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Deus é fiel

Queda do telhado do histórico Clube Recreativo 
interdita prédio da Câmara

Segundo Corpo de Bombeiros, 80% do telhado desmoronou levando a interdição do prédio e outras áreas além do Legislativo de Muzambinho

Situação deplorável de abandono e degradação da parte superior do 
prédio foi tema de diversas reportagens deste semanário desde 2015.

Porém, nada foi feito para salvar o patrimônio histórico de Muzambinho. 

(CORPO DE BOMBEIROS)
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Ministro Onyx Lorenzoni
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REFLEXÃO

Bíblia em Salmos, capítulo 127, versos 1-3

Paulinho Magalhães
(Prefeito de Muzambinho)

Deputado Professor Cleiton
(Pedido de CPI  da Cemig)

DEBATE: Prédio do Clube Recreativo e 
a grave situação em Muzambinho

A BIBLIA PROIBIDA
A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e mais distribu-

ído do mundo. Já foi traduzida para mais de três mil idiomas 
e estima-se que já foram impressos mais de quatro bilhões de 
exemplares. Seu conteúdo é inerrante, suas profecias são infalí-
veis, sua mensagem é sempre atual. A Bíblia é uma coletânea de 
sessenta e seis livros inspirados pelo Espírito de Deus, escritos 
por homens santos de Deus. As nações que cresceram sob sua 
égide foram nações prósperas. Ela sempre esteve na base dos 
grandes avanços e conquistas sociais. Ela sempre inspirou as 
conquistas científicas e a educação dos povos. Ela valoriza a 
vida, a família, a ordem, o relacionamento certo com Deus e 
com os homens. Nenhum indivíduo pode ser verdadeiramente 
culto sem conhecer este livro dos livros.

A Bíblia prova sua importância, pertinência e acuracidade 
por três razões eloquentes, dentre outras. Primeiro, sua unidade 
na diversidade. Ela levou mais de quinze séculos para ser escri-
ta, por aproximadamente quarenta escritores, de lugares dife-
rentes, tempos diferentes e culturas diferentes. Não há conflito, 
entretanto, nem contradição entre seus autores. Ela não preci-
sa ser atualizada nem ressignificada. Sua mensagem é sempre 
atual e oportuna. Isso a torna singular. Segundo, suas profecias 
cumpriram-se, estão se cumprindo e hão de se cumprir literal-
mente. Deus escreve a história antes de ela acontecer. Deus está 
no futuro em seu eterno agora. Ela retrata de maneira eloquente 
que Deus está no trono e dirige os destinos da história. Tercei-
ro, seu poder transformador. A Palavra de Deus tem vida em si 
mesma. Ela tem sido poderoso instrumento nas mãos de Deus 
para transformar a vida de facínoras em homens mansos, ébrios 
em homens sóbrios, devassos em homens santos e piedosos.

A despeito desses apanágios singulares da Bíblia, ela tem 
sido perseguida ao longo dos séculos. Não poucas vezes, foi 
confiscada, proibida e lançada às fogueiras. Frequentemente, 
levantam-se pessoas besuntadas de orgulho para assacarem con-
tra ela seus libelos acusatórios. Todavia, quanto mais a Bíblia é 
atacada, mais ela cresce; quanto mais ela é criticada, mais seu 
conteúdo evidencia-se verdadeiro; quanto mais ela é proibida, 
mais ela é traduzida para outros idiomas e distribuída em larga 
escala. A Bíblia tem sido a bigorna de Deus que tem quebrado 
o martelo de todos críticos. Ela tem saído ilesa e sobranceira de 
todas as fogueiras da intolerância. Ela não pode ser destruída 
pelos homens, porque é a palavra eterna de Deus. Ela não pode 
ser refutada pelos críticos, porque ela não pode falhar. Ela não 
pode ser proibida pelas cortes porque ela não está algemada.

O próprio Filho de Deus afirmou que a Palavra de Deus é 
a verdade (Jo 17.17). Ninguém pode lutar contra a verdade e 
prevalecer. A Bíblia é fogo que destrói os nebulosos argumentos 
dos críticos e martelo que esmiúça a dureza dos que a resis-
tem. Ela é luz para nossos passos, alimento para nosso corpo 
e vida para nossa alma. Quem a lê, nela medita e a obedece é 
bem-aventurado. Os tolos, do topo de sua pretensa e arrogan-
te sapiência, tapam, porém, os ouvidos à sua voz. Interpor-se, 
entrementes, no caminho da verdade é matricular-se na escola 
da insensatez. Fechar-lhe as portas das bibliotecas, com o ar-
gumento de que isto é favorecer o cristianismo, por sermos um 
país laico, é obscurantismo. Um país laico não é um país ateu; 
apenas não possui uma religião oficial. As bibliotecas públicas 
e as bibliotecas das escolas estaduais e municipais devem estar 
abertas a todas as obras literárias, especialmente para o livro 
mais lido do mundo, a Bíblia Sagrada. Cabe aos leitores, numa 
nação livre e democrática, o alvitre da escolha do que ler ou 
deixar de ler.

REV. HERNANDES DIAS LOPES

O Brasil aplicou mais 1,09 milhão de vacinas contra co-
vid-19 na quarta (28/04), sendo 484.593 pessoas recebendo a 
primeira dose e 608.756 que receberam a segunda dose e estão 
imunizadas contra as formas graves da doença.

De acordo com o portal vacinabrasil.org, do Laboratório 
de Estudos Espaciais do Centro de Pesquisas Computacionais, 
Rice University, em Houston (EUA), o Brasil superou a marca 
de 45,4 milhões de doses aplicadas.

Ao todo, são 30,78 milhões de pessoas que receberam a 
primeira dose de uma das vacinas e 14,67 milhões já imuniza-
das após receberem a segunda dose. Com média de 807,8 mil 
doses aplicadas diariamente, o mês de abril já acumula mais 
de 22,6 milhões de vacinas, o que equivale a uma aceleração 
de 74,2% no ritmo da campanha de imunização em relação a 
março, que fechou com média de 463,6 mil doses diárias.

Brasil aplica mais 1,09 milhão de vacinas
 contra Covid e supera 45 milhões de doses

Média diária de doses aplicadas em abril é 74,2% maior que a registrada no mês de março

A equipe da Sala de Vacina realiza na quinta-feira (29) Dri-
ve-Thru para aplicação da 2ª dose da vacina Coronavac em 
pessoas na faixa etária dos 70 anos. O público alvo da ação de 
hoje já tomou a 1ª dose da vacina contra a covid-19 no dia 1º 
de abril. Para tomar a segunda dose do imunizante é necessá-
rio apresentar o cartão de vacinação.

Enquanto parte da equipe faz o drive-thru, a imunização 
de pessoas na faixa etária dos 64 anos acontece na Sala de 
Vacina do Centro de Especialidades Médicas de Juruaia. No 
local, podem tomar a primeira dose da vacina contra covid-19 
pessoas com 64 anos, ou que tenham de 60 a 64 anos e morem 
com pessoas com mais de 65 anos.

DRIVE-THRU 2ª DOSE DA VACINA EM JURUAIA

(ASCOM)

(ASCOM)

(ANDRÉ BRITO – D.P.) 

PAINEL VACINÔMETRO
Vacinas Covid-19 aplicadas na AMOG até o dia 29/04

(FONTE: SES/MG)

Botelhos, Muzambinho e Guaranésia 
superam mais de 1.000 casos de Covid-19

(FONTE: REDE SOCIAL / PREFEITURAS)

SRS Passos distribui 13ª remessa 
de vacinas aos municípios

Nova Resende recebeu mais 275 doses de vacinas contra Covid-19 em 
27/04. Profissionais da Saúde de Monte Santo de Minas, Jacuí, Nova 
Resende e Bom Jesus da Penha com as doses para seus municípios.

(FOTO: ASCOM SRS PASSOS)

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que 
a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia 

a sentinela”.

“Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o 
pão que conseguiram com tanto esforço; aos seus amados 

ele o dá enquanto dormem”.

“Herança do Senhor são os filhos; o fruto do ventre, 
seu galardão”. 
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O advogado Arnaldo Sil-
va (DEM) tomou posse como 
deputado estadual, na manhã 
da quarta-feira (28/4/21), em 
solenidade do Salão Nobre 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG). 
Primeiro suplente da coliga-
ção Juntos para Reconstruir 
Minas (PSDB/PPS/DEM/
PP/ PSD), ocupa vaga aber-
ta em função do falecimento 
do deputado Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB), no último 
dia 17 de abril, e cumprirá o 
mandato que vai até 31 de ja-
neiro de 2023.

Após ser declarado em-
possado pelo presidente da 
Assembleia, deputado Agos-
tinho Patrus (PV), que con-
duziu a cerimônia, Arnaldo 
Silva enfatizou que estar da 
ALMG no exercício do man-
dato é uma honra para quem 
tem uma trajetória pública.

“Mas jamais imaginei que 
retornaria nesse contexto tão 
delicado. A Assembleia, Mi-
nas Gerais, o Triângulo mi-
neiro e Uberlândia perderam 
Luiz Humberto Carneiro. To-
dos nós perdemos o grande 
conciliador que ele era”, afir-
mou. O deputado agradeceu 
seus eleitores pela confiança 

Primeiro suplente da coligação PSDB/PPS/DEM/PP/PSD, ele ocupa vaga em função do 
falecimento de Luiz Humberto Carneiro.

Deputado Arnaldo Silva toma
 posse na Assembleia Legislativa

no trabalho que realiza.
Arnaldo Silva disse que a 

decisão de assumir o manda-
to neste momento não foi fá-
cil, uma vez que já estava en-
volvido com outros projetos. 
“A pandemia traz muitos de-
safios. E a vida pública cobra 
que a gente contribua com 
soluções”, ponderou durante 
entrevista à imprensa.

Na entrevista, ele disse 
que este momento exige ini-
ciativas voltadas para o cui-
dado com a saúde pública e 
com os pequenos municípios 
mineiros que estão sendo for-
temente impactados com a 
situação.

TRAJETÓRIA - Arnal-
do Silva, de 48 anos, inte-
grou a 18ª Legislatura, entre 

2015 e 2019. Ele é mestre e 
doutor em Direito Público 
pela PUC-Minas. Também 
é pós-graduado em Direitos 
Fundamentais pela Universi-
dade de Castilla-La Mancha 
(UCLM), em Toledo, na Es-
panha, e em Contratação Pú-
blica, pela Universidade de 
Coimbra, em Portugal.

O deputado é um dos fun-
dadores do Instituto de Defe-
sa da Cidadania (IDC), orga-
nização não-governamental 
que trabalha, há mais de 20 
anos, com projetos para a 
mobilização social e constru-
ção colaborativa da história 
de Minas Gerais e do Brasil. 
Em 2020, ele também atuou 
como secretário Municipal 
de Gestão Estratégica em 
Uberlândia.

