentos de habilitação: às 12h00min do dia 07/05/2021.
Início da sessão de Disputa de Preços: às 13h00min do 
dia 07/05/2021.
Referência de tempo: horário de Brasília (DF).
Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.
org.br
Publicidade: o Edital encontra-se afixado no Quadro de Avisos 
na sede da Prefeitura Municipal de Botelhos e disponível no 
site: http://www.botelhos.mg.gov.br e  www.bll.org.br.
e-mails para contato: licita1@botelhos.mg.gov.br, licita2@
botelhos.mg.gov.br e licita3@botelhos.mg.gov.br   

Daniela Ronquini Figueiredo Ferreira - Pregoeira
Eduardo José Alves de Oliveira – Prefeito

DATA  NOME     CIDADE IDADE 
15/04   VICTA MARIA MARTINS                               GUAXUPÉ    84 ANOS
15/04   MARIA RIBEIRO DA SILVA                          S.P. DA UNIÃO   62 ANOS
15/04   STELLA GIUNTI                                           GUAXUPÉ      85 ANOS
15/04   LAURO JOSÉ CARDOSO                           S.BARTOLOMEU   79 ANOS
15/04   JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA      MUZAMBINHO      29 ANOS
16/04   ELENA  OZANA PEREIRA                           BARRANIA           75 ANOS
16/04   PAULO NICANOR DA SILVA                        GUAXUPÉ      63 ANOS
16/04   GERCILIA PEREIRA DOS SANTOS            BOTELHOS    75 ANOS
17/04   JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA                        BOTELHOS    61 ANOS
18/04   MARGARIDA PEREIRA CIPRIANO              ARCEBURGO    88 ANOS
18/04   ARTUR GABRIEL CASTRO  DE A. MARQUES   GUAXUPÉ  1 DIA
19/04   JOSÉ PEDRO LOPES                                  S.P.DA UNIÃO   91 ANOS
19/04   MARIA NAZARETH GUIMARÃES PRADO   MUZAMBINHO   100 ANOS
19/04   SEBASTIAO RABELO CISTERNA                GUAXUPÉ     77 ANOS
19/04   MARIA ROSA DA SILVA NEIVA                     M.S.DE MINAS   66 ANOS
20/04   SEBASTIAO FERNANDES CLEMENTE      S.P. DA UNIÃO   68 ANOS
20/04   MARIA INÊS DE RESENDE                          JURUAIA     58 ANOS
21/04   MARIA AP.MARTINS SOBRINHO                 GUAXUPÉ    63 ANOS
21/04   PAULO PEREIRA                                          CACONDE   79 ANOS
22/04  MARIA DE LOURDES TRINDADE               MUZAMBINHO  70 ANOS
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A PM recebeu denuncia de que um indivíduo 
em um veículo Fiat/Uno havia partido de um en-
dereço frequentemente denunciado pela prática 
de tráfico ilícito de drogas na cidade de Areado, 
tomando rumo ao município de Alfenas/MG no 
intuito de buscar drogas. Foi então desencadeada 
pela Polícia Militar operação Batida Policial no 
intuito de localizar e prender os autores.

O veículo denunciado, ocupado por 02 indi-
víduos foi abordado na rodovia BR 491, retor-
nando de Alfenas, e com eles foi localizado e 
apreendido 174 microtubos contendo cocaína. O 
condutor do veículo afirmou que a droga não era 
dele e que havia recebido R$ 150,00 para fazer 
o transporte da droga de Alfenas para Areado. O 
veículo e o celular do autor também foram apre-
endidos.

Em continuidade à operação, a PM deslocou 
até o endereço do mandante, onde foram loca-

PM de Areado prende autores por 
tráfico ilícito de drogas

lizados mais 23 microtubos contendo cocaína, 
similares aos apreendidos com os ocupantes do 
veículo. O casal, que é frequentemente denun-
ciado, foi preso. No local foram apreendidos 01 
balança de precisão e mais 01 celular, e o veículo 
do autor foi removido. (ACASPO AREADO)

(PM)

Recém-nascido engasga e é salvo pelo 
Corpo de Bombeiros em Guaxupé

Um bebezinho de apenas seis dias de vida en-
gasgou logo após ser amamentado por sua mãe e 
parou de respirar. O fato ocorreu  no fim da noite 
da sexta-feira (16), por volta das 23:20h, no bair-
ro Jardim Lucinda, próximo ao parque de expo-
sições de Guaxupé. A mãe, em desespero, ligou 
imediatamente para a central de atendimento de 
emergência do Corpo de Bombeiros pelo 193. 

O bombeiro atendente, Sd Medeiros,  imedia-
tamente começou a passar para a mãe o processo 
de desobstrução de vias áreas contido nos nossos 
protocolos de atendimento Pré-Hospitalar. 

Mesmo no desespero, a mãe conseguiu exe-
cutar com êxito as instruções passadas pelo mi-
litar e felizmente, pouco depois de iniciada as 
manobras, o bebezinho voltou a respirar. 

Enquanto passava as instruções, o Sd Medei-
ros enviou uma Unidade de Resgate ao local que 
deslocou rapidamente em código 3 (todas os dis-
positivos luminosos e sonoros ligados) e feliz-
mente, ao chegar no local, o bebezinho já respi-
rava normalmente nos braços da mãe assustada, 
em lágrimas, mas aliviada por ver seu filhinho 
salvo em seus braços. 

“Foi graças primeiro a Deus e depois ao 
bombeiro que me passou as orientações que sal-
varam a vida do meu filho”, comentou a mãe 
aliviada. 

Mesmo com o desfecho feliz da história, o 
bebezinho foi conduzido pelo resgate do corpo 
de bombeiros até o pronto socorro para avalia-
ção médica detalhada. (FONTE: BOMBEIROS)

Uma mulher de aproximadamente 30 anos 
ficou ferida na tarde da quinta-feira (15), na BR 
491, próximo ao bairro Moçambo, município de 
Muzambinho. Por razões ainda desconhecidas, 
a condutora perdeu o controle direcional de seu 
veículo e saiu da pista, vindo a cair em um bar-
ranco de aproximadamente 6 metros e capotando 
em seguida por pelo menos mais 50 metros. O 
carro parou fora da pista com as rodas para cima. 
Equipes de Salvamento e Resgate do 4º Pelotão 
de Bombeiros ao chegarem ao local, encontraram 
a condutora ainda dentro do veículo, porém não 
estava presa as ferragens. Estava inconsciente e 
com sinais de trauma crânio encefálico, apesar de 
apresentar sinais vitais estáveis. A vítima foi reti-
rada do veículo e conduzida pela equipe de resga-
te do Corpo de Bombeiros de Guaxupé ao Pronto 
Socorro de Muzambinho para cuidados médicos.

Assistente Social morre em
 acidente na BR 491

(FONTE: 4° PELOTÃO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUAXUPÉ)

NOTA DA REDAÇÃO - A jovem foi atendida 
no Pronto Socorro de Muzambinho, mas não re-
sistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Trata-se 
da Assistente Social Jaqueline Costa Fornari, de 
29 anos que atuava como Secretária Municipal na 
cidade de Monte Belo. Residente e com familiares 
em Muzambinho, ela foi sepultada no dia seguinte.

LUTO OFICIAL - A Prefeitura de Monte Belo 
decretou luto oficial de três dias por causa da mor-
te da Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Social Jaqueline Costa Fornari, de 29 anos. Em 
entrevista, o prefeito Klebinho falou emocionado 
do belo trabalho social que a jovem desenvolvia 
no município e da grande relação de amizade com 
a equipe administrativa. 

(REDE SOCIAL)

(FOTOS: 4° PELOTÃO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUAXUPÉ)

Ex-vereadora de Nova Resende 
morreu após sofrer acidente de moto

O acidente aconteceu na tarde de sexta-fei-
ra (16). Segundo informações, a ex-vereadora 
Cleide seguia de Bom Jesus da Penha sentido 
Nova Resende, momento em que perdeu o con-
trole da moto que pilotava, batendo no Guard 
rail.

Segundo informações, ela foi socorrida no 
local ainda com vida e foi levada para Bom Je-
sus da Penha, mas faleceu antes de chegar ao 
hospital.

CLEIDE IMACULADA DE OLIVEIRA, 

(FOTOS: REDES SOCIAIS)

conhecida “Cleide do PSF” e “Cleide ex-verea-
dora”, tinha 37 anos e residia em Nova Resende.

O sepultamento aconteceu no sábado, dia 17 
de abril às 10 horas da manhã.