(FOTO:GUILHERME BERGAMINI)

(ASCOM)

Deputado Arnaldo tem ampla relação com cidades da região 
de abrangência deste semanário

Estrada a baixo custo e de qualidade 
(ASCOM)

Na terça-feira (27/04) o 
DER/MG esteve no municí-
pio para cumprir a primeira 
etapa do projeto-piloto “Es-
trada a baixo custo e de qua-
lidade”.

Junto do prefeito Cláudio 
Antônio Palma, o Departa-
mento de Edificações e Es-
tradas de Rodagem de Minas 
Gerais coletou material para 
análises e fez os primeiros 
estudos para o asfaltamento 
do trecho Cabo Verde/Serra 
dos Lemes.

Cabo Verde foi escolhida 
pelo Governo de Minas como 
a primeira cidade a ser bene-
ficiada pelo projeto-piloto de 
asfaltamento de estradas vici-
nais a baixo custo. A escolha 
se deu pelo trabalho avança-
do que vem sendo feito nas 
estradas vicinais do municí-

pio, como limpeza, alarga-
mento e escoamento de águas 
pluviais.

O projeto está estimado 
em R$ 5 milhões. Parte da 
obra será realizada pelo mu-
nicípio que usará suas máqui-
nas próprias e, como comple-

mento, vai usar maquinário 
licitado pelo Consórcio Inter-
municipal da Baixa Mogiana 
(CIMOG), se necessário.

A prefeitura vai fazer a 
parte do leito da estrada para, 
enfim, receber o asfalto via 
Governo do Estado. (ASCOM)

Várias cidades da região já estão aderindo 
ao projeto Procon Regional, programa cria-
do pelo Consórcio Intermunicipal da Baixa 
Mogiana – Cimog, e que oferecerá serviço de 
proteção e defesa do consumidor para as loca-
lidades que não possuem Procon.

O programa integrará o Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor (SNDC) e atuará 
de forma articulada com o Procon-MG e de-
mais órgãos de defesa do consumidor.

As cidades que participarem do progra-
ma deverão oferecer um local e um servidor 
ao consórcio, preferencialmente concursado. 
Esse servidor, depois de capacitado e treina-
do, fará o atendimento do cidadão lesado em 
determinada relação de consumo. Se o proble-
ma individual do consumidor não for resolvi-
do e houver indícios de que o fornecedor do 
produto ou serviço violou a lei ou o contrato, 
a reclamação será enviada à Unidade Central 
ou à Unidade Descentralizada do PROCON 
Regional, que instaurará processo administra-
tivo, analisará a sua defesa, as provas apre-
sentadas, e, se for o caso, aplicará multa ao 
infrator, sem prejuízo de outra sanção admi-
nistrativa exigida pelo Código de Defesa do 
Consumidor.

A multa aplicada reverterá ao Fundo Re-

Cidades da AMOG irão ser beneficiadas 
por PROCON Regional e Selo de

 Inspeção Alimentar
gional de Proteção e Defesa do Consumidor 
(FRPDC), que terá a função de manter as 
atividades do Procon Regional e do próprio 
consórcio.

Outra função importante do Procon Regio-
nal é a de fiscalizar o mercado de consumo.

 SELO DE INSPEÇÃO - Também faz 
parte do programa da Cimog, a criação do 
Serviço de Inspeção Municipal Consorciado 
que será implementado com o apoio técnico 
do IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária.

Uma lei que já está em vigor dispõe sobre 
a inspeção industrial e sanitária dos produtos 
de origem animal, determina a obrigatorieda-
de da prévia fiscalização, sob o ponto de vista 
industrial e sanitário, de todos dos produtos 
de origem animal, comestíveis e não comes-
tíveis, sejam ou não adicionados de produtos 
vegetais, preparados, transformados, manipu-
lados, recebidos, acondicionados, deposita-
dos e em trânsito.

Com a implementação desse projeto será 
criado um selo para que os produtores de 
queijo, linguica e outros produtos caseiros e 
rurais das cidades que aderirem ao programa 
possam comercializar de forma legalizada 
para toda região e estado.

(CORREIO SUDOESTE)

O kit de trabalho contém calça, camisa e 
botina. Há mais de dez anos os profissionais 
da limpeza pública reivindicam o uniforme. 
“Uma forma de identificar o profissional, 
que está todos os dias nas ruas e rodovias”, 
explica Antonio Salomão, diretor da limpeza 
pública.

Para Vantuil Augusto, que há 17 anos tra-
balha na prefeitura quando passou no con-
curso, é a primeira vez que recebem unifor-
me. “É muito bom termos uma identificação, 
principalmente para que os motorista iden-
tifiquem de longe o trabalhador da coleta”, 
disse.

Já para Cristian Esaú, “com os uniformes 
em cores vivas e com as tarjas fluorescen-
te, o trabalho fica mais seguro, de longe os 
motoristas conseguem ver o profissional que 
está recolhendo o lixo, além do uniforme 
também trazer respeito”.

Os servidores participaram da entrega 
de uniformes na sexta-feira, dia 23 de abril 
no almoxarifado. “Sabemos da importância 

Trabalhadores da limpeza pública de 
Muzambinho recebem uniformes

(FOTO: VALÉRIA VILELA)

de uniformizar os profissionais da limpeza. 
Também estamos realizando os mutirões nos 
bairros urbanos, construindo as lixeiras nos 
pontos de coleta na área rural, temos feito 
uma ação permanente de manutenção que é 
uma forma de melhorar a coleta no municí-
pio, ao ter uma melhor organização no se-
tor”, disse o prefeito Paulinho Magalhães.

Para a vice-prefeita Heloisa Magalhães 
os uniformes fazem parte de uma ação mais 
complexa que é a organização do setor de 
limpeza do município e ao valorizar o pro-
fissional estão reconhecendo a grandiosida-
de do trabalho por eles realizado.

A diretora de meio ambiente Camilla Oli-
veira explicou que esta administração está 
preocupada com as pessoas e estão olhando 
para cada trabalhador com o cuidado que é 
necessário, valorizando o ser humano. 

“O prefeito Paulinho fez questão de es-
tar aqui com os servidores, ouvir e conver-
sar com cada um. Estamos organizando um 
setor que ficou esquecido”, disse a diretora.

MUZAMBINHO - Mesmo 
com escolas fechadas em ra-
zão da pandemia de Covid-19, 
um problema que se arrastava 
há anos na Secretaria de Edu-
cação começa a sair do papel. 
O prefeito Paulinho Magalhães  
esteve em visita as obras de re-
cuperação e reformas da Escola 
Municipal Sagrado Coração de 
Jesus. Depois que foi feito um  
levantamento pelo departamento 
de obras junto com a direção da 
escola, está sendo  colocado em 
prática as reformas do prédio que 
devem ser concluídas ainda neste 
ano. 

A Secretária Municipal de 
Educação,  Heloisa Magalhães, 
explica que diversas obras são 
necessárias para a estruturação 
das escolas, especialmente de 
Ensino Fundamental. Além do 
investimento que esta sendo feito 
na construção de uma cozinha e 
de um local para as refeições dos 
estudantes, também vão ser feitas 
melhorias nos banheiros e área 
de recreação.

Durante a visita, o diretor de 
obras, arquiteto Marco Aurélio 
falou sobre as melhorias na par-
te elétrica e também que estão 
previstas reformas nos pisos e te-
lhados. “Essa é apenas a primeira 
etapa de obras emergenciais. Es-

Prefeitura investe em melhorias de 
prédio escolar

tamos trabalhando com  a direção 
da escola para oferecer um am-
biente mais agradável aos servi-
dores e estudantes. Junto com o 
prefeito, procuramos ouvir tam-
bém as prioridades nas demais 
escolas”, ressaltou Heloisa.

Para o funcionário da escola,  
Giovane Arantes, priorizar a edu-
cação é o ato mais nobre e dura-
douro de uma gestão, pois abriga 
os sonhos da infância e possibi-
lita que os objetivos do amanhã 
sejam possíveis.

(FOTOS: VALÉRIA VILELA)
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China Auto Peças - Mecânica, 
Troca de Óleo, Suspensão e Freios

(35) 3743-1455

Montana Casa de Carnes
(35) 3743-1019 
 9.9859-9825

Bom Sucesso - Corretora de Café
(35) 9.9901-9837 / 9.9898-7505 / 

9.9833-9097 / 9.9739-7260

CLC Máquinas - Roçadeiras, 
Motosserras e Motocultivadores

(35) 9.9975-4635 / 9.9820-7722

Queijos Netinho
Produção de Queijos de Qualidade

(35) 9.8834-5699

Agroisa - Irrigações, Peças e 
Acessórios em geral

(35) 3743-3576

Capela - Correias, Rolamentos, 
Ferramentas, Funelaria e Parafusos

(35) 3743-1970

Mundo das Cores - Tintas e Ferramentas
Linha Automotiva e Imobiliária

(35) 3743-2000 / 9.9950-0031

Fisioterapeuta - Dr. Enival Zenun de Souza
(35) 9.9975-3988

Restaurante e Marmitaria Sabor Mineiro
(35) 9.9846-7654 / 9.9971-3176

Oficina MotoMáquinas - Peças 
e Acessórios (35) 9.9700-4881

SorriMinas - Clinica Odontológica
(35) 3743-3327 / 9.9971-3327

Ader - Mecânica e Funelaria 
(35) 9.9729-9704 

Contábil Pereira - Contabilidade em Geral 
(35) 3743-1540

A Feirinha 
(35) 9.9807-6029 / 9.9894-9607

Rebobinador e Eletricista - André Ronchini
(35) 9.9866-4732

Feirinha do Produtor - Sacolão da Fartura
(35) 9.9900-3936

Mega Pão - Padaria e Confeitaria
(35) 9.9872-0123

CleanSpot - Estética Automotiva
(35) 9.9100-7615 / 9.9859-4802

Auto Escola Cissa
Centro de Formação de Condutores

(35) 3743-3082 / 9.9976-5389 / 9.9864-9407

Móveis Campestre - Alfeu Ambrogi
Tradição e Qualidade

(35) 3743-1226  

Bioforma - Stúdio Fitness 
(35) 9.9753-7434 - Everton
(35) 9.9198-6155 - Jéssica

A SMC (Sistema Machadense de Comunicação) realizou no mês de abril uma pesquisa de opinião na cidade de Campestre. 
Destacamos nesta edição as melhores empresas e profissionais liberais que foram escolhidos pela comunidade. Os profissionais da SMC

 parabenizam os participantes e agradecem a parceria. Acompanhe esta reportagem pelo Instagram @smceventos25 

Sistema Machadense de Comunicação apresenta os 
melhores do ano de 2021 de Campestre

Agro Elétrica São Rafael 
(35) 3743-3355 / 9.9888-4688 

LA - Advocacia  
Dra. Rafaela M. Carvalho do Lago Souza 

(35) 9.9986-4881

(FOTOS: DIVULGAÇÃO)

Rádio FM 105,9 - “Tá na 105, tá bom demais”
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O Instituto Federal do Sul de Minas (IF-
SULDEMINAS) novamente é nota 4 no Ín-
dice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da 
Educação (MEC), na escala que varia de 1 
a 5, sendo os conceitos 4 e 5 os melhores 
desempenhos. O destaque para as notas da 
avaliação 2019, publicadas pelo INEP, é que 
o IFSULDEMINAS é o segundo entre os 38 
institutos da rede, atrás somente do Instituto 
Federal de Santa Catarina e o primeiro no es-
tado de Minas Gerais, estando entre os 10% 
melhores, considerando toda a rede federal e 
instituições privadas de ensino.

O IGC integra o Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior. Dentre outras 
variáveis, tem como insumo importante a 
média dos CPCs do último triênio do Ena-
de (2016, 2017 e 2018) relativos aos cursos 
avaliados da instituição. Os indicadores ava-
liam cursos e instituições de ensino superior, 
respectivamente, e são produzidos a partir 
dos resultados do Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes (Enade). As infor-
mações são de 2019 e foram divulgadas pelo 
MEC na última sexta-feira, 23/04. No IGC, 
as instituições podem obter conceitos 1 e 2 
(avaliação baixa), 3 (mediana), 4 e 5 (ótima). 
Tais notas determinam parâmetros para o 
MEC buscar o aprimoramento da educação 
superior, entre outros pontos. O Ministério 
da Educação avaliou, em 2019, 2.070 insti-
tuições de ensino superior.

Na avaliação anterior, o IFSULDEMI-
NAS já havia conquistado o conceito 4 no 
IGC, cujo cálculo é realizado anualmente e 
leva em conta a média ponderada das notas 
dos cursos de graduação e pós-graduação de 
cada instituição. O pró-reitor de Ensino do 
IFSULDEMINAS, Giovane José da Silva, 
ressaltou a importância do avanço institucio-
nal. “Estamos muito felizes com os resulta-
dos, que mostram que estamos no caminho 

IFSULDEMINAS é nota 4 no 
Índice Geral de Cursos do MEC

Instituto ocupa 2º lugar no Brasil e 1º em MG, entre
 38 instituições da rede federal

certo, na busca da excelência de nosso ensino. 
É importante destacar que somos o primeiro 
em Minas e o segundo no Brasil entre os ins-
titutos federais. Isso é fruto de muito trabalho, 
comprometimento e competência de nossos 
professores, estudantes e equipe técnica ad-
ministrativa”, disse.

Para o reitor, professor Marcelo Bregag-
noli, “o segundo lugar entre os 38 institutos 
da rede federal é fruto de trabalho coletivo e 
muita dedicação. Colocamos, há um ano, a 
meta de nota 5 como nosso grande desafio. 
Estamos chegando lá. O segundo melhor IGC 
na rede, entre os demais institutos, nos enche 
de orgulho. Não é pouco quando analisamos a 
imensa estrutura de mais de 600 campi espa-
lhados por todo o país”.

Bregagnoli enfatizou os desafios futuros 
e a responsabilidade que a colocação privi-
legiada traz. “O destaque na rede federal é 
motivo de comemoração, mas não podemos 
deixar de sempre perseguir a qualidade no en-
sino, na pesquisa e extensão. Ainda mais em 
tempos de ensino remoto, quando temos que 
nos aperfeiçoar e sanar nossas deficiências, 
sempre lembrando de quem está na ponta 
de todo o processo: o estudante. Ele é nossa 
maior responsabilidade e é por ele que traba-
lhamos e buscamos transformar as realidades 
por meio da educação pública do mais alto ní-
vel”, completou.

ENTENDA OS CONCEITOS: 
CPC - É o conceito que avalia o curso, em 

uma escala de 1 a 5. Para o cálculo, são con-
siderados: Conceito Enade (desempenho dos 
estudantes na prova do Enade); Indicador de 
Diferença entre os Desempenhos Observado 
e Esperado (IDD); Corpo Docente (informa-
ções do Censo Superior sobre o percentual 
de mestres, doutores e regime de trabalho) e 
percepção dos estudantes sobre seu processo 

formativo (informações do Questionário do 
Estudante do Enade).

IGC - É o indicador que avalia a institui-
ção. Fazem parte do cálculo do IGC: média 
dos CPCs do último triênio do Enade (2017, 
2018 e 2019) relativos aos cursos avaliados 
da instituição; média dos conceitos de avalia-
ção dos programas de mestrado e doutorado 
atribuídos pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
vinculada ao MEC, na última avaliação trie-
nal disponível; e distribuição dos estudantes 
entre os diferentes níveis de ensino, gradua-
ção ou pós-graduação stricto sensu.

Enade - Aplicado desde 2004 e realizado 
anualmente pelo Inep/MEC, o exame é um 
dos componentes do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e 
tem como objetivo aferir o desempenho dos 
estudantes. É componente curricular obri-
gatório dos cursos de graduação, composto 
por uma prova para avaliação individual de 
desempenho do estudante e um questionário 
socioeconômico. Quem falta à prova ou não 

preenche o questionário não cola grau.
IDD - mede o valor agregado pelo curso 

em relação ao desenvolvimento dos estudan-
tes concluintes. Os indicadores de qualidade 
mantêm relação direta com o ciclo avaliativo 
do Enade.

“Orgulho de ser IFSULDEMINAS!
O segundo lugar EM TODA REDE FE-

DERAL BRASILEIRA é fruto de trabalho 
coletivo e muita dedicação de todos que in-
tegram essa grande comunidade.

Ao olhar pelo retrovisor é evidente o 
avanço da qualidade sempre em prol da tão 
desejada Excelência. Excelência que não 
será um momento, deverá ser sempre conse-
quência de nossos hábitos.

Parabéns a todos do IFSULDEMINAS!”

(ASCOM/ REITORIA DO IFSULDEMINAS)

Comentário do diretor do Campus 
Muzambinho Renato Souza

 em seu facebook

Nesta semana, o prefeito Paulinho 
Magalhães (PL) reuniu-se em Brasília 
com o Ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República Onyx Lo-
renzoni, além de outros secretários do 
Governo Federal para firmar parcerias e 
buscar recursos para Muzambinho.

Paulinho levou produtos tradicionais 
da cidade ao Ministro Lorenzoni, como 
uma forma de apresentar nossa tradição 
e cultura no ramo alimentício. 

Acompanharam o prefeito os mu-
zambinhenses Isaias de Abreu (Chefe 
da Assessoria de Articulação Parlamen-
tar na Tribunal Superior Eleitoral), seu 
irmão Ismael Abreu, além do militar Jo-
aquim Augusto Silva (Guto). Participou 
ainda Fabiano Cunha, atual assessor do 
Deputado Federal Aelton Freitas e ex-
-diretor do DNIT.

A principal pauta abordada em Bra-
sília  é a busca de recursos destinado a 
implantação da rodovia que liga Mu-
zambinho a divisa com Caconde/SP. 
Um sonho de todos os muzambinhen-
ses, a rodovia hoje (terra) foi federaliza-
da há alguns anos. As articulações polí-
ticas já começaram e fica a expectativa 
de um projeto para o asfaltamento do 
trecho. Outras reinvindicações de extre-
ma importância para Muzambinho, jun-

Ministro Onyx Lorenzoni recebeu 
prefeito de Muzambinho

Ministro Lorenzoni com a comitiva de
 Muzambinho e o assessor parlamentar 

Fabiano Cunha

(FOTOS: ASCOM)

Asfalto Muzambinho a divisa Caconde/SP foi a principal pauta

to a outros ministérios e à Câmara dos 
Deputados também esteve na pauta.

Outras personalidades visitadas fo-
ram o Secretário Nacional de Infraes-
trutura Turística do Ministério do Tu-
rismo, Vicentinho, e Felipe Fernandes 
Queiroz  no ministério de Infraestru-
tura.
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ABERTURA DE CRÉDITO PARA 
COMPRA DE CAMINHÕES

- PROJETO DE LEI N.º 26 /2021 - Autoriza 
o Poder Executivo a proceder à abertura de cré-
dito adicional especial para amparar operação de 
crédito junto ao Banco do Brasil S.A. Fica o Po-
der Executivo autorizado a abrir crédito adicio-
nal especial, na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS UR-
BANOS, no valor total de R$ 463.998,00 (quatro-
centos e sessenta e três mil e novecentos e noven-
ta e oito reais) e na SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, no 
valor de R$ 1.276.002,00 (um milhão, duzentos e 
setenta e seis mil e dois reais) perfazendo o mon-
tante de R$ 1.740.000,00 (um milhão, setecentos 
e quarenta mil reais) para amparar operação de 
crédito junto ao Banco do Brasil S.A., no âmbito 
do PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL. 

- Aquisição de 01 caminhão compactador 
de resíduos com coletor de 15m³ no valor de R$ 
463.998,00

- Aquisição de 04 caminhões toco com ca-
çamba de 6m³ no valor de R$ 1.276.002,00.

“Já é do conhecimento dos nobres Vereadores 
o objetivo da apresentação deste projeto, tendo 
em vista que esta Casa já autorizou este Poder 
Executivo a firmar operação de crédito junto ao 
Banco do Brasil, faltando apenas a abertura do 
crédito especial no orçamento vigente para con-
cretizar os ditames da lei”, disse a justificativa.

Álvaro Mariano Júnior - Prefeito Municipal 
/  Tiago Mambrini da Silva - Chefe de Gabinete.

CRÉDITO PARA O PARLAMENTO 
JOVEM

PROJETO DE LEI N.º  27 /2021 - Autoriza 
o Poder Legislativo a abrir crédito especial, no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Justificativa: Encaminhamos a esse Legisla-
tivo o projeto de lei que dispõe sobre a abertu-
ra de crédito adicional especial no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), destinado a criação 
de dotação específica para as despesas a serem 
assumidas pela Câmara Municipal de Juruaia 
dentro do Projeto encampado pela Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais denomi-
nado PARLAMENTO JOVEM DE MINAS GE-
RAIS. Constitui fonte de recurso para a abertura 
do referido crédito especial a anulação parcial no 
valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) da dotação or-
çamentária 0103 01 031 0090 3.002 4490 51.

O PARLAMENTO JOVEM DE MINAS é um 
programa de formação política voltado aos estu-
dantes do ensino médio dos municípios mineiros 
que cria a oportunidade de conhecer melhor a po-
lítica e os instrumentos de participação no Poder 
Legislativo municipal e estadual. 

NA CÂMARA DE JURUAIA
Em sua 7ª reunião ordinária acontecida na segunda, 16/04, vereadores do 

município aprovaram importantes créditos e ainda apresentaram indicações 
e requerimentos ao Executivo. 

PISTA DE CAMINHADA – O vereador 
Ediney Madeira (PSDB), através da indicação 
nº 22 pediu que a prefeitura se empenhe em 
conseguir parceria com DER/MG para constru-
ção de uma pista de caminhada e ciclismo ao 
lado da rodovia José Marques de Moraes. Junto 
com outros colegas reforçou o pedido para que 
o local possa homenagear a memória de Manoel 
Dias da Trindade.