(MATEUS VILELA - RESENDE WEB TV)

O autor invadiu residência e após render a ví-
tima, um senhor de 82 anos, cometeu o roubo de 
sua carteira. A ação ocorreu na tarde do dia 15/04 
e assim que a PM tomou conhecimento do fato, 
deslocou imediatamente ao local e com ferimentos 
pelo rosto em virtude das agreções sofridas. Já que 
o autor, um jovem de 22 anos já conhecido nos 
meios policiais pela prática de diversos crimes, 

Autor rouba idoso e é preso pela 
PM de Monte Belo

agrediu a vítima com socos no rosto jogando ao 
solo, roubou sua carteira contendo 100,00 e fugiu. 
A PM de posse das informações e com o apoio dos 
demais policiais militares da cidade procederam 
busca em meio a um mato localizando o autor, que 
ao perceber a presença dos militares tentou evadir 
e esconder em uma casa a qual foi cercada pelos 
militares e o autor preso. (ASCOM) / PM)

Bandidos arrancam dedos de vítima para 
fazer saques em caixas eletrônicos

Segundo a PM, o empresário que é de Perdões, 
estava acompanhado de um funcionário. Ele pa-
rou na rodovia de Divinópolis pra trocar o pneu 
do carro, quando dois bandidos se aproximaram 
em uma motocicleta e anunciaram o assalto. As 
vítimas foram amarradas vendadas e levadas para 
locais separados em um matagal às margens da ro-
dovia. O empresário teve dois dedos arrancados 
pelos criminosos, que disseram a ele que usariam 
suas digitais para saques em caixas eletrônicos. 
O grupo fugiu levando cartões, carteira, celular e 
relógio, além do carro do empresário. O funcio-
nário encontrou o empresário à beira da rodovia e 
perdendo muito sangue. Eles foram levados para 

(FOTO: JORNAL DE LAVRAS)

(JORNAL DE LAVRAS)

o hospital e o empresário passou por cirurgia. O 
carro do empresário foi encontrado depois que os 
marginais caíram com o veículo numa valeta. A 
polícia ainda não tem pistas dos bandidos.

O Corpo de Bombeiros 
de Guaxupé controlou um 
incêndio em uma indústria 
têxtil no fim da tarde da ter-
ça-feira (20) em Guaxupé. O 
princípio de incêndio aconte-
ceu em um galpão nos fun-
dos da empresa Nova têxtil, 
a onde estava armazenado 
algodão, que é usado como 
matéria prima, às margens da 
BR-491.

Uma equipe de brigadistas 
da fábrica atuou de forma rápida e efeti-
va e quando os Bombeiros chegaram ao 
local, a maior parte do incêndio já havia 
sido debelada por eles. A equipe de bom-
beiros auxiliou no processo de rescaldo 
(procura e eliminação de possíveis novos 
pontos de reignição).

Utilizando materiais apropriados e 
uma empilhadeira/compactadeira, o ma-
terial incendiado foi colocado de fora do 
galpão e resfriado com aproximadamente 
10 mil litros de água e o risco eliminado. 
Graças a ação rápida e bem coordenada 
dos brigadistas da firma, ninguém se feriu 
e o prejuízo maior foi evitado ficando o 

Bombeiros controlam incêndio em 
indústria têxtil de Guaxupé

dano restrito a matéria prima e algumas 
máquinas. A estrutura do prédio não so-
freu dano algum.

(FOTOS: CBMMG)

(FONTE: BOMBEIROS DE GUAXUPÉ)
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Na edição de sexta-feira, 16 de abril de 2021, a 
edição do jornal - A Folha Regional publicou uma 
reportagem sobre a vacinação dos profissionais de 
Educação Física. 

Alguns equívocos foram cometidos e, em 
nome da ética e parcialidade necessárias ao ato 
jornalístico, seguem correções. 

Publicação A Folha Regional - “A aplicação 
da vacina do Covid-19 ocorrida em profissionais 
de Educação Física e donos de academia ... gerou 
grande manifestação nas redes sociais.”

Errata 1. A vacinação foi direcionada exclusi-
vamente a profissionais de Educação Física devi-
damente registrados no conselho, citados no ofício 
n° 234/2021.

Nenhum dos profissionais foram vacinados por 
serem donos de academia mas, única e exclusiva-
mente, por serem agentes da saúde. 

Publicação A Folha Regional - “Para muitos, 
houve interpretação diferente e incorreta do decre-
to do governo federal relacionada ao Plano Nacio-
nal de Imunizações (PNI).”

Errata 2. A reportagem alertou a possível in-
terpretação diferente e incorreta do ofício do Mi-
nistério da Saúde, citando, na íntegra, os itens 3 e 
4, afirmando que são claros quanto a decisão a ser 
tomada pelos órgãos de saúde municipais.

Porém, o item 5, onde mostra (neste sim!) de 
forma clara e objetiva a decisão a ser tomada pelos 
órgãos de saúde, não foi sequer citado na reporta-
gem.

Segue abaixo, então, para ciência de todos.
“Ofício n°234/2021
Item 5. Ressalta-se que deverão ser vacinados 

todos os profissionais de saúde, contemplados na 
resolução n°287, citada anteriormente nesta nota, 
independente do local de atuação.”

Essa omissão equivocada gerou controvérsias 
e manifestações nas redes sociais. Entendemos que 
faltou atenção e preocupação em informar e aler-
tar a diferença entre TRABALHADORES DOS 
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (item 4) e 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE (item 5).

Publicação A Folha Regional - “Confira uma 
SÍNTESE de alguns textos extraídos das redes so-
ciais após postagem do professor Fábio Anderson.”

Errata 3.
Entre os citados estava o texto/resposta publi-

cado pelo professor Raphael Pelicano. Porém o 
mesmo NÃO foi postado após a publicação do pro-
fessor Fábio Anderson, como dito na reportagem.

Inclusive o texto/resposta sequer foi direciona-

VACINAS EM PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISÍCA

do ao professor Fabio Anderson. 
O professor Raphael Pelicano publicou e res-

pondeu a um comentário em rede social própria 
direcionado a outra pessoa e ANTES de qualquer 
manifestação do professor Fábio Anderson. 

Vale ressaltar que o professor Raphael Pelicano 
não fez NENHUM tipo de comentário nesta publi-
cação citada pela reportagem. 

A conversa entre ambos, que segue em modo 
público, aconteceu apenas nas redes sociais do pro-
fessor Raphael Pelicano, mais precisamente em 
postagem de video feita por ele próprio. 

A manifestação do professor Fábio Anderson 
que, entendida por muitos, foi desrespeitosa, onde 
o mesmo publicou em sua rede social foto de pro-
fissionais (sem autorização prévia), onde afirma 
que os profissionais de Educação Física não tive-
ram hombridade, onde os entitulam de indignos, 
entre outras acusações e comparações infundadas, 
só gerou confusão, discussão, agressão verbal e po-
larizou ainda mais o debate de algo tão sério como 
é o enfrentamento ao Covid-19 e a política de vaci-
nação que (é importante lembrar) é definida previa-
mente pelo governo federal, sem quaisquer interfe-
rências do governo municipal ou órgãos de saúde 
municipais, ao contrário do que também afirmou o 
professor Fábio Anderson. 

Dito isso, concluímos que a vacinação dos gru-
pos prioritários, onde estão legalmente incluídos 
os profissionais de Educação Física, não teve nada 
de irregular, imoral ou incorreto. As vacinas não 
aplicadas nesses profissionais, em hipótese alguma 
poderia, neste momento, ser destinada a outro in-
divíduo.

A classe é contemplada e inserida na resolução 
n° 287, de 8 de outubro de 1998, do Conselho Na-
cional de Saúde e classificados, assim, como profis-
sionais da saúde.

Fica aqui meu desejo de esperança e renovação 
para que novos tempos nos tragam mais paciência, 
empatia, amor ao próximo e, claro, muita saúde.

Façamos mais pelo próximo sem interferência 
de interesses pessoais, fanatismo político e egocen-
trismo. 

No mais, agradeço a edição de reportagem da 
A Folha Regional pelo espaço e oportunidade em 
esclarecer a população sobre os ocorridos recentes e 
reitero a importância dos profissionais de Educação 
Física na prevenção, tratamento e manutenção de 
saúde de cada indivíduo. 

Se cuidem e protejam os idosos. Vai passar!
RAPHAEL PELICANO (MUZAMBINHO)

Professor faz esclarecimentos

No último final de semana, o desabafo de 
servidora pública lotada na funerária munici-
pal em Poços de Caldas ganhou espaço nas 
redes sociais. Através de áudio, a servidora 
deixou clara a insatisfação dela e dos colegas 
quanto aos critérios da administração muni-
cipal na vacinação contra a Covid-19, o que 
difere Poços de muitas cidades da região, 
onde trabalhadores de cemitérios, funerárias 
e velórios já foram contemplados com a va-
cina. A diretoria do Sindicato dos Servidores 
Públicos – Sindserv, esteve presente mais 
uma vez na unidade, avaliando a necessida-
de da vacinação para todos os servidores que 
ali atuam, já que eles mantém contato direto 
com familiares de vítimas. 

A servidora Marli Pandolfo, que há cerca 
de 25 anos trabalha como auxiliar adminis-
trativo prestando serviços na Funerária Mu-
nicipal e no Cemitério da Saudade, comenta 

Servidores da funerária, velório e cemitério reivindicam vacinas
Trabalhadores atuam diretamente com familiares de infectados e não foram contemplados com vacinação

que os servidores estão sob total estresse e 
preocupação. A reivindicação dela e dos co-
legas é para que a administração os inclua 
nos grupos prioritários para receberem a va-
cina. 

Segundo ela, o que motivou o desabafo 
em áudio no último sábado (17), foi um dia 
de muito estresse depois de 16 mortes pela 
doença, sendo 9 vítimas enterradas em Po-
ços. Isso, somando-se ao número reduzido de 
servidores.