CASTELINHO – Através da indicação nº 
21, os vereadores Nardo Madeira (PSB), Jai-
me Vigilato (MDB), Otávio Augusto (MDB) 
e Rubinho Da Macena (PSB) solicitaram ao 
Executivo para que faça manutenção periódica 
no castelinho que é um patrimônio histórico de 
Juruaia. Relataram a importância do mesmo e 
pediram seu funcionamento.  

CASCALHEIRA – Com a indicação nº 
19, os vereadores Nardo Madeira (PSB), Jai-

TRIBUNA LIVRE – Atendendo solicita-
ção do vereador Edson Ponte Preta (Avante) e 
outros colegas, usaram a tribuna do Legislati-
vo a Secretária de Assistência Social Thaize 
Marcelino Costa e o engenheiro do municí-
pio, sr. Edilberto Bachião Silva (Betinho). 
Ambos detalharam a situação envolvendo o 
loteamento do Neném Reis no bairro Coro-
bó. Trouxeram esclarecimentos importantes 
sobre o loteamento e que estão atendendo 
solicitação do prefeito Alvinho. Thaize re-
velou que está construindo um projeto social 
amplo neste momento para atender o bairro, 
enquanto o engenheiro Betinho disse que é 
urgente a legalização da área para possível 
urbanização e assim atender os anseios da co-
munidade com água, luz, meio-fio, etc. Para 
ele, o “filho nasceu primeiro que o pai”.

Vale destacar que já está tramitando no 
Legislativo projeto de Lei para procedimen-
tos de Regularização Fundiária Urbana – 

me Vigilato (MDB), Otávio Augusto (MDB) e 
Rubinho Da Macena (PSB) também pediram 
informações ao Executivo sobre a retirada de 
cascalho na Cascalheira Municipal por tercei-
ros. Pediram providências e confirmação sobre 
veracidade do fato. 

CRECHE E PONTOS DE ÔNIBUS – Já 
em outras duas indicações, o vereador Rubinho 
Da Macena (PSB) pediu que a administração 
adquira veiculo para transporte de mães e fi-
lhos até a Creche Dona Noêmia. Para ele, com 
o retorno das aulas, irá facilitar a vida de mui-
tas famílias que moram em bairros afastados da 
escola. Citou também pedido para construção 
de pontos de ônibus cobertos nos bairros rurais. 
Para ele, quando as aulas voltarem, irá benefi-
ciar os alunos. Justificou ainda que a educação 
não está tendo custos por conta da paralisação 
das aulas presenciais e assim os recursos pode-
riam ser utilizados nestas melhorias. 

REURB que deverá ser votado nas próximas 
reuniões. 

SOBRE O DESVIO – O engenheiro 
também posicionou os vereadores sobre pro-
jeto elaborado que já foi entregue ao governo 
através do DER/MG. O projeto irá desviar o 
trânsito pesado do centro da cidade e evitar 
mais acidentes. Foi feito amplo e elaborado 
estudo pela equipe técnica e o valor da obra 
deve atingir R$ 3 milhões. Ele está aguardan-
do nova troca de informações do Departa-
mento de Estradas do governo.

Já o presidente Toniel Trindade (MDB) 
voltou a revelar o compromisso do poder 
Legislativo para ajudar na execução de tão 
importante obra, através de devolução de 
recursos. Pediu ainda que os colegas inten-
sifiquem contatos com deputados de seus 
relacionamentos para a busca de emendas a 
serem aplicadas neste projeto.  

A cada ano, os jovens escolhem um tema de 
relevância social e vivenciam atividades de es-
tudo, debates e deliberação que contribuem para 
sua formação política.

É uma iniciativa da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), por meio da Escola 
do Legislativo (ELE), realizada em parceria com 
diversas câmaras municipais mineiras.

Álvaro Mariano Júnior - Prefeito Municipal 
/  Tiago Mambrini da Silva - Chefe de Gabinete.

CRÉDITO DO LEGISLATIVO PARA 
FELINJU

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 02, DE 22 DE ABRIL DE 2021 – Autoriza o 
Presidente da Câmara Municipal de Juruaia (Mi-
nas Gerais) proceder a devolução de numerário 
ao Poder Executivo local a fim de dar maior su-
porte financeiro à FELINJU ON-LINE.

A Câmara Municipal de Juruaia, por seus re-
presentantes legais, aprovou e eu, Presidente da 
Câmara, promulgo o seguinte  Decreto Legisla-
tivo:

Art. 1º - Fica o Presidente da Câmara Munici-
pal de Juruaia autorizado a proceder a devolução 
da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil re-
ais) ao Poder Executivo do Município.

Art. 2º - Por indicação do Poder Legislativo, o 
valor devolvido deverá ser utilizado para subven-
cionar a FELINJU ON-LINE 2021 a ser realizada 
pela Associação Comercial e Industrial de Juruaia 
– ACIJU – para a divulgação do pólo através de 
gastos com publicidade e mídia televisiva.

Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de 
Juruaia, em 22 de abril de 2021. 

Mesa Diretora da Câmara: Toniel Alves da 
Trindade (Presidente da Câmara), Rubens Do-
nizete do Nascimento (Vice-Presidente) e Jai-
me Augusto de Sousa (Secretário).

Justificativa: O referido Projeto de Decreto 
Legislativo tem por finalidade autorizar a Câ-
mara Municipal a proceder a devolução da im-
portância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
ao Poder Executivo do Município.

Por indicação desta Casa de Leis, o valor 
devolvido deverá ser utilizado para subven-
cionar a Associação Comercial e Industrial de 
Juruaia – ACIJU – para a realização da FELIN-
JU ON-LINE a ser feita nos dias 28 de abril e 
01 de maio do corrente ano para a divulgação 
do pólo através de gastos com publicidade e 
mídia televisiva. Certos da atenção de Vossas 
Excelências às nossas proposições, subscreve-
mos protestos de estima e apreço. Sala de Reu-
niões da Câmara Municipal de Juruaia, em 22 
de abril de 2021. 

PROJETOS APROVADOS POR UNANIMIDADE

FELINJU Online 2021 - Através do Decreto Legislativo nº 02/2021 aprovado por todos os Vereadores da 
Câmara de Juruaia na reunião do dia 26/04, o legislativo irá repassar o valor de R$40.000,00 para o Executivo Mu-
nicipal. Este recurso foi indicado pela Mesa Diretora da Câmara para ser direcionado à ACIJU, em forma de apoio 
na realização da FELINJU Online 2021. A Câmara de Juruaia acredita e apoia as ações voltadas para a Indústria e 
Comércio de Lingerie de nosso município, que gera emprego e renda para nossa população.

(REPRODUÇÃO / FACEBOOK)

A Tribuna Livre da última sessão (26/04), 
foi ocupada pelo encarregado da Copasa, Sr.
João Vitor Alves da Costa (foto) que tirou dú-
vidas dos vereadores. O profissional começou 
falando da sua trajetória de 15 anos na empre-
sa, traçou um histórico sobre a concessão dada 
pelo município em 17 de janeiro de 1973. Com 
42 anos atuando no município, a estação de 
tratamento tem capacidade para 75 litros por 
segundo, com 3 800 metros cúbicos por dia. A 
coleta é feita a cada duas horas para análise e 
também existe ponto de coleta nas residências 
para saber qual a qualidade que a água está 
chegando, explicou na sua fala inicial.

Com relação aos canais de atendimento os 
números são 115 ou 3571-4074 (telefone direto 
da estação de tratamento). No site da empresa 
também é possível realizar os agendamentos 
para atendimento presencial, que estão sendo 
feitos na parte da tarde. E a ouvidoria também 
pode ser usada pelos clientes da empresa. Em 
breve, a Copasa vai disponibilizar um número 
de Whatsapp. O encarregado explicou que não 
tem como evitar vazamentos e nem como pre-
ver quando vão acontecer.

BURACOS NO ASFALTO - A principal 
dúvida foi esclarecida. “O serviço de abertura e 
reparos na rede é feito por empresas terceiriza-
das que tem prazo para realizarem as obras. Sa-
bemos dos transtornos que os buracos deixados 
pelas obras. Mas para ampliar e remodelar, pre-
cisamos trocar as tubulações. Após os reparos, 

Câmara de Muzambinho 
recebe encarregado da
Copasa para esclarecimentos 

uma empresa terceirizada realiza a recuperação 
do local”, revelou.

 
REDES SERÃO AMPLIADAS - Com 

relação a falta de água em alguns bairros, João 
Vitor falou sobre a posição da estação de trata-
mento que possibilita  que a distribuição seja 
feita por gravidade. O que ocorre é que nos 
momentos de picos há uma demanda grande. 
Para solucionar este problema, as redes mes-
tras localizadas na Rua 7 de Setembro vão ser 
ampliadas, pois atualmente já atingiram a sua 
capacidade máxima. Com uma tubulação maior, 
a capacidade de distribuição será ampliada.

Com relação a renegociação e parcelamento, 
os clientes podem acessar diretamente no site da 
Copasa ou procurar o escritório. Lembrou que a 
tarifa social é feita diretamente no CRAS. 

(REPRODUÇÃO / FACEBOOK)

O Deputado Federal Emi-
dinho Madeira anunciou na 
sexta-feira, 23 de abril, que 
um recurso de R$ 7 milhões 
que estava disponível para 
custear cirurgias eletivas será 
revertido ao enfrentamento 
da COVID-19 na região.

“Este recurso estava dis-
ponível para as Cirurgias 
Eletivas, porém, o Ministério 
da Saúde não está autorizan-
do a realização das cirurgias. 
Neste momento, a prioridade 
é o combate a pandemia. Não 
achamos justo este recur-
so ficar parado na conta dos 
hospitais, por isso, estamos 
liberando para que seja utili-
zado no combate ao corona-
vírus”, disse o parlamentar.

Segundo ele, no ano pas-
sado, já havia acontecido a 

Emidinho Madeira e Rodrigo Pacheco 
anunciam R$ 7 milhões para o 
enfrentamento à COVID-19 na região

(ASCOM)

liberação de R$ 7 milhões 
- de um total de R$ 14 mi-
lhões, em parceria com o Se-
nador Rodrigo Pacheco.

“Sabemos da importância 
e da urgência das cirurgias 
eletivas mas o momento 
exige um esforço redobrado 
para combater este mal que 
tem causado perdas ines-

timáveis de muitas vidas e 
prejudicado nossa econo-
mia. Quando passar essa 
pandemia vamos retomar 
o projeto das cirurgias ele-
tivas, que é prioridade nú-
mero 1 em nosso mandato”, 
finalizou o deputado federal 
Emidinho Madeira.