“O atendimento tem sido intenso e o 
tempo todo estamos em contato direto com 
familiares de pessoas que morreram por Co-
vid; temos que manusear papéis que vêm 
dos hospitais, atender telefone, ver questões 
burocráticas com outros servidores, ou seja, 
é uma série de trabalho que, muitas vezes, 
inviabiliza uma maior precaução. É revoltan-
te a gente não ter recebido a vacina e saber 

que em cidades próximas a nossa, todos os 
servidores das funerárias, mesmo as que não 
são públicas, já foram vacinados porque fo-
ram reconhecidos como grupo prioritário”, 
lamenta. 

Marli lembra que apenas 10 servidores 
estão reivindicando o direito à vacinação. 
Para ela, trata-se de um número insignifican-
te para não serem reconhecidos como grupo 
prioritário. 

Outra servidora que também está co-
brando a oportunidade de receber a vacina 
é Selma Maria dos Santos, que há nove anos 
trabalha na funerária.  A reclamação é a mes-
ma, a vulnerabilidade a que estão submeti-
dos diariamente, já que o número de morte 
pelo vírus tem sido cada vez maior.  

“Corremos o maior risco aqui, já teve dias 
de receber familiares de pessoas que vieram 
a óbito e ficar sabendo que a pessoa também 

estava contaminada. Já fui afastada suspeita 
de Covid, tive sintomas, mas os exames de-
ram negativo. Apesar de ter os equipamentos 
de segurança, existe toda uma preocupação, 
temos nossas famílias e nossa preocupação 
tem sido constante, acho que é um direito re-
ceber a imunização”, coloca. 

Alessandra Gualhardi de Moraes, que 
atua no cemitério, também teme o risco di-
ário ao qual vem sendo submetida e espera 
que o mais rápido possível possa ter o direito 
de ser vacinada. A servidora diz que todos 
que trabalham no local estão muito expostos 
e, vivem sob pressão e medo constante de 
serem contaminados.

O Sindserv, representando o interesse de 
todos os servidores, já oficiou a prefeitura 
para que vacine o mais rápido possível e gru-
po que é essencial, prioritário e que atua na 
linha de frente.

(SINDSERV)

AMOG teve 26 novas mortes na semana
- Mortes se aproximam de quase 300 em municípios da Microregião da Baixa Mogiana

- Nos municípios polos, as mortes ultrapassam 650

(FONTE: REDE SOCIAL / PREFEITURAS)

Os beneficiários que recebem o Auxílio 
Emergencial de R$300 podem perder o au-
xílio casos descumpram os decretos refe-
rentes á covid em Guaxupé. A penalização 
foi aprovada pelos vereadores de Guaxupé 
durante a 5º Sessão Ordinária, na última 
semana. A alteração na Lei 2.818 ainda 
deve ser sancionada pelo prefeito Dr. He-
ber.

O projeto prevê a possível perda de be-
nefício para aquele em que insistir no des-
cumprimento dos decretos em vigência, 
em especial no que se refere a promoção e 
participação de aglomerações e desacatos 
aos fiscais. 

O Auxílio emergencial de R$300 come-
çou a ser pago no início do mês a pessoas 
desempregadas em Guaxupé por um perío-
do de até seis meses.

Beneficiário que promover aglomeração 
pode perder auxílio emergencial

(PORTAL DA CIDADE DE GUAXUPÉ)
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MUZAMBINHO - Em sessão 
extraordinária realizada na ma-
nhã de quinta-feira (23/04), na 
Câmara Municipal, os vereadores 
em primeira e segunda votação 
aprovaram a alíquota de 14% para 
os descontos previdenciários dos 
servidores públicos concursados.

O projeto entrou em regime de 
urgência, pois de acordo com o 
prazo estabelecido pela União a 
equiparação devia ter sido votada 
até 31 de dezembro de 2021.

A vereadora Sandra Marques 
(PL) justificou a ausência por ter 
sofrido um acidente. Dos dez ve-
readores presentes, 7 votos foram 
favoráveis e 2 contrários, sendo o 
projeto aprovado (vide fotos). 

Vale destacar ainda que o pre-

Avança no Governo de Minas um proje-
to-piloto com os municípios para reduzir os 
custos por quilômetro asfaltado em estradas 
do Estado.

Cabo Verde foi escolhida como a primeira 
cidade a ser beneficiada pelo projeto. A esco-
lha se deu pelo trabalho avançado que vem 
sendo feito nas estradas vicinais do municí-
pio, como limpeza, alargamento e escoamen-
to de águas pluviais.

De acordo com o secretário de Estado de 
Infraestrutura, Fernando Marcato, o projeto 
vai de encontro com anseios dos municípios 
que precisam asfaltar os trechos que ligam 
a cidade aos distritos ou bairros mais popu-
losos, mas veem o orçamento como barrei-
ra. “Eles enfatizam a redução de custos por 
quilômetro asfaltado nesse formato, algo que 
será acompanhado de perto pelo governo do 
Estado por meio do DER (Departamento de 
Estradas e Rodagens”, explicou.

Na terça-feira (20/04), o prefeito Clau-
dinho recebeu o Deputado Antônio Carlos 
Arantes e o diretor regional do DER, Fernan-
do Antônio Carneiro Ferreira, para uma visita 

Cabo Verde é escolhida pelo Governo de Minas 
para projeto-piloto de infraestrutura

(FOTOS: ASCOM)

no local. O Deputado já vem há algum tem-
po trabalhando junto com o DER a ideia de 
desenvolver os municípios com asfaltamento 
em vários de seus trechos. 

O projeto “Estrada a baixo custo e de qua-
lidade” será testado no trecho Cabo Verde 
/ Serra dos Lemes e está estimada em R$ 5 
milhões. A obra será realizada pela prefeitu-

ra que usará suas máquinas próprias e, como 
complemento, vai usar maquinário licitado 
pelo Consórcio Intermunicipal da Baixa Mo-
giana (CIMOG) se necessário. A prefeitura 
vai fazer a parte do leito da estrada para rece-
ber o asfalto. Trata-se de um trecho de 12 qui-
lômetros de ligação da sede de Cabo Verde ao 
distrito de Serra dos Lemes. 

“O asfaltamento deste trecho é um sonho 
antigo. O distrito da Serra é importante para 
o desenvolvimento do município e este as-
falto será essencial para todo município”, 
afirmou o prefeito da cidade, Cláudio Antô-
nio Palma. Segundo ele, o custo do asfalto 
deve ficar entre R$ 400 mil e R$ 500 mil por 
quilômetro. (ASCOM)

PLANEJAMENTO FAMILIAR – O verea-
dor Roosevelt sugeriu que a Câmara repasse por 
cinco meses a Santa Casa de Muzambinho o va-
lor de R$ 5 mil reais para que 25 mulheres pos-
sam fazer a cirurgia de laqueadura. “O projeto já 
existiu no município, o que estamos sugerindo 
é que se retome e estamos apontando de onde 
devem surgir o recurso. Temos uma demanda 
crescente de  mulheres  que solicitam essa ci-
rugia. Como o município ja tem na sua equipe 
obstetra, psicóloga e assistente social, faltam os 
recursos financeiros para que as mulheres que 
desejam possam fazer o planejamento familiar. 
É uma questão de acertamos os detalhes, temos 
uma secretária de saúde sensível a esta causa. 
Peço que os colegas vereadores pensem com 
um olhar social para que esta lei seja aprovada 
nesta casa. A mulher que desejar fazer a laque-
adura tem que ter no mínimo 25 anos e já ser 
mãe,o parecer final é  da equipe médica”, disse 

Câmara de Muzambinho volta as sessões presenciais com propostas 
para melhorias nos atendimentos oferecidos pelo município

Destaques da reunião ordinária no dia 19 de abril

o vereador.

EVENTOS PARA AJUDAR OS ANI-
MAIS ABANDONADOS -  Ao ocupar a tri-
buna livre, a vereadora Jaqueline Krauss disse 
estar preocupada em como continuar atendendo 
os animais que socorre, já que com a pandemia 
os eventos foram suspensos. “Penso que preci-
samos encontrar uma forma online para arreca-
dar fundos para manutenção das despesas com 
os animais. Os gastos com ração e veterinário 
continuam”. 

Outro assunto que foi levantado foi o au-
mento das famílias que precisam de ajuda para 
manter a alimentação mínima no município. 
“Sei que não é função do vereador assistir a 
população com cestas básicas mas o momento 
requer urgência é isto que junto com as vereado-
ras Lúcia Bernardes e Sandra Marques estamos 
fazendo, sanar a fome da nossa gente,temos 

necessidade de um secretário na assistência so-
cial”, revelou.

PSF NOTURNO – Com o início da safra 
de café se aproximando, o vereador Hebert Sa-
lomão sugeriu que a secretaria de saúde, estude 
a possibilidade de pelo menos um dos PSF fun-
cionem ate as 22 horas. 

CONCURSO PÚBLICO –  A professo-
ra Sandra Marques reforçou a importância da 
realização de um concurso público para o pre-
enchimento das vagas existentes no município. 
“Temos que abrir um concurso público para que 
as vagas existentes sejam ocupadas por profis-
sionais, a contratação onera o município e deixa 
o IPREM com um déficit preocupante para o 
futuro do servidor público”, alertou.

CADA UM FAZ SUA PARTE-  O trabalho 
do mutirão de limpeza, o drive-tru solidário, o 
sábado letivo com apresentações culturais e a 

limpeza das ruas pelos produtores rurais foram 
os assuntos abordados pelo presidente da casa 
Gilmar Labanca que elogiou os esforços da po-
pulação. “Um município onde o servidor pú-
blico faz seu trabalho com dedicação tem esses 
resultados. Meus parabéns a cada uma destas 
ações que foram realizadas”. Deixou ainda um 
registro das lives letivas: “Quem não assistiu as 
apresentações dos nossos estudantes municipais 
vejam nas redes sociais das escolas a produção 
das nossas crianças orientadas pelos professo-
res”. E o vereador encerrou parabenizando a  
professora Aparecida Martins, a Cidoca, que foi 
convidada pela Federação Mineira  de Handebol 
, para abrir os trabalhos da nova diretoria com 
uma live, o que é um orgulho para Muzambinho.

ALIQUOTAS SERVIDORES – O projeto 
que aumenta a alíquota dos servidores munici-
pais concursados de 11% para 14% ficou para a 
sessão extraordinária do dia 22 de abril para pri-
meira votação e segunda votação. 

Aprovado aumento da alíquota de desconto 
previdenciário dos servidores de 11 para 14%

FAVORÁVEIS

Dr. Roosevelt
(PSB)

Lúcia Bernardes
(PL)

Marquinho Emater 
(PSD)

Carlos H. “Baiano”
 (PTB)

Mário Alves “UAI”
 (PODEMOS)

Rael do Patrimônio
 (AVANTE)

Carlão Miranda
 (PSB)

CONTRÁRIOS

Jacqueline Krauss
(SOLIDARIEDADE)

Afrânio Verdureiro
(SOLIDARIEDADE)

sidente do Legislativo Gilmar 
Labanca (DEM) só votaria em 
caso de empate.

Atualmente o aporte do muni-
cípio para a previdência é de 23% 
e o funcionário contribui com 
11%.  O projeto entra em vigor 
assim que for sancionado pelo 
prefeito Paulinho Magalhães.

NOTA: O referido projeto foi enviado pelo prefeito Sérgio Es-
quilo para o Legislativo anterior e rejeitado pelos vereadores em 
2020. A reunião acontecida no dia 14 de setembro teve 9 votos con-
trários daquela Câmara (João Pezão, Baiano, Jota Maria, Fernando 
da Saúde, Chiquinho da Muleta, Afrânio Verdureiro, Dr. Vicente, 
Roberto Teodoro e Daniel Ferraz), sendo que somente o vereador 
Marinho Menezes foi favorável na época, já antevendo os proble-
mas futuros que viriam sobre o Executivo.  A rejeição contrariou a 
Emenda Constitucional 103/2019 que estabeleceu contribuíção de 
todos servidores dos Estados e municípios. Esta contribuíção dos 
servidores não pode ser inferior à contribuíção dos servidores da 
União que é de 14%. 

(FOTOS: A FOLHA REGIONAL / GERSON DIAS

COVID-19: Fiscalização continua 
atuando nos comércios da cidade

(A FOLHA REGIONAL)

Na foto, nossa reportagem registrou o trabalho 
dos fiscais Reginho e Márcia no bar do Trevo

 A Pandemia mudou a vida de todos os brasi-
leiros. Em nossa região,  prefeitos lutam no com-
bate ao Covid- 19 para conter o avanço do vírus 
e manter a saúde da população.

 Cabo Verde aderiu a Onda Roxa e seguiu to-
das as determinações do Governo Estadual, o que 
não foi fácil “tem sido dias difíceis”, ressaltou 

o prefeito Claudinho. A prefeitura contou com o 
apoio do comércio local, de toda comunidade e 
principalmente do trabalho e esforço da Secre-
taria de Saúde através da equipe de profissionais 
que com muito empenho e dedicação intensa não 
mediram esforços e foram para as ruas orientan-
do os munícipes e comerciantes no combate ao 

vírus, com objetivo de conter o avanço da doença 
na cidade. 

 Na última semana foi emitido um novo de-
creto que liberou abertura dos comércios de ser-
viços não essenciais e os bares com atendimento 
até as 22hs, mantendo apenas serviço delivery até 
a meia noite. 

Os fiscais continuam o trabalho no combate 
as aglomerações nos estabelecimentos comer-
ciais e orientações da importância do uso de más-
cara. Também estão atentos quanto a realização 
de  eventos e festas  particulares que continuam 
proibidos.

A equipe de fiscais  Reginho, Márcia, Adria-
na, Mário, José Maria e Camila estão acompa-
nhando e pedem a compreensão e colaboração de 

todos nesta nobre causa de prevenção ao Covid- 
na luta pela  saúde dos caboverdenses. 
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS E MUZAMBINHO

CNPJ: 19.019.447/0001-30 

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O Município de Nova Resende-MG, através do Prefeito Municipal e 
da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a realização do 
seguinte processo licitatório:
PRC: 69/21 PREGÃO PRESENCIAL: 43/21
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de pintura artística, 
mural em homenagem ao povo de Nova Resende-MG.
REALIZAÇÃO: 28/04/2021, na Prefeitura Municipal de Nova Resende, 
na Rua Cel. Jaime Gomes, 58, centro, sendo a partir das 08h00min. 
O edital na íntegra será disponibilizado no site www.novaresende.
mg.gov.brpara conhecimento dos interessados. Dúvidas poderão ser 
esclarecidas através do e-mail licitacao@novaresende.mg.gov.br ou 
pelo telefone (35) 3562-3750. Publica-se. José Roberto Rodrigues – 
Prefeito Municipal, Elizângela Roza da Silva – Presidente da CPL.

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O Município de Nova Resende-MG, através do Prefeito Municipal e 
da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a realização do 
seguinte processo licitatório:
PRC: 70/21 PREGÃO PRESENCIAL:44/21
OBJETO: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços 
para futuras e eventuais contratações da prestação de serviços de 
execução, sob regime de empreitada, dos serviços de melhoramento 
de vias públicas com capeamento, recapeamento das vias públicas 
do município e seus distritos, com fornecimento de mão de obra, 
equipamentos e materiais, pelo período de 12 (doze) meses, para o 
atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras.
REALIZAÇÃO: 29/04/2021, na Prefeitura Municipal de Nova Resende, 
na Rua Cel. Jaime Gomes, 58, centro, sendo a partir das 08h00min. 
O edital na íntegra será disponibilizado no site www.novaresende.
mg.gov.brpara conhecimento dos interessados. Dúvidas poderão ser 
esclarecidas através do e-mail licitacao@novaresende.mg.gov.br ou 
pelo telefone (35) 3562-3750. Publica-se. José Roberto Rodrigues – 
Prefeito Municipal, Elizângela Roza da Silva – Presidente da CPL.

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

O Município de Nova Resende-MG, através do Prefeito Municipal e 
da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a realização do 
seguinte processo licitatório:
PRC: 71/21 PREGÃO PRESENCIAL:45/21
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro 
de Preços para de aquisição de testes para COVID-19 para uso em 
unidades da secretaria municipal de saúde do município de Nova 
Resende/MG, visando aquisições futuras e parceladas, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO IV deste 
Edital, pelo período de doze meses.
REALIZAÇÃO: 30/04/2021, na Prefeitura Municipal de Nova 
Resende, na Rua Cel. Jaime Gomes, 58, centro, sendo a partir 
das 08h00min. O edital na íntegra será disponibilizado no site 
www.novaresende.mg.gov.brpara conhecimento dos interessados. 
Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail licitacao@
novaresende.mg.gov.br ou pelo telefone (35) 3562-3750. Publica-se. 
José Roberto Rodrigues – Prefeito Municipal, Elizângela Roza da 
Silva – Presidente da CPL.

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O Município de Nova Resende-MG, através do Prefeito Municipal e 
da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a realização 
do seguinte processo licitatório:
PRC: 63/21 PREGÃO PRESENCIAL:39/21
OBJETO:A presente licitação tem por objeto a implantação de 
Registro de Preços para de aquisição de mudas de hortaliças para a 
horta comunitária de Nova Resende/MG, visando aquisições futuras 
e parceladas, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência - ANEXO IV deste Edital, pelo período de doze meses.
REALIZAÇÃO: 05/05/2021, na Prefeitura Municipal de Nova 
Resende, na Rua Cel. Jaime Gomes, 58, centro, sendo a partir 
das 09h00min. O edital na íntegra será disponibilizado no site 
www.novaresende.mg.gov.brpara conhecimento dos interessados. 
Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail licitacao@
novaresende.mg.gov.br ou pelo telefone (35) 3562-3750. Publica-se. 
José Roberto Rodrigues – Prefeito Municipal, Elizângela Roza da 
Silva – Presidente da CPL.

E X T R A T O  D E  E D I T A L 
D E  L I C I T A Ç Ã O 
O Município de Nova Resende-
MG, através do Prefeito Municipal 
e da Comissão Permanente 
de Licitação, torna pública a 
realização do seguinte processo 
licitatório:

P R C :  6 9 / 2 1  P R E G Ã O 
PRESENCIAL: 43/21
OBJETO: A presente licitação 
tem como objeto a contratação 
de empresa especializada para 
prestação de serviços de pintura 
artística, mural em homenagem 
ao povo de Nova Resende-MG.
REALIZAÇÃO: 28/04/2021, na 
Prefeitura Municipal de Nova 
Resende, na Rua Cel. Jaime 
Gomes, 58, centro, sendo a partir 
das 08h00min. O edital na íntegra 
será disponibilizado no site www.
novaresende.mg.gov.brpara 
conhecimento dos interessados. 
Dúvidas poderão ser esclarecidas 
através do e-mail l icitacao@
novaresende.mg.gov.br ou pelo 
telefone (35) 3562-3750. Publica-
se. José Roberto Rodrigues – 
Prefeito Municipal, Elizângela 
Roza da Silva – Presidente da 
CPL.