(ASCOM)
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BODAS DE ARGILA” -  São Bartolomeu

FILIPE PIO
KNN Idiomas 

(Dia 26/04) Muzambinho

Carina Fernanda 
Poscidônio (Dentista)

(Dia 01/05) Muzambinho

Lupinha Vecchi
Auto Escola Real 

(Dia 27/04) Muzambinho

Jefferson Lopes
Workmotors 

(Dia 02/05) Muzambinho

Antonella Riboli Mambrini
(Dia 02/05)

Muzambinho

Kleber Antênio Ferreira 
Boneli (prefeito)

(Dia 05/05) Monte Belo

DIA 03/05: Raquel M. de Resende, Carolina Garcia 
Romão, Rodolfo Henrique Palugan Alves, Maria Alice, Ka-
linca Koza, João Pedro Cruz, Helen Borges.

DIA 04/05: Amália Xavier Dipe, Ivanilda de Souza, 
Ana Maria Borges Dipe, Pe. Geraldo Henrique Benjamim, 
Moisés Bueno de Resende, Paula Luzia dos Reis Rodrigues, 
Neusa Maria de F. Martins, Fernando José Sandy, Lauro 
Moreira de Souza, Edinilza Garcia, Francisco de Assis Sil-
va, Silene Silvia Cerávolo Campedelli, Straus Michalsky 
Martins, Pr. Heber Henrique Silva Miranda. 

DIA 05/05: Lúicia Aparecida da Silva Iório, Nayhara 
Guida, Michelli Casagrande Salomão, Azarias Alves, Feli-
cidade dos Reis Rodrigues, Matheus Ribeiro, Guerino San-
dy, Katiélia Aparecida de Lima, Kléber Antônio Ferreira 
Bonelli(Prefeito).

DIA 06/05: Maria Tereza de Oliveira, Vanda Célia da 

Silva, Fernanda Amore de Melo Magalhães, Alan dos Reis 
Melo, Otáviano Olimpio Vilela Júnior, Maisa Prado Alves, 
Maria Aparecida Anunciação, Frederico Máximo Ferreira.

DIA 07/05: Flávia Anderson de Oliveira, Sandra Regi-
na N. Riboli, Maria Aparecida Vieira, Ivone Bócoli Salva-
dor, Zeferino Andrade, Lívia Bueno Sequalini, Claudenice 
Maria de Oliveira, Graziely Silva Ferreira. 

DIA 08/05: Maria Clara Magalhães Oliveira, Balbino 
Honório de Souza, Gilmar Lino Casagrande, Diniz Pinhei-
ro(Deputado), Maria Paixão Nogueira Benjamim.

DIA 09/05: Maria Eduarda T. Silveira Léo, Isac Do-
nizete de Assis, Dr. Douglas Bueno da Silva, Lauro Rober-
to de Sá, Pedro Reis Cetti, Renato Teixeira Patinho, Leila 
Mara Magalhães, Roger Alex Melo Pires, Adriana Cristina 
Carvalho Castelo Branco, Nádia Cristina Pezzi, Antônio 
Augusto Junho Anastasia(Senador).

Campanha de Vacinação em Botelhos
E continua a luta na cidade no combate ao Co-

vid-19. Os profissionais de saúde trabalham incan-
savelmente para atender a todos seguindo o Plano 
Nacional de Imunização (PNI). 

Na quarta-feira (28) ocorreu a vacinação na 
Capela São João Batista da primeira dose para os 
munícipes de 64 anos. As vacinas são cuidado-
samente conferidas antes das campanhas após o 
recebimento da regional. Registramos a alegria e 
gratidão do cidadão Antônio Paulino da Costa, o 
popular Tonhão em receber a primeira dose. 

Mesmo vacinado não descuide das medidas de 
proteção, use máscara e higienize sempre as mãos.

(DIVULGAÇÃO)

O autor é jornalista e repórter especial da Record TV
E-mail: rauldiasfilho@hotmail.com

Semana passada falei sobre minha primeira 
experiência como repórter e como tudo que po-
dia dar errado realmente deu. Mas nada como 
um dia após o outro. Depois da desastrada ‘en-
trevista’ com Newtão, o governador mineiro, 
lá estava eu na redação, por volta das cinco da 
tarde, esperando a pauta do dia. Ou melhor, da 
noite, já que o horário noturno normalmente 
é reservado aos ‘focas’, como são chamados 
os iniciantes da profissão. Desta vez nem foi 
preciso recomendações. A pauta era simples: 
uma exposição de peças encontradas em an-
tigas aldeias indígenas da região. Por coinci-
dência, de novo em Pouso Alegre. E lá fomos 
nós, estrada afora. Como todo cabaço que se 
preza, judiei do cinegrafista. Pedi que fizesse 
imagens de quase todas as peças. E preparei 
um texto que, na minha cabeça, seria antológi-
co, para uma reportagem de uns oito minutos, 
analisando o passado, presente e futuro das co-
munidades indígenas no Brasil. Além de suas 
intrínsecas relações com o artesanato. A coor-
denadora da exposição estava animada, talvez 
prevendo que, dado o entusiasmo do repórter, 
aquela matéria seria destaque no Fantástico ou 
Jornal Nacional. Sei que ficamos quase quatro 
horas gravando. O balde de água fria veio logo 
na saída, quando o cinegrafista, naturalmente 
emputecido, resmungou com o auxiliar: ‘qua-
tro horas de gravação para uma materinha que 
vai render 30 segundos no jornal’.

- ‘Como assim ?’, perguntei. ‘você não per-
cebeu que existe uma história incrível por trás 
de todo aquele artesanato ?’

Ele foi objetivo, prático e demolidor:
- ‘Raul, em televisão você não conta his-

tória mostrando pecinhas de barro. Você conta 
mostrando e entrevistando personagens’.  E ar-
rematou, meio que ignorando meus argumen-
tos: ‘vamos passar em algum restaurante para 
comer, porque vamos chegar em Varginha só 
de madrugada.’´

Seguimos em silêncio no carro até um res-
taurante que, se não me falha a memória, se 
chamava Degrau. Naquela altura do campeo-
nato, havia poucos clientes ali. E foi impossí-
vel ignorar o furdúncio numa mesa dos fundos. 
Pelo barulho, gargalhadas e, principalmente, 
pela aparência das figuras. Na mesa, além de 
várias outras pessoas, estavam Baby Consuelo 
e Thomaz Green Morton. Ela, uma das gran-
des cantoras brasileiras da época, totalmente 
sem pecado e sem juízo, tinha acabado de se 
separar de Pepeu Gomes. E Thomaz estava no 
auge. Era conhecido em todo o Brasil e até no 
exterior como um paranormal capaz de produ-
zir luzes, entortar talheres e fazer perfume bro-
tar das mãos. Estes poderes misteriosos teriam 
surgido depois dele ter sido atingido por um 
raio enquanto pescava. O guru do ‘rá’ atraía 
uma legião de seguidores para seu sítio, em 
Pouso Alegre. Inclusive personalidades como 
Elba Ramalho, Ivo Pitanguy e Gal Costa. Na 
época, Thomaz cobrava até 20 mil dólares 
para supostos tratamentos de energização. Re-
almente, era um cara muito estranho aquele 
Thomaz. Usava barba e cabelos compridos, 
vestia uma bata colorida e tinha, bem no meio 
da testa, uma protuberância meio azulada, que 
ele dizia ser o ‘terceiro olho’. O fato é que, 
naquela noite, ele e Baby estavam chapados. 
Já tinham bebido rios de cerveja e whisky. Me 
lembro que era mês de dezembro. Então pen-
sei: ‘vou entrevistar o Thomaz e pedir pra ele 
fazer algumas previsões para o ano que vem’. 
Seria perfeito! Quando disse isso ao cinegrafis-
ta, ele quis morrer. Já tinha trabalhado mais do 
que o suficiente para uma simples exposição 
e agora teria que interromper o jantar pra gra-
var com um guru ?? Não mesmo! Sei que deu 
o que fazer pra convencê-lo. Na verdade, tive 
que pagar a metade da conta. E lá fui eu para a 

A segunda é sempre melhor
mesa de Thomaz e Baby. Quando cheguei fui 
direto pra ele: 

“- Olá, Thomaz, tudo bem ? Meu nome é 
Raul, sou repórter da TV Sul de Minas e gosta-
ria de gravar uma entrevista, pra que você faça 
algumas previsões para o ano que vem...’

Ele olhou demoradamente em meus olhos, 
muito sério. De repente estendeu a mão direita 
espalmada em minha direção e gritou pra Pou-
so Alegre inteira ouvir:

‘- Ráááááááááááááááá!!!!!!!!!!!!’
Juro que quase caí de costas com o susto 

que levei. Ainda mais que a mesa inteira, Baby 
inclusive, acompanharam o guru no grito e re-
petiram, todos com a mão espalmada em mi-
nha direção: 

-’Rááááááááááááááá!!!!!!’
Eu ergui a mão e respondi, num sussurro:
- ‘rá...’
Foi bom porque quebrou o gelo. Thomaz 

deu uma gargalhada e puxou uma cadeira pra 
eu sentar. Aí ficou meia hora falando. Disse 
que não poderia gravar entrevista porque tinha 
um contrato exclusivo com uma emissora suí-
ça e também porque as previsões que ele tinha 
eram bombásticas demais e iriam assustar o 
mundo. Enfim, uma historia sem pé nem ca-
beça mas que deixaram aquele jovem repórter 
impressionadíssimo. Ainda tentei convencê-lo, 
mas não teve jeito. Foi então que o próprio 
Thomaz sugeriu:

‘- Porque você não grava com minha amiga 
Baby ? Ela acabou de se separar, está gravando 
um novo disco e tem muita coisa pra falar.’

Me virei pra Baby e falei:
- ‘Ok ? Pode ser ? Você grava comigo ?
- Claro! Vamulá!!! Arma o circo ali e me 

chama quando estiver pronto.’
A equipe, que ainda estava terminando o 

jantar, ficou irada, claro. Tiveram que buscar 
câmera, iluminação, microfones, vt, enfim, 
uma parafernália de equipamentos. Mas depois 
de tudo pronto, gravei uma senhora entrevista 
com Baby. Ela falou sobre o começo da car-
reira, da formação do grupo ‘Novos Baianos’, 
do fim do casamento com Pepeu, da fase cós-
mica e telúrica, dos filhos (estava grávida na 
epoca) e da música popular brasileira. Quando 
me despedi, já de madrugada, Thomaz Green 
Morton se virou novamente pra mim e repetiu:

‘-Rááááááááááááááá....uuuuulllll !!’
Todos deram risadas, agradeci novamente e 

pegamos estrada. Depois, fiquei uma semana 
com o corpo impregnado por um perfume ado-
cicado que ele, sei lá como, exalou sobre mim 
e que não havia banho que tirasse do corpo. No 
dia seguinte, como o cinegrafista tinha previs-
to, a matéria sobre a exposição foi exibida com 
exatos 30 segundos de duração. Já a entrevis-
ta com Baby mereceu uma edição especial e 
foi ao ar no telejornal de sábado, com quase 
seis minutos de duração. Como não tinha feito 
nenhum contra plano, não apareceu nenhuma 
pergunta minha. (O contra plano é quando o 
reporter, depois da entrevista, repete todas as 
perguntas de frente para a câmera. É um re-
curso usado quando gravamos com apenas um 
cinegrafista. Depois, na edição, fica parecendo 
que a entrevista foi gravada com duas câme-
ras). Mas no final da entrevista apareceu o cré-
dito ‘reportagem - Raul Dias Filho’. E ainda 
recebi muitos elogios da chefia por ter tido a 
iniciativa de fazer uma matéria que não estava 
na pauta. Foi uma sensação extraordinária. Que 
se repetiria, dias depois, ao gravar com um dos 
maiores nomes da história da MPB. O primeiro 
grande ‘furo’ da minha carreira. E totalmente 
casual. Mas isto eu conto semana que vem.