E X T R A T O  D E  E D I T A L 
D E  L I C I T A Ç Ã O 
O Município de Nova Resende-
MG, através do Prefeito Municipal 
e da Comissão Permanente 
de Licitação, torna pública a 
realização do seguinte processo 
licitatório:
P R C :  7 0 / 2 1  P R E G Ã O 
PRESENCIAL:44/21
OBJETO: A presente licitação 
tem por  objeto Regist ro de 
Preços para futuras e eventuais 
contratações da prestação de 
serviços de execução, sob regime 
de empreitada, dos serviços de 
melhoramento de vias públicas 
com capeamento, recapeamento 
das vias públicas do município e 
seus distritos, com fornecimento 
de mão de obra, equipamentos 
e materiais, pelo período de 12 
(doze) meses, para o atendimento 
das demandas da Secretaria 
Municipal de Obras.
REALIZAÇÃO: 29/04/2021, na 
Prefeitura Municipal de Nova 
Resende, na Rua Cel. Jaime 
Gomes, 58, centro, sendo a partir 
das 08h00min. O edital na íntegra 
será disponibilizado no site www.
novaresende.mg.gov.brpara 
conhecimento dos interessados. 
Dúvidas poderão ser esclarecidas 
através do e-mail l icitacao@
novaresende.mg.gov.br ou pelo 
telefone (35) 3562-3750. Publica-
se. José Roberto Rodrigues – 
Prefeito Municipal, Elizângela 
Roza da Silva – Presidente da 
CPL.

E X T R A T O  D E  E D I T A L 
D E  L I C I T A Ç Ã O 
O Município de Nova Resende-
MG, através do Prefeito Municipal 
e da Comissão Permanente 
de Licitação, torna pública a 
realização do seguinte processo 
licitatório:
P R C :  7 1 / 2 1  P R E G Ã O 
PRESENCIAL:45/21
OBJETO: A presente licitação 
tem por objeto a implantação 
de Registro de Preços para 
de aquisição de testes para 
COVID-19 para uso em unidades 
da secre tar ia  munic ipa l  de 
saúde do município de Nova 
Resende/MG, visando aquisições 
futuras e parceladas, conforme 
especificações constantes no 
Termo de Referência - ANEXO 
IV deste Edital, pelo período de 
doze meses.
REALIZAÇÃO: 30/04/2021, na 
Prefeitura Municipal de Nova 
Resende, na Rua Cel. Jaime 
Gomes, 58, centro, sendo a partir 
das 08h00min. O edital na íntegra 
será disponibilizado no site www.
novaresende.mg.gov.brpara 
conhecimento dos interessados. 
Dúvidas poderão ser esclarecidas 
através do e-mail l icitacao@
novaresende.mg.gov.br ou pelo 
telefone (35) 3562-3750. Publica-
se. José Roberto Rodrigues – 
Prefeito Municipal, Elizângela 
Roza da Silva – Presidente da 
CPL.

E X T R A T O  D E  E D I T A L 
D E  L I C I T A Ç Ã O 
O Município de Nova Resende-
MG, através do Prefeito Municipal 
e da Comissão Permanente 
de Licitação, torna pública a 
realização do seguinte processo 
licitatório:
P R C :  6 3 / 2 1  P R E G Ã O 
PRESENCIAL:39/21
OBJETO:A presente licitação 
tem por objeto a implantação 
de Registro de Preços para de 
aquisição de mudas de hortaliças 
para a horta comunitária de Nova 
Resende/MG, visando aquisições 
futuras e parceladas, conforme 
especificações constantes no 
Termo de Referência - ANEXO 
IV deste Edital, pelo período de 
doze meses.
REALIZAÇÃO: 05/05/2021, na 
Prefeitura Municipal de Nova 
Resende, na Rua Cel. Jaime 
Gomes, 58, centro, sendo a partir 
das 09h00min. O edital na íntegra 
será disponibilizado no site www.
novaresende.mg.gov.brpara 
conhecimento dos interessados. 
Dúvidas poderão ser esclarecidas 
através do e-mail l icitacao@
novaresende.mg.gov.br ou pelo 
telefone (35) 3562-3750. Publica-
se. José Roberto Rodrigues – 
Prefeito Municipal, Elizângela 
Roza da Silva – Presidente da 
CPL.
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EXTRATO EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2021

MUNICÍPIO DE MONTE BELO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 006/2021 – 
O Prefeito Municipal de Monte Belo, Estado de Minas Gerais, torna público a abertura de Processo 
Seletivo Simplificado nº 006/2021 para provimento de vaga de Agente Comunitário de Saúde.  
As inscrições estarão abertas entre os dias 19, 20, 22, 23 e do dia 26 a 28 de abril de 2021, na 
Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal. O Edital se encontra na integra no Quadro de 
Avisos da Prefeitura Municipal de Monte Belo e no site www.montebelo.mg.gov.br. Monte Belo, 16 
de Abril de 2021.

Câmara Municipal de Muzambinho- Termo de Contrato de Prestação de Serviços Número 003/2021- Prazo de Execução: 
15/03/2021 a 31.12.2021, Prestação de serviços de Publicidade institucional. Contratante- Câmara Municipal de Muzambinho. 
Contratada- G Portais Valor Global para o exercício de 2021: R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) Dotação Orçamentaria: 
01.031.0101.4006.339039.

Câmara Municipal de Muzambinho- Termo de Contrato de Prestação de Serviços Número 002/2021- Prazo de Execução: 
01/02/2021 a 31.12.2021, Prestação de serviços de controle integrado de pragas. Contratante- Câmara Municipal de Muzambinho. 
Contratada- Detefort Ltda. Valor Global para o exercício de 2021: R$ 3.300,00 três mil e trezentos reais) Dotação Orçamentaria: 
01.031.0101.4006.339039.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

Prezados Senhores(as) Associados(as)

O Presidente no uso de suas atribuições da COOPERATIVA AGROPECUARIA FAIR 
TRADE DE NOVA RESENDE E REGIÃO LTDA.- COOPERNOVARUM – CNPJ 
31.448.501/0001-69 conforme prevê estatuto da Cooperativa, convoca todos os 
associados para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 14 de Maio 
de 2021,  na Rua Manoel Custodio, 1451 bairro Lava-pés,  Nova Resende – MG,( Novo 
Grão Armazéns Gerais) , conforme previsto em nosso estatuto,  iniciando-se os trabalhos 
às 16:30, em primeira convocação na presença de 2/3(dois terços) dos cooperados; ou 
às 17:30, em segunda convocação na presença de metade mais um dos cooperados;  
ou às 18:30 em terceira convocação na presença de no mínimo 10 cooperados, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do ano 2020.
2. Orçamento do PDCJ 2021.

3. Eleição da Diretoria, conselho administrativo e fiscal.
4. Outros assuntos de interesses socias.

OBSERVAÇAO IMPORTANTE:
Deverão estar usando máscaras, respeitando distanciamento de 1,5 m entre os 

convidados e fazendo uso de álcool em gel na higienização das mãos!!! Conforme as 
medidas de saúde vinculadas a OMS.

Nova Resende - MG, 19 de Abril de 2021.
OSMAR DE LIMA - Presidente

COOPERATIVA AGROPECUARIA FAIR TRADE DE NOVA 
RESENDE E REGIÃO LTDA.- COOPERNOVARUM

 CNPJ 31.448.501/0001-69

Prefeitura de Muzambinho: Extrato resultado Pregão Presencial nº 019/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, Registro de Preços 
Nº 018/2021. Objeto: Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, visando a eventual e futura aquisição de madeiras, 
madeirites e produtos correlatos, para a manutenção de pontes e mata-burros, bem como reformas de prédios e locais públicos, 
conforme quantidades, especificações e condições gerais do fornecimento contidas no edital e seus anexos. Empresa adjudicatária: 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 com valor total 
estimado de R$685.300,00(Seiscentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais). Sendo assim o valor total estimado deste processo 
é de R$685.300,00(Seiscentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais). Muzambinho, 15 de Abril de 2021. Lucas Eduardo Vieira 
de Freitas - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o n.º 18.668.624/0001-47,neste ato representado pelo pregoeiro e equipe de apoio, designados pelas Portarias nº020, de 
04/01/2021 e nº 074, de 09/04/2021, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 024/2021, PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº 213/2021 , REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021, TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, visando a eventual e futura aquisição 
de materiais de escritório e aviamentos, destinados à manutenção das atividades de diversos setores desta Prefeitura, bem como 
conforme quantidades, especificações e condições gerais do fornecimento contidas no edital e seus anexos. DATA DE ABERTURA: 
10/05/2021- Fase 01 - Das 09:00 às 09:30hs- Início do credenciamento com a entrega dos envelopes 01 e 02. Fase 02 - Das 09:30 
às 10:00hs - Abertura das propostas de preços para análise. Fase 03 - As 10:00h - Abertura da fase de lances. LOCAL: Prédio 
da Prefeitura Municipal de Muzambinho - MG, Sala de Licitações, Rua Vereador Fausto Martiniano,25, Centro-Muzambinho/MG. 
O inteiro teor do ato convocatório e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, 
no horário das 08:00h às 16:00h, em dias úteis. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (35)3571-1188 e 
pelo site: www.muzambinho.mg.gov.br. Muzambinho (MG), 22 de abril de 2021. Lucas Eduardo Vieira de Freitas, Pregoeiro. Paulo 
Sérgio Magalhães, Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 017/2021 referente ao Processo Licitatório nº 145/2021, 
Pregão Presencial nº 018/2021. Contratada: 300 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELI-EPP. Objeto: Registro de Preços 
para a eventual e futura aquisição de materiais destinados à realização de fisioterapia, no Ambulatório Municipal Dona Itália Franco 
de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência do Anexo I. Valor total estimado: R$ 8.020,00 (Oito mil e vinte 
reais). Vigência: 22.04.2021 a 22.04.2022. Muzambinho, 22 de Abril de 2021. Paulo Sérgio Magalhães – Prefeito de Muzambinho.
 
PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 017/2021 referente ao Processo Licitatório nº 145/2021, 
Pregão Presencial nº 018/2021. Contratada: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Objeto: Registro de Preços para a eventual e 
futura aquisição de materiais destinados à realização de fisioterapia, no Ambulatório Municipal Dona Itália Franco de acordo com 
as especificações constantes do Termo de Referência do Anexo I. Valor total estimado: R$ 13.875,00 (Treze mil, e oitocentos e 
setenta e cinco reais). Vigência: 22.04.2021 a 22.04.2022. Muzambinho, 22 de Abril de 2021. Paulo Sérgio Magalhães – Prefeito 
de Muzambinho.

PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 017/2021 referente ao Processo Licitatório nº 145/2021, 
Pregão Presencial nº 018/2021. Contratada: ADRIANE ELIAS BUENO. Objeto: Registro de Preços para a eventual e futura aquisição 
de materiais destinados à realização de fisioterapia, no Ambulatório Municipal Dona Itália Franco de acordo com as especificações 
constantes do Termo de Referência do Anexo I. Valor total estimado: R$ 6.000,00 (Seis mil reais). Vigência: 22.04.2021 a 22.04.2022. 
Muzambinho, 22 de Abril de 2021. Paulo Sérgio Magalhães – Prefeito de Muzambinho.
 
PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 017/2021 referente ao Processo Licitatório nº 145/2021, 
Pregão Presencial nº 018/2021. Contratada: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP. 
Objeto: Registro de Preços para a eventual e futura aquisição de materiais destinados à realização de fisioterapia, no Ambulatório 
Municipal Dona Itália Franco de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência do Anexo I. Valor total estimado: 
R$ 11.435,00 (Onze Mil, quatrocentos e trinta cinco reais). Vigência: 22.04.2021 a 22.04.2022. Muzambinho, 22 de Abril de 2021. 
Paulo Sérgio Magalhães – Prefeito de Muzambinho. 

PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 017/2021 referente ao Processo Licitatório nº 145/2021, 
Pregão Presencial nº 018/2021. Contratada: SPORT STANCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. Objeto: Registro 
de Preços para a eventual e futura aquisição de materiais destinados à realização de fisioterapia, no Ambulatório Municipal Dona 
Itália Franco de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência do Anexo I. Valor total estimado: R$ 7.535,00 
(Sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais). Vigência: 22.04.2021 a 22.04.2022. Muzambinho, 22 de Abril de 2021. Paulo Sérgio 
Magalhães – Prefeito de Muzambinho. 

PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 018/2021 referente ao Processo Licitatório nº 106/2021, 
Pregão Presencial nº 019/2021. Contratada: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de caibros, madeiras, madeirites e produtos correlatos, para a manutenção de pontes e mata-burros, 
bem como reformas de prédios e locais públicos, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência do Anexo 
I.  Valor total estimado: R$ 685.300,00 (Seiscentos e oitenta cinco mil, e trezentos reais). Vigência: 19.04.2021 a 19.04.2022. 
Muzambinho, 22 de Abril de 2021. Paulo Sérgio Magalhães – Prefeito de Muzambinho.

Extrato do 1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 024/2020. Processo nº 255/2020. Pregão Presencial nº 031/2020. 
Partes: Prefeitura de Muzambinho x DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por 
finalidade o reequilíbrio Econômico-Financeiro dos itens 134,135,136 e 137 do Edital, sendo os produtos, Luva de procedimento 
– tamanho extra P ,Luva de procedimento – tamanho G, Luva de procedimento – tamanho M, Luva de procedimento – tamanho 
P, consecutivamente, o valor licitado era de R$44,75 cada e passou para R$99,22 cada, que irá vigorar até a data limite fixada no 
referido instrumento original, nos termos do Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93 tudo conforme pactuado pelas 
partes. Com o aumento quantitativo o valor total estimado da Ata de Registro de Preços, passará para R$757.096,21 (Setecentos 
e cinquenta sete mil, noventa e seis reais e vinte e um centavos). 22 de Abril de 2021. Paulo Sérgio Magalhães – Prefeito.

RESULTADO FINAL: PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº 140/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021.Objeto: Contratação 
de empresa especializada em consultoria e assessoria em segurança e saúde ocupacional, para elaboração de PPP (Perfil 
Profissiográfico Previdenciário) e perícia médica, conforme quantidades, especificações e condições gerais do fornecimento 
contidas no Edital e seus anexos.
Empresa adjudicatária: MRJP - ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI, no lote 001; no valor total de R$ 29.165,50 
(Vinte e nove mil, cento e sessenta cinco reais e cinquenta centavos). Muzambinho-MG, 19 de Abril de 2021.Rosiane Donizetti 
Barbosa, Pregoeira.

PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato de contrato nº 043/2021. Processo Nº 227/2021.                  Credenciamento 001/2021. 
Inexigibilidade 010/2021. Contratado: GONÇALVES COUTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Objeto: CREDENCIANDO para realização 
de consultas médicas na especialidade de Oftalmologia, para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS - 
Muzambinho/MG. Valor Total Estimado: R$33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos reais). Vigência: 16.04.2021 a 16/04/2022. 
Muzambinho, 22 de Abril de 2021. Paulo Sérgio Magalhães – Prefeito de Muzambinho.

PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato de contrato nº 044/2021. Processo Nº 140/2021. Contratado: Contratado: MRJP - 
ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI. Objeto: Consiste na contratação de empresa especializada em consultoria 
e assessoria em segurança e saúde ocupacional, para elaboração de PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e perícia médica, 
conforme quantidades, especificações e condições gerais do fornecimento contidas no Edital e seus anexos. Valor Total: R$ 29.165,50 
(Vinte e nove mil, cento e sessenta cinco reais e cinquenta centavos). Vigência: 22.04.2021 a 22.04.2022. Muzambinho, 22 de Abril 
de 2021. Paulo Sérgio Magalhães – Prefeito de Muzambinho.

 EXTRATO PUBLICAÇÃO ERRATA Resultado Final - Processo nº 214/2021, modalidade DISPENSA de Licitação nº 026/2021– 
OBJETO: o presente contrato tem por objeto a locação de 10 (Dez) unidades do Aparelho BIPAP, por um período de 180 (Cento e 
Oitenta) dias, a serem utilizados em pacientes traqueostomizados em decorrência de tratamento da COVID-19, por meio de dispensa 
de licitação através da Empresa GIBIEL E GONÇALVES LTDA, CNPJ 09.013.998/0001-33, conforme artigo 24, inciso IV e artigo 
26, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. Onde se-lê “CONTRATADA: GIBIEL E GONÇALVES LTDA, CNPJ 09.013.998/0001-33, 
no valor unitário de R$1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), perfazendo o valor global de R$16.000,00 (Dezesseis mil reais).” 
Leia-se: “CONTRATADA: GIBIEL E GONÇALVES LTDA, CNPJ 09.013.998/0001-33, no valor unitário estimado em R$16.000,00 
(Dezesseis mil reais), perfazendo o valor global estimado em R$96.000,00 (Noventa e seis mil reais).” Fabricia Tavares Fernandes 
do Prado, Presidente da Comissão de Licitações. Paulo Sérgio Magalhães, Prefeito Municipal - Muzambinho, 22 de abril de 2021.

 EXTRATO PUBLICAÇÃO Resultado Final - Processo nº 238/2021, modalidade DISPENSA de Licitação nº 028/2021 – OBJETO: 
tem por finalidade a mútua cooperação entre as partes para a efetiva promoção e atendimento de saúde da população de Município 
de Muzambinho com vigência de 20 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021. CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO ALTO RIO PARDO-CISMARPA, inscrito no CNPJ nº 01.990.521/0001-04, com sede na 
Rua Narciso Ferreira de Andrade, nº 145, Bairro São José, Poços de Caldas, MG, no valor total de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) 
– Fabricia Tavares Fernandes do Prado, Presidente da Comissão de Licitações – Paulo Sérgio Magalhães, Prefeito Municipal - 
Muzambinho, 20 de abril de 2021.

 EXTRATO PUBLICAÇÃO Resultado Final - Processo nº 227/2021, modalidade INEXIGIBILIDADE de Licitação nº 010/2021 – 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA NO 
MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, conforme art 25, da Lei 8.666/93, com vigência de 12 meses. CONTRATADA: GONÇALVES COUTO 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.625.541/0001-20, com estimativa em 40 (Quarenta) consultas/mês no valor 
mensal estimado em R$2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais), perfazendo o valor global estimado em R$33.600,00 (Trinta e três 
mil e seiscentos reais) - Fabricia Tavares Fernandes do Prado, Presidente da Comissão de Licitações - Paulo Sérgio Magalhães, 
Prefeito Municipal - Muzambinho, 16 de Abril de 2021.

  A Prefeitura Municipal de Juruaia/MG vem através do 
Prefeito Municipal e Comissão Permanente de Licitações, 

tornar publico os seguintes atos:
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Eu Álvaro Mariano Júnior, no uso das atribuições que a mim são 
conferidas, venho por meio deste ratificar o Processo Licitatório PRC 
Nº 116/2021 - INEXIGIBILIDADE Nº 06/2021, cujo objeto trata-se 
de Contratação de empresa para prestação de serviços médicos 
hospitalares conforme Credenciamento 01/2021, com um valor total 
estimado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo como empresa 
vencedora IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
PASSOS, inscrita sob CNPJ nº 23.278.898/0001-60, cumpriu com 
as formalidades legais, conforme atesta o Parecer Jurídico, com 
fundamento no Caput do Artigo 25 da Lei 8666/93, qual o RATIFICO, 
para todos os fins de direito.
Publique-se. Juruaia-MG, 06 de Abril de 2021. Álvaro Mariano Junior 
– Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Eu Álvaro Mariano Júnior, no uso das atribuições que a mim são 
conferidas, venho por meio deste ratificar o Processo Licitatório PRC 
Nº 118/2021 - INEXIGIBILIDADE Nº 07/2021, cujo objeto trata-se 
de Contratação de empresa para prestação de serviço de exames 
laboratoriais conforme credenciamento 04/2021, com um valor 
total estimado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo como 
empresa vencedora LABORATÓRIO GUAXUPÉ LTDA, inscrita 
sob CNPJ nº 00.460.437/0001-08, cumpriu com as formalidades 
legais, conforme atesta o Parecer Jurídico, com fundamento no 
Caput do Artigo 25 da Lei 8666/93, qual o RATIFICO, para todos 
os fins de direito.
Publique-se. Juruaia-MG, 12 de Abril de 2021. Álvaro Mariano Junior 
– Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Eu Álvaro Mariano Júnior, no uso das atribuições que a mim são 
conferidas, venho por meio deste ratificar o Processo Licitatório 
PRC Nº 119/2021 - INEXIGIBILIDADE Nº 08/2021, cujo objeto 
trata-se de Contratação de empresa para prestação de serviço de 
consultas medicas na área da Cardiologia conforme credenciamento 
02/2021, com um valor total estimado de R$ 49.721,00 (quarenta 
e nove mil setecentos e vinte e um reais), tendo como empresa 
vencedora CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS D. P. MIRANDA 
EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 26.937.100/0001-32, cumpriu com 
as formalidades legais, conforme atesta o Parecer Jurídico, com 
fundamento no Caput do Artigo 25 da Lei 8666/93, qual o RATIFICO, 
para todos os fins de direito.
Publique-se. Juruaia-MG, 12 de Abril de 2021. Álvaro Mariano Junior 
– Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Eu Álvaro Mariano Júnior, no uso das atribuições que a mim são 
conferidas, venho por meio deste ratificar o Processo Licitatório 
PRC Nº 120/2021 - DISPENSA Nº 027/2021, cujo objeto trata-se de 
Contratação de empresa para prestação de serviços de captação de 
imagens, montagem e edição de vídeos para o setor Administrativo, 
a fim de divulgar as ações da municipalidade aos munícipes de 
Juruaia/MG, com um valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
tendo como empresa vencedora RODRIGO DE ASSIS ALVES 
04645686682, inscrita sob CNPJ nº 17.951.160/0001-19, cumpriu 
com as formalidades legais, conforme atesta o Parecer Jurídico, com 
fundamento no Artigo 24, inciso II da Lei 8666/93, qual o RATIFICO, 
para todos os fins de direito.
Publique-se. Juruaia-MG, 12 de Abril de 2021. Álvaro Mariano Junior 
– Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Município de Juruaia-MG torna publico que foi Adjudicado e 
homologado o procedimento licitatório PRC 108/2021 na modalidade 
CARTA CONVITE Nº 05/2021, que tem por OBJETO a Contratação 
de empresas, com profissional habilitado, para a prestação de sérvios 
de Consultoria e Assessoria em Gestão da Organização Publica da 
Saúde e Assessoria em Gestão de Redes de Atenção à Saúde para 
a Secretaria Municipal de Saúde de Juruaia/MG, com prestação 
de serviços presenciais e a distancia na execução e elaboração de 
projetos e instrumentos de planejamento de gestão local, bem como 
a utilização das ferramentas de gestão, ao seguinte fornecedor: 
- MAURICIO DURVAL DE SÁ 04531796659, inscrita sob CNPJ 
nº 27.023.459/0001-67, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais), sendo em doze parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais).
Publique-se. Juruaia/MG, 16 de Abril de 2021. Álvaro Mariano Junior 
– Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – Presidente CPL.

EXTRATO DE CONTRATO
PRC Nº 108/2021 – CARTA CONVITE Nº 05/2021 - CONTRATO 

039/2021
OBJETO: Contratação de empresas, com profissional habilitado, para 
a prestação de sérvios de Consultoria e Assessoria em Gestão da 
Organização Publica da Saúde e Assessoria em Gestão de Redes de 
Atenção à Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde de Juruaia/
MG, com prestação de serviços presenciais e a distancia na execução 
e elaboração de projetos e instrumentos de planejamento de gestão 
local, bem como a utilização das ferramentas de gestão.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JURUAIA - PREFEITURA
FORNECEDOR / VALOR TOTAL:
- MAURICIO DURVAL DE SÁ 04531796659, inscrita sob CNPJ nº 
27.023.459/0001-67, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais), sendo em doze parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais).
VIGÊNCIA: 16/04/2021 a 15/04/2022.
Publique-se. Juruaia/MG, 16 de Abril de 2021. Álvaro Mariano 
Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – 
Presidente CPL.

EXTRATO DE CONTRATO
PRC Nº 116/2021 – INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021 - 

CONTRATO 034/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
médicos hospitalares conforme Credenciamento 01/2021.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JURUAIA - PREFEITURA
FORNECEDOR / VALOR TOTAL:
- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
PASSOS, inscrita sob CNPJ nº 23.278.898/0001-60, no valor total 
estimado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
VIGÊNCIA: 06/04/2021 a 05/04/2022.
Publique-se. Juruaia/MG, 06 de Abril de 2021. Álvaro Mariano 
Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – 
Presidente CPL.

EXTRATO DE CONTRATO
PRC Nº 118/2021 – INEXIGIBILIDADE Nº 007/2021 - 

CONTRATO 036/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
exames laboratoriais conforme credenciamento 04/2021.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JURUAIA - PREFEITURA
FORNECEDOR / VALOR TOTAL:
- LABORATÓRIO GUAXUPÉ LTDA, inscrita sob CNPJ nº 
00.460.437/0001-08, no valor total estimado de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais).
VIGÊNCIA: 12/04/2021 a 11/04/2022.
Publique-se. Juruaia/MG, 12 de Abril de 2021. Álvaro Mariano 
Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – 
Presidente CPL.

EXTRATO DE CONTRATO
PRC Nº 119/2021 – INEXIGIBILIDADE Nº 008/2021 - 

CONTRATO 037/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
consulta medica na área da Cardiologia conforme credenciamento 
02/2021.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JURUAIA - PREFEITURA
FORNECEDOR / VALOR TOTAL:
- CLINICA MEDICA FABRICIO LUCAS D. P. MIRANDA EIRELI, 
inscrita sob CNPJ nº 26.937.100/0001-32, no valor total estimado de 
R$ 49.721,00 (quarenta e nove mil setecentos e vinte e um reais).
VIGÊNCIA: 12/04/2021 a 11/04/2022.
Publique-se. Juruaia/MG, 12 de Abril de 2021. Álvaro Mariano 
Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – 
Presidente CPL.

EXTRATO DE CONTRATO
PRC Nº 120/2021 – DISPENSA Nº 027/2021 - CONTRATO 

038/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
captação de imagens, montagem e edição de vídeos para o setor 
Administrativo, a fim de divulgar as ações da municipalidade aos 
munícipes de Juruaia/MG.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JURUAIA - PREFEITURA
FORNECEDOR / VALOR TOTAL:
- RODRIGO DE ASSIS ALVES 04645686682, inscrita sob CNPJ 
nº 17.951.160/0001-19, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais).
VIGÊNCIA: 12/04/2021 a 11/04/2022.
Publique-se. Juruaia/MG, 12 de Abril de 2021. Álvaro Mariano 
Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – 
Presidente CPL.