Porque por hoje é isso. Mas semana que 
vem tem mais. Até lá.

O mês de Abril foi especial para
 família Dias de São Bartolomeu de 

Minas, Distrito de Cabo Verde. 
Com alegria e gratidão, ela celebrou os 

52 anos de feliz união do casal 
ROQUE & MARIZA DIAS. 
Exemplo de amor, união e 
companheirismo e também 

o aniversário do pai e amigo Roque. 
Orgulhosos os filhos parabenizam e 
desejam  saúde, alegrias e bênçãos 

infinitas em suas vidas
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Capela de Nossa Senhora Aparecida – Palméia

130 anos da Capela de Nossa Senhora 
Aparecida da Palméia, mais conhecida por 
“Capela dos Bueno”, situada na zona rural 
de Muzambinho, esta capela é visitada por 
milhares de devotos no dia 12 de Outubro, 
dia de Nossa Senhora Aparecida, por pesso-
as do município e regiões vizinhas.

“Capela dos Buenos” - 130 anos
 1º de Maio de 1891 – 1º de Maio de 2021

Seus fundadores foram Sr. Ananias Bue-
no de Azeredo e Sra. Ana Deolinda Bueno 
que deixaram pela Fé um patrimônio cul-
tural e religioso. Hoje, a capela é adminis-
trada pela Mitra Diocesana de Guaxupé 
(Paróquia São José de Muzambinho), que a 
restaurou em 2018.

 Mulher Virtuosa, quem a achará? 
O seu valor excede o de finas jóias” 

(Prov.31.10).        
O sábado (24/04), foi especial para Família Al-

ves de Muzambinho, que celebrou com alegria e 
gratidão os 83 anos de vida da matriarca ONIL-
CIA DE OLIVEIRA. Exemplo de fé, garra, força 
e sabedoria que nos ensina e nos inspira. Parabéns 
Mãe querida,  que Deus abençoe com muita saúde, 
sustente e te proteja neste novo ano de sua vida. Te 
amamos muito!

MUZAMBINHO - A família 
de Marina Sousa, felicita pelo 
seu aniversário no sábado, 01/05 
e ainda parabeniza pela aprova-
ção em 1° lugar no curso Lato 
Sensu em Gestão Pública Muni-
cipal na Universidade Federal de 
Alfenas.

PARABÉNS DUPLO
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APARTAMENTO  PARA  TEMPORADA
Aluga-se: 02 apartamentos na Praia da Enseada, no Guarujá, 

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

Consertos e ajustes em roupas

Rua Sete de Setembro, 1.401 /  Muzambinho

Telefone: (35) 9.9897.9509

D´CASARÃO
A loja mais tradicional da cidade 

em tecidos, aviamentos, etc
IMÓVEIS

*******

Rua Siqueira Campos, 183 / Muzambinho

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

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

IMÓVEIS A VENDA
CASAS
- Casa 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

VENDE-SE IMÓVEIS 

Trabalhamos com imóveis de locação 
residencial e comercial. Administramos seu 

imóvel com honestidade, segurança e garantia

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

MINAS AENCASA IMÓVEIS CONVIDA 
VOCÊ PARA NOS FAZER UMA VISITA!

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

DESPACHO DE TODA DOCUMENTAÇÃO!

ALUGUEL COMERCIAL

ALUGUEL DE 
QUITINETES

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

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

VENDE IMÓVEIS URBANOS
OFERTAS DA SEMANA

# IMOVEL 1-VENDA - CÓD.712
Adquira um lindo imóvel localizado na parte alta do 
Parque da Colina, sendo a construção nova ,localizado 
em rua plana, com uma linda vista. VALOR: R$ 
215.000,00. 
# IMOVEL 2-VENDA - CÓD.665
Ótima oportunidade de adquirir um imóvel central, 
localizado próximo ao hospital, com fácil acesso ao 
centro. VALOR R$ 180.000,00.VALOR R$ 180.000,00 .
# IMOVEL 3-VENDA - CÓD 711-
Ótima oportunidade de adquirir um excelente imóvel, 
localizado no Jd. Pôr do Sol, imóvel espaçoso e com e 
uma linda área de lazer, com cozinha e fogão à lenha. 
VALOR: TRATAR NA IMOBILIÁRIA.
# IMOVEL 4-VENDA – CÓD 707
Ótima oportunidade de investimento no centro!!sobrado 
com 01 salão comercial na parte térrea e 01 apartamentos 
na parte superior, sendo com 01 sala, 01 suite,01 cozinha 
e lavanderia. VALOR R$ 190.000,00.
# IMOVEL 5-VENDA - CÓD.647-
Ótima oportunidade de adquirir um imóvel á 02 quadras 
da avenida principal!!sendo com 02 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro e vaga pra carro ao lado.de 
frente com o condomínio Primavera, documentação apta 
pra financiamento. R$ 120.000,00.

VENDE IMÓVEIS RURAIS
# cód. 648-sitio-  ÓTIMA OPORTUNIDADE DE 
ADQUIRIR UM SITIO TODO EQUIPADO- Possui 01 
alqueire. Sendo com 01 casa simples de morada, 
tulha, luz elétrica, água de mina, córrego d’água, boa 
topografia. VALOR :R$ 146.00,00
# -CÓD. 673- Oportunidade de adquirir chácara com 
uma linda cachoeira na divisa da propriedade, com 6.000 
mts, localizada aproximadamente á 8 km da cidade de 
Juruaia-MG, com documentação e escritura em dia, 
topografia irregular. VALOR R$ 90.000,00. (Aceita carro 
como forma de pagamento)

VENDE LOTES
# CÓD 682. Excelente oportunidade de adquirir um lote 
de 275,00 metros em bairro novo com ótimo padrão de 
construção. Lote localizado no Jd. América, próximo a 
caixa d’água, com boa topografia, bairro com fácil acesso 
ao centro! Considerado de bom padrão, com construções 
nova e modernas ao redor. Valor:Tratar na imobiliária. 
# Excelente oportunidade de adquirir um lote em um 
bairro novo e de ótimo padrão !! Localizado no Jd 
Ágape,lote com documentação em dia e apto pra 
financiamento. 
# Ainda temos unidades de lotes á venda no Pq da 
Colina!Consulte nosso corretor.

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)

ALUGUEL RESIDENCIAL
# IMOVEL III-LOCAÇÃO
Aluguel de apartamentos novos, localizado na Rua Sete de 
Setembro, próximo ao semáforo. Valor: á partir de R$ 530,00 
+ R$ 50,00 de Condomínio.

# CÓD.733- ALUGUEL-EXCELENTE- OPORTUNIDADE PARA 
INSTALAR SEU COMÉRCIO! SALÃO COMERCIAL NA RUA JOÃO 
PESSOA, NA ENTRADA PRINCIPAL DA IDADE, AO LADO DE 
GRANDES COMÉRCIOS.COM 634 METROS DE CONSTRUÇÃO, 
COM INSTALAÇÕES MODERNAS PORTAS DE VIDROS 
TEMPERADO.VALOR DO ALUGUEL: TRATAR NA IMOBILIÁRIA.
#  ALUGUEL-EXCELENTE- OPORTUNIDADE PARA INSTALAR 
SEU COMÉRCIO! COMODO COMERCIAL NA RUA APARECIDA, 
PERTO DO GRUPO CESAREO COIMBRA.VALOR DO 
ALUGUEL:R$ 900,00
# OPORTUNIDADE PARA INSTALAR SEU COMÉRCIO! SALÃO 
COMERCIAL NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, COM INSTALAÇÕES 
MODERNAS, PORTAS DE VIDROS TEMPERADO.VALOR DO 
ALUGUEL: TRATAR NA IMOBILIÁRIA.

(35) 3571-2429
ANUNCIE AQUI

DATA  NOME     CIDADE IDADE 
22/04   MARCIO ANTONIO PEREIRA                      GUAXUPÉ     71 ANOS
22/04   MARIA  APARECIDA DE SOUZA                  GUAXUPÉ      59 ANOS
22/04   JÕAO  BATISTA BOLONHA                          GUAXUPÉ       70 ANOS
22/04   FERNANDO GHERARDO LOPES               GUAXUPÉ        59 ANOS
23/04   IZABEL DE  CARVALHO SIQUEIRA             CABO VERDE   79 ANOS
23/04   TRINDADE ESCUDEIRO                              MUZAMBINHO    87 ANOS
23/04   MARIA INES DA SILVA                                  MUZAMBINHO   72 ANOS
23/04   DONCÉLIO CONRADO PEIXOTO                GUARANÉSIA     83 ANOS
23/04   JOAO DOS REIS FAUSTINO                        BOTELHOS        58 ANOS
23/04   VALDIRENE PETRECA                               BOTELHOS         55 ANOS
23/04   IVO HUMBERTO VAGARI                             GUAXUPÉ         73 ANOS
24/04    SEBASTIAO DOMINGOS                            SERRANIA        94 ANOS
25/04   MARIANA APARECIDA DA SILVA PEDRO    GUAXUPÉ    79 ANOS
26/04   MARIA APARECIDA BERNARDES GOMES  SERRANIA   66 ANOS
26/04   JOSÉ DI IÓRIO                                               GUAXUPÉ     99 ANOS
27/04   GELZO LOPES DE AQUINO                           ALTEROSA    80 ANOS
27/04   RENATO DA SILVA                                        GUARANÉSIA    58 ANOS

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 primeiro adendo ao Processo de Licitação nº 25/2021, com as 
seguintes especificações:
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 26/2021.
Objeto: O registro de preços para aquisição de refeições (self-service 
e mamitex). 
Vigência: 12 meses.
Tipo: menor preço por lote.
* Licitação exclusiva para Micro e Pequenas Empresas nos termos do 
artigo 31 da Lei Complementar 57/2013 c/c os artigos 47 e 48 da Lei 
Complementar 123/2006.
Valor estimado: R$ 38.046,00 (trinta e oito mil e quarenta e seis reais)                                                                                                                                     
Recursos: Próprios.
Início do recebimento das propostas de preços e documentos de 
habilitação: às 12h00min do dia 03/05/2021.
Limite para acolhimento das propostas de preços e documentos de 
habilitação: às 12h00min do dia 13/05/2021.
Início da sessão de Disputa de Preços: às 13h00min do dia 13/05/2021.
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

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 25/2021
EDITAL Nº 26/2021

ADENDO Nº1

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/2021
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE
Regime: REGISTRO DE PREÇOS
Prazo: AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

O Município de Botelhos, pessoa jurídica de direito público interno, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional 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, vem, por meio de sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeadas pelo Decreto Nº 03, de 11 de 
janeiro de 2021 deste Município, tornar público o primeiro adendo do 
Processo Administrativo de Licitação nº 25/2021 na modalidade Pregão 
Eletrônico, tipo “menor preço por lote”, cujo objeto é “o registro de preços 
para aquisição de refeição (self-service e marmitex)”, para atender as 
necessidades das Secretarias de Assistência Social e de Saúde, conforme 
abaixo se expõe:
1 – DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL Nº 26/2021
- Fica alterado o edital nº 26/2021, nos termos do presente adendo, da 
seguinte forma:
No preâmbulo do edital:
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 12h00min do dia 
03/05/2021.
LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 12h00min do 
dia 13/05/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13h00min do dia 
13/05/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br
– DISPOSIÇÕES FINAIS
- Ficam ratificadas as demais cláusulas e disposições do Edital nº 26/2021 
não alcançadas pelas presentes alterações.
- Integra este adendo o Termo de Referência (Anexo I) e Modelo de 
Proposta (Anexo II), que segue anexo.