EXTRATO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
PRC Nº 029/2021 – PREGÃO Nº 011/2021 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Implantação de Registro de Preços para 
possível aquisição de materiais odontológicos para manutenção 
dos consultórios mantidos pela Prefeitura Municipal de Juruaia/MG.
OBJETO DO TERMO DE REEQUILIBRIO: supressão no valor 
unitário de compra dos itens 54 e 55 do pregão em epigrafe.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JURUAIA - PREFEITURA
FORNECEDOR / VALOR TOTAL:
- ADRIANE ELIAS BUENO, inscrita sob CNPJ nº 10.358.486/0001-
98.

Publique-se. Juruaia/MG, 08 de Abril de 2021. Álvaro Mariano 
Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – 
Presidente CPL.

EXTRATO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
PRC Nº 05/2021 – PREGÃO Nº 02/2021 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Implantação de Registro de Preços para 
possível aquisição de fraldas geriátricas para distribuição a carentes 
do município, de acordo com relatório elaborado pela Assistência 
Social do município.
OBJETO DO TERMO DE REEQUILIBRIO: supressão no valor 
unitário de compra dos itens 02, 03, 04 e 05 do pregão em epigrafe.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JURUAIA - PREFEITURA
FORNECEDOR / VALOR TOTAL:
- ADRIANE ELIAS BUENO, inscrita sob CNPJ nº 10.358.486/0001-
98.

Publique-se. Juruaia/MG, 12 de Abril de 2021. Álvaro Mariano 
Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – 
Presidente CPL.

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O Município de Juruaia-MG, através do Prefeito Municipal e da 
Comissão Permanente de Licitação, torna pública a realização 
dos seguintes processos licitatórios:
PRC 123/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 044/2021
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO 
DE MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE JURUAIA COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS 
POR FABRICANTE OU GENUÍNAS DAS LINHAS: RANDON, 
CATERPILLAR, NEW HOLLAND, XCMG, BUDNY E CASE, 
ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE 
PREÇOS VIGENTE DO SISTEMA TRAZ VALOR.
REALIZAÇÃO: 06/05/2021, na Prefeitura Municipal de Juruaia/
MG, na Rua Ana Vitória, 135, centro, sendo o credenciamento das 
07h30min as 08h00min. Realização do certame as 08h00min. O 
edital na íntegra será disponibilizado no site www.juruaia.mg.gov.
br para conhecimento dos interessados. Dúvidas poderão ser 
esclarecidas através do e-mail licitacao@juruaia.mg.gov.br ou 
pelo telefone (35) 3553-1211. Publica-se. Álvaro Mariano Junior 
– Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – Pregoeiro.

PRC 127/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 045/2021
OBJETO: Implantação de Registro de Preços para possível 
aquisição de materiais de informática para suprir as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Juruaia/MG.
REALIZAÇÃO: 07/05/2021, na Prefeitura Municipal de Juruaia/
MG, na Rua Ana Vitória, 135, centro, sendo o credenciamento das 
07h30min as 08h00min. Realização do certame as 08h00min. O 
edital na íntegra será disponibilizado no site www.juruaia.mg.gov.
br para conhecimento dos interessados. Dúvidas poderão ser 
esclarecidas através do e-mail licitacao@juruaia.mg.gov.br ou 
pelo telefone (35) 3553-1211. Publica-se. Álvaro Mariano Junior 
– Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – Pregoeiro.

PRC 129/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 046/2021
OBJETO: Implantação de Registro de Preços para possível 
aquisição de materiais odontológicos para manutenção das 
atividades dos consultórios mantidos pela Prefeitura Municipal 
de Juruaia.
REALIZAÇÃO: 10/05/2021, na Prefeitura Municipal de Juruaia/
MG, na Rua Ana Vitória, 135, centro, sendo o credenciamento das 
07h30min as 08h00min. Realização do certame as 08h00min. O 
edital na íntegra será disponibilizado no site www.juruaia.mg.gov.
br para conhecimento dos interessados. Dúvidas poderão ser 
esclarecidas através do e-mail licitacao@juruaia.mg.gov.br ou 
pelo telefone (35) 3553-1211. Publica-se. Álvaro Mariano Junior 
– Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – Pregoeiro.

PRC 130/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 047/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de maquinas 
de costura industrial e equipamentos para desenvolvimento de 
cursos a serem disponibilizados aos munícipes de Juruaia/MG.
REALIZAÇÃO: 10/05/2021, na Prefeitura Municipal de Juruaia/
MG, na Rua Ana Vitória, 135, centro, sendo o credenciamento 
das 13h00min as 13h30min. Realização do certame as 
13h30min. O edital na íntegra será disponibilizado no site 
www.juruaia.mg.gov.br para conhecimento dos interessados. 
Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail licitacao@
juruaia.mg.gov.br ou pelo telefone (35) 3553-1211. Publica-se. 
Álvaro Mariano Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da 
Rocha Filho – Pregoeiro.
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Vagner D. Alves
(Com agências)

Apesar dos números de morte anunciados 
pelo coronavírus, o Brasil já garantiu doses 
suficientes de vacinas contra a Covid-19 para 
toda a população de quase 213 milhões. Já fo-
ram contratadas 626 milhões de doses de oito 
farmacêuticas diferentes. Equivale a 158% do 
necessário. Segundo levantamento da Comis-
são Temporária da Covid-19 do Senado, man-
tidos os prazos de entrega dos laboratórios 
produtores dos imunizantes, toda a população 
poderá estar imunizada até o fim do ano.

COVID-19: Brasil já contratou 58% das doses para 2022
(REPRODUÇÃO / INTERNET)

Anulação no STF joga no lixo R$10 milhões 
gastos com pessoal que investigou Lula

Conta inclui custo de servidores mobilizados só na 13ª Vara Federal, no TRF-4 e no ST
(RICARDO STUCKERT)

A decisão do Supremo Tri-
bunal Federal de anular as con-
denações do ex-presidente Lula 
cinco anos depois, e voltar pro-
cessos à estaca zero, vai custar 
ao bolso do contribuinte bobão 
no mínimo R$10 milhões só em 
gastos com pessoal.

Levantamento junto às res-
pectivas plataformas de Trans-
parência mostra que essa foi a 
despesa aproximada do pagador 
de impostos com salários e be-
nefícios auferidos por servido-
res mobilizados nas apurações, 
incluindo 13ª Vara Federal em 

Curitiba, TRF-4 e STJ. A infor-
mação é do jornalista Cláudio 
Humberto, em Brasília/DF. 

Entre a denúncia do tríplex e 
a condenação mantida pelo STJ, 
foram 31 meses e cerca de R$5 
milhões pagos a magistrados e 
auxiliares.

No caso do sítio de Atibaia, 
foram 34 meses da denúncia à 
condenação em segunda instân-
cia. Mais R$5 milhões gastos 
para nada.

O contribuinte, que teve a 
fortuna retirada do bolso e jo-
gada fora, pagará tudo de novo, 

YOUTUBER DE POÇOS - O you-
tuber Alberto Silva (Pensa Poços), está 
com tudo e não é prosa, na segunda-feira 
(19) ele esteve com o presidente nacional 
do PTB, Roberto Jefferson, em São Pau-
lo. Jefferson gravou um vídeo em apoio 
ao escritório regional do partido no sul de 
Minas que será coordenado por Silva. O 
vídeo será divulgado nas redes sociais nos 
próximos dias

(DIVULGAÇÃO)

Com origens no município, o jovem pro-
fissional e repórter Chico Prado passou pela 
terrinha na segunda-feira (19) tratando de as-
suntos particulares. Acompanhado também 
da videorrepórter Natália André, os profis-
sionais saborearam as delícias da Lancho-
nete do Varal no centro da Av. Dr. Américo 
Luz. Chico Prado revelou a grande amizade 
pelo amigo e empresário Antônio Cândido 
(Varal).

Ambos trabalham na CNN Brasil, sendo 

CNN Brasil em Muzambinho

que Chico Prado faz a cobertura do Congres-
so Nacional e Natália atua no Ministério da 
Saúde. 

(ARQUIVO PESSOAL)(A FOLHA REGIONAL)

AULAS PRESENCIAIS? COVID-19 E A CONTAMINAÇÃO - Quando voltar com as 
aulas presenciais? Eis a questão. A pedido do jornal O Tempo, pesquisadores e professores dos depar-
tamentos de Sociologia e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) fizeram uma 
simulação dos impactos da volta às aulas na propagação do Sars-Cov-2.  Os resultados mostram que 
num grupo de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos um só aluno infectado numa sala 
com outros 20 tem potencial para contaminar outros 60 do círculo familiar dos estudantes em apenas 
15 dias. Isso com todos eles usando máscara no colégio. Sem o equipamento de proteção, seriam 90 os 
infectados em apenas dez dias.

COMERCIANTES VÃO PODER DIVIDIR CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM MINAS 
- O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), informou, na terça-feira (20), que os comercian-
tes do Estado que tenham dívidas com a Copasa ou com a Cemig vão poder dividir seus débitos de luz e 
água sem entrada e em até 12 vezes sem juros. Zema frisou que a pandemia de Covid-19 trouxe um “mo-
mento difícil para todos nós” e que se reuniu com setores e ouviu as demandas para a tomada de decisão.

revelam os dados obtidos nas 
Transparências dos órgãos.

O custo preciso do prejuízo 
provocado pela decisão do STF 
é maior e só vai aumentar, com o 
processo “zerado” e sujeito aos 
mesmos prazos.