Botelhos/MG, 27 de abril de 2021.
Eduardo José Alves de Oliveira -  Prefeito Municipal  

Daniela Ronquini Figueiredo Ferreira - Pregoeira
Alan Halley de Abreu Luz - Equipe de Apoio

Maria Vicentina Jacon Figueiredo - Equipe de Apoio
Visto:     Aline Amaral Rocha
Assessora Jurídica Municipal

OAB/MG 161.414

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 39/2021, com as seguintes especificações:
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 33/2021.
Objeto: O registro de preços de produtos de hortifrúti.
Vigência: 12 meses.
Tipo: Menor preço por lote.
Valor estimado: R$372.330,50 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos 
e trinta reais e cinquenta 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 03/05/2021.
Limite para acolhimento das propostas de preços e documentos de 
habilitação: às 12h00min do dia 13/05/2021.
Início da sessão de Disputa de Preços: às 13h00min do dia 13/05/2021.
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 primeiro adendo ao Processo de Licitação nº 33/2021, com as 
seguintes especificações:
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 27/2021.
Objeto: Aquisição de tablets.
Vigência: 12 meses.
Tipo: menor preço por item.
Valor estimado: R$ 110.397,66 (cento e dez mil, trezentos e noventa e 
sete reais e sessenta e seis 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 03/05/2021.
Limite para acolhimento das propostas de preços e documentos de 
habilitação: às 12h00min do dia 12/05/2021.
Início da sessão de Disputa de Preços: às 13h00min do dia 12/05/2021.
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 40/2021, com as 
seguintes especificações:
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 34/2021.
Objeto: Aquisição de móveis para atender a Secretaria de Saúde. 
Vigência: Imediato.
Tipo: Menor preço por item.
Valor estimado: R$50.012,11 (cinquenta mil, doze reais e onze 
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 03/05/2021.
Limite para acolhimento das propostas de preços e documentos de 
habilitação: às 12h00min do dia 14/05/2021.
Início da sessão de Disputa de Preços: às 13h00min do dia 14/05/2021.
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
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O telhado do Clube Recreativo de Muzambinho desa-
bou na manhã da terça-feira (27/04). A estrutura caiu sobre 
o piso do último andar do prédio, que fica no centro de 
Muzambinho. A prefeitura isolou a área próxima ao local e 
realizou a limpeza na parte superior.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Guaxupé, aproxima-
damente 80% do telhado do Clube desmoronou. A equipe 
de Salvamento Terrestre do 4º Pelotão de Bombeiros em 
Guaxupé esteve no local em conjunto com o engenheiro e 
o arquiteto da prefeitura de Muzambinho para vistoriar o 
imóvel e calcular a extensão dos danos.

Como parte da ação, o restante do clube, parte da calça-
da e o plenário da Câmara dos Vereadores foram interdita-
dos pela equipe de engenharia e arquitetura municipal até 
que o problema seja solucionado.

Desde 2015 a população pede providências sobre a situ-
ação do clube que está desativado. O prédio data da década 
de 40.

Em dezembro do ano passado, o Corpo de Bombeiros de 
Guaxupé realizou a retirada de telhas soltas do local depois 
de uma chuva forte que atingiu a cidade. Algumas telhas 
atingiram veículos estacionados próximo ao Banco do Bra-
sil durante a chuva.

NOTA - Este semanário vem divulgando em suas pági-
nas a situação do imponente prédio há vários anos. O fato 
era previsivel e aconteceu nesta semana. Ainda bem que 
não tivemos vitimas fatais, o que iria acarretar sérios danos 
aos responsáveis proprietários. Vale frisar que o segundo e 
terceiro pavimento estão sobre análise judicial e “inexiste” 
um dono até o momento. De imponente prédio, o Recreati-
vo hoje está se transformando em ruínas. Confira algumas 
páginas publicadas nos últimos anos, fazendo o alerta para 
o desastre iminente que aconteceria.    

Queda de telhado do Clube Recreativo de Muzambinho 
causou interdição no prédio do Legislativo

Segundo Corpo de Bombeiros, 80% do telhado desmoronou, levando a interdição do Clube e de outras áreas além da Câmara  

Setor de Obras e Engenharia estiveram na área e 
acompanhados de membros do governo emitiram laudo 

para interdição

Alerta feito pelo advogado José Roberto Del Vale na 
edição do dia 15/02/2019

Situação do Clube foi levada ao 
MP na edição do dia 29/11/2019

Novo alerta feito na edição do 
dia 02/10/2020

Na edição do dia 18/12/2020, o 
Clube sofreu a 1ª interdição

Inaugurado na
 década de 40, o 
prédio marcou 

época na 
comunidade de
 Muzambinho

(FOTO: ARQUIVO)

(FOTO: CORPO DE BOMBEIROS)

(FOTOS: A FOLHA REGIONAL)

Clube está localizado em área central da Av. Dr. Américo Luz 
ao lado do Banco do Brasil e da Câmara
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Certamente que não irei aqui falar de al-
guma prefeitura, porque seria muito injusto 
e politiqueiro tecer críticas às administrações 
municipais que assumiram o poder local há 
quatro meses, ainda mais com as dificuldades 
causadas pela virose do Novo Corona, que as-
sola o planeta desde o final de dezembro de 
2019, por isso mesmo chamada de CoViD-19. 
Entretanto, em muitos municípios aqui da 
região, “forças ocultas” em nada importam, 
bombardeando os novos prefeitos, muitas 
vezes usando da estratégia de atingi-los por 
tabela, na pessoa de um ou mais secretários 
municipais.

Todavia não é este o caso do governo do 
Presidente Jair Bolsonaro. Por precaução, por 
patriotismo, até por algum temor nunca fize-
mos a ele críticas exacerbadas nesta coluna, 
evitando generalizações a respeito da atual 
gestão nacional. A oposição a que temos nos 
limitado tem sido feita contra a sua extremada 
ideologia conservadora-direitista com que se 
tentou não somente sufocar, mas intimidar os 
que dela não comungam. Porém, deveríamos 
esperar o que e até quando? Afinal de contas 
o tempo se esvai com rapidez, já se vão quase 
que dois anos e meio deste governo.

O atual governo poderia ter tido uma me-
lhor impulsão porque sua entrada encontrou 
um caminho pavimentado pelas afinidades a 
quem sucedeu. Afinal de contas seu anteces-
sor, Michel Temer, foi fundamental na cons-
piração golpista que redundou no afastamento 
da Presidente Dilma Rousseff. E o então De-
putado Federal, Jair Bolsonaro, fez parte dessa 
trama não somente votando pelo afastamento 
temporário da Presidente, até que fosse ela jul-
gada pelo Senado da República, como fazendo 
uma provocativa e cruel declaração de voto, 
tripudiando sobre Dilma ao enaltecer o supos-
to torturador dela nos tempos em que esteve 
encarcerada na Ditadura Militar. O governo de 
transição de Michel Temer foi de dois anos e 
sete meses, sendo duas as principais medidas 
por ele tomadas: a Reforma Trabalhista, onde 
foi feita uma flexibilização na CLT – Conso-
lidação das Leis do Trabalho – vigente desde 
a Era Vargas, com promessas de diminuir o 
desemprego elevado. Na verdade, houve uma 
precarização do trabalho com perdas referen-
tes à estabilidade no emprego e à segurança no 
trabalho; e uma Emenda Constitucional que 
congelou o orçamento da União por 20 anos, 
a partir de 2016, cabendo acréscimos apenas 
pela inflação anual apurada. Os efeitos disso 
repercutirão no Plano Nacional de Educação e 
no SUS – Sistema Único de Saúde. Ocorre que 
muito dos desacertos atribuídos à Presiden-
te Dilma, foram as chamadas pautas-bombas 
armadas contra ela no Congresso Nacional, 
a fim de que piorasse a situação econômica 
e social do País, trazendo mais descontentes 
para a oposição, consequentemente, desfa-
zendo apoios populares que a Esquerda havia 
conquistado nos dois mandatos de Lula.

Investido como Presidente da República, 
Jair Bolsonaro se envolveu em permanentes 
polêmicas, como sempre foi a sua vida políti-
ca de 28 anos como parlamentar federal. Cren-
do se sustentar num núcleo ideológico, dele 
surgiram as primeiras críticas e os primeiros 
reveses. Por exemplo, a queda com menos de 
um mês do Ministro da Secretaria Geral da 
Presidência da República, Gustavo Bebiano 
(PSL/RJ), um dos principais condutores da 
campanha eleitoral de Bolsonaro, que se viu 
intrigado por um dos filhos do presidente, o 
vereador carioca, Carlos Bolsonaro. Assesso-
res presidenciais desse núcleo ideológico tam-
bém falaram demais, alguns caíram. Conflitos 
com governadores logo nos primeiros meses 
foram surgindo, principalmente com aliados 
que participaram da sua eleição, como João 
Dória (PSDB/SP) e Wilson Witsel (PSC/RJ). 
Com o Presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM/RJ) a relação se deu en-
tre tapas e abraços, até que se desfizesse de 
vez quase ao final dos dois anos de mandato 
de Maia no mais alto cargo da Câmara. En-
tretanto o que o governo Bolsonaro chama de 
conquista no seu primeiro ano, na verdade um 
desastre para o povo brasileiro, foi a Reforma 
da Previdência Social, aprovação obtida gra-
ças aos esforços de Rodrigo Maia e de Davi 
Alcolumbre (DEM/RR), este o Presidente do 
Senado no primeiro biênio. Tal qual a Refor-
ma Trabalhista de Michel Temer, a da Previ-
dência foi outra cantada como favorável para 
a melhoria econômica do país e a abertura de 
novos empregos, no fundo, uma enganação, 
uma reivindicação do maldito Mercado, que 

UM GOVERNO EM DERRETIMENTO

vai engolindo seus nacos suculentos, enquan-
to o povo vê piorar sua vida pessoal. Novas 
expectativas agora são plantadas como a Re-
forma Administrativa, a Tributária – talvez a 
realmente necessária – e as nefastas e antipa-
trióticas privatizações de empresas estatais, 
sobretudo a Eletrobrás, com as hidrelétricas de 
Furnas, da CHESF e da Eletronorte, enquanto 
o Pré-Sal e outros ativos da Petrobrás vão sen-
do dilapidados sem que ninguém reaja como 
reagiram com a corrupção do Mensalão e do 
Petrolão. Nestes casos houve prisões de pode-
rosos como nunca aconteceu antes, R$15 bi-
lhões foram recuperados, outros bilhões obti-
dos sob a forma de multas, embora os métodos 
de punição tenham quebrado nossas melhores 
empreiteiras, gerando mais desemprego.

Quando o Governo Bolsonaro imaginava 
decolar, veio a Pandemia do CoViD-19 e afo-
gou de vez a nossa Economia. Se a Lei Or-
çamentária Anual para o Exercício de 2020 
previa um ‘deficit’ de R$124 bilhões, com a 
Emergência Sanitária o Congresso Nacio-
nal votou o chamado Orçamento Paralelo ou 
“Orçamento de Guerra”, para que a União fi-
zesse os gastos necessários com a CoViD-19, 
inclusive repasses em dinheiro aos Estados 
e Municípios, bem como ajudasse a popula-
ção – como a maioria dos países do Mundo 
têm feito – através de Auxílios Emergenciais 
a Pessoas e Empresas, em decorrência do ne-
cessário isolamento social e formas de fecha-
mento de cidades – o “lockdown” – também 
feito em todos os países, onde vimos a proeza 
da fervilhante Nova York deserta, ou cidades 
italianas com o Exército nas ruas para impedir 
a circulação das pessoas a não ser em serviços 
essenciais. O resultado foi que o rombo no or-
çamento brasileiro em 2020 subiu de R$124 
bilhões para R$877 bilhões, mais ou menos 
12% do nosso PIB – Produto Interno Bruto. 
Um desastre irremediável. Não pense o leitor 
que o Brasil tinha esse dinheiro para tampar o 
prejuízo com a Pandemia. Se já tinha previsão 
de ficar R$124 bilhões no “vermelho”, onde o 
governo arranjou os R$877 bilhões? Simples 
assim, “fabricou” dinheiro na Casa da Moe-
da (que também queria privatizar). Claro, o 
Tesouro Nacional vende Títulos Públicos no 
Mercado, capta dinheiro emprestado para co-
brir o rombo, e emite o dinheiro (“fabrica o 
dinheiro”).

A Pandemia desacelerou no Brasil com 
os últimos fechamentos e fiscalizações, in-
clusive de festas inoportunas promovidas por 
verdadeiros canalhas, irresponsáveis, que têm 
ajudado a matar os próprios amigos e paren-
tes. No entanto nossa média diária de mortos 
ainda chega a quase 3.000 mortes por dia. 
Quando este jornal circular nesta 6ª.feira, 30 
de abril, teremos chegado à cifra absurda de 
400.000 mortos, desde 17 de março do ano 
passado.  Ainda têm uns trouxas que enten-
dem estes números como exagerados ou fal-
sos. Dia a dia vemos a morte mais próxima de 
nós. São parentes, amigos e conhecidos que 
morreram, deixando problemas que as pessoas 
nem imaginam como a orfandade de crianças. 
Nunca fui daqueles capazes de culpar o Pre-
sidente Bolsonaro pelas mortes, pois, sempre 
afirmo que CoViD-19 pegou governantes, 
profissionais da saúde e cientistas de surpresa. 
Ainda bem que a Ciência vinha pesquisando 
vacinas para outras espécies de Corona e, num 
esforço mundial, estas foram desenvolvidas e 
comercializadas em tempo recorde. Entretan-
to há responsabilidades e culpas das quais o 
Presidente Bolsonaro não se livra. Ele negou 
a doença por um bom tempo, deu maus exem-
plos e maus conselhos sobre a CoViD-19, po-
litizou a doença, negligenciou a compra de va-
cinas, criticou a vacina chinesa, que tem sido 
a nossa salvação. Por isso, o Senado Federal 
instalou uma CPI – Comissão Parlamentar 
de Inquérito – para apurar ações e omissões 
do Governo Federal no caso da Pandemia, 
bem como quais recursos financeiros foram 
repassados para Estados e Municípios, pois, 
tempos atrás foi divulgada uma lista duvi-
dosa, pois nela o Governo incluía dinheiro 
obrigatório que tem que enviar a Estados e 
Municípios, tipo FUNDEB, FPE e FPM. Go-
verno nenhum quer uma CPI contra si, por-
que ela desgasta os governantes. Por isso, o 
Presidente Bolsonaro usou de todos os recur-
sos para não havê-la ou para esvaziá-la. É es-
perar prá ver, enquanto o Brasil vai andando 
como bicho-preguiça. 

Marco Regis é médico, foi prefeito de Muzambinho 
(1989/92; 2005/08) e deputado estadual-MG 

(1995/98; 1999/2003) *marco.regis@hotmail.com*

Na tarde de terça-feira, dia 27/04, o de-
putado estadual Professor Cleiton (PSB) se 
pronunciou na reunião da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais. Ele voltou a criticar 
a falta de transparência na administração da 
Companhia Energética de Minas Gerais e 
deu detalhes sobre uma possível aproxima-
ção entre o Partido NOVO e a atual gestão da 
CEMIG. Os elementos levantados sugerem a 
urgente necessidade de abertura de uma CPI 
para que os deputados possam apurar as gra-
ves denúncias.

O deputado sul-mineiro apresentou na 
Casa o requerimento 7.760/2021 com Pe-
dido de Informações sobre a contratação, 
sem prévio processo licitatório, da empresa 
EXEC CONSULTORIA DE RECURSOS 
HUMANOS LTDA. De acordo com o de-
putado, as apurações preliminares dão conta 
de que a empresa, contratada em 21/11/2020, 
teria iniciado a prestações dos serviços em 
28/11/2019, ou seja, antes da assinatura do 
contrato. Professor Cleiton solicitou ainda 
que sejam enviados, pela diretoria da CE-
MIG, todos os processos de contratação da 
empresa, bem como justificativas que autori-
zaram a não realização de licitação.

Cabe à Assembleia corrigir esses erros e 
cobrar ética e moralidade dentro desse patri-
mônio do nosso povo

Em seu pronunciamento, o deputado ques-
tionou a relação entre o governo, o Partido 
NOVO e a empresa EXEC. Segundo ele, a 
mesma empresa atuou no recrutamento de 
candidatos do partido em várias partes do país 
e também do secretariado mineiro. “Como 
parlamentar tenho tentado entender o que 
está acontecendo com a Cemig. Os rendimen-
tos dos diretores da Cemig, nesse tempo de 
pandemia, tem um montante imoral e antiéti-

Deputado Estadual Prof. Cleiton 
pede abertura urgente de CPI 

contra a CEMIG em Minas

co. Parece que estão debochando do povo de 
Minas Gerais, das instituições, do Ministério 
Público e da Assembleia Legislativa”, disse.

Professor Cleiton ainda lembrou que a di-
retoria da CEMIG é composta por executivos 
do estado de São Paulo, inclusive ligados ao 
Partido NOVO de São Paulo. “Sobre a Cemig 
eu volto a afirmar o que já disse antes: Perde-
ram a vergonha! Cabe à Assembleia corrigir 
esses erros e cobrar ética e moralidade dentro 
desse patrimônio do nosso povo”, destacou.

A Cemig já havia sido pauta de críticas 
do parlamentar. No início do ano, ele já ha-
via discursado sobra a desconfiança de que 
a Cemig tenha tido prejuízo com a alienação 
de sua participação na Light e que tudo este-
ja relacionado à uma promessa do governa-
dor Romeu Zema de privatizar a empresa. Na 
ocasião, Professor Cleiton declarou acredi-
tar na tentativa de ‘sucatear’ a empresa para 
que se justifique uma possível privatização. 
“Desconfio que a venda das ações da LIGHT 
representam o maior prejuízo corporativo da 
história recente do Brasil”.

(FOTO: GUILHERME DARDANHAN/ALMG)

(FONTE: FOLHA MACHADENSE) 

Palmeiras cortadas estavam
 totalmente podres

Após o corte das palmeiras imperiais, 
defronte ao prédio da Câmara Municipal 
consideradas condenadas por um laudo do 
Departamento de Meio Ambiente, o Corpo 
de Bombeiros constatou que a situação era 
ainda pior do que se imaginava.

No dia 22 de abril foi realizada a poda 
das árvores, as quais se encontravam com o 
caule totalmente oco e com uma aparência 
escura e seca. 

“Apesar da tristeza de cortar as palmei-
ras, que fazem parte do nosso contexto his-
tórico, não gosto de pensar o que poderia ter 
acontecido caso essa poda demorasse mais 
alguns meses para acontecer”, disse Gustavo 
Calil, diretor responsável pelo corte.

(ASCOM)

(FOTOS ASCOM)
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O projeto “Retomada do Esporte” da Pre-
feitura Municipal de Monte Belo – MG é 
finalista do Prêmio Assis Chateaubriand de 
Responsabilidade Social do XIV Fórum de 
Responsabilidade Social - 2019/2020, orga-
nizado pelo Núcleo de Estudos Universitá-
rios de Responsabilidade Social – NETSU, 
UNIFENAS – Universidade José do Rosário 
Vellano e TV ALTEROSA.

Os projetos vencedores serão anuncia-
dos durante a Cerimônia de Premiação que 
ocorrerá na sexta-feira, dia 30 de abril de 
2021, às 14 horas. Por conta da pandemia, 
a solenidade será feita em formato digital, 
com transmissão ao vivo pelo perfil oficial 
da TV Alterosa – SBT. (Link: https://www.
facebook.com/tvalterosasuldeminas). 

O “Projeto Retomada Esporte” visa a to-
tal organização da pasta esportiva local e sua 
manifestação regional, além do incentivo a 
prática de modalidades esportivas, de even-
tos relacionados ao desenvolvimento das 
pessoas e sua socialização na busca por uma 
vida mais saudável, causando impacto social 
e progresso em políticas públicas esportivas. 

O Retomada do Esporte foi implantando 

Prêmio Assis Chateaubriand de Responsabilidade Social
anunciará vencedores

Projeto Retomada do Esporte é finalista

em 2017, de iniciativa dos profissionais de 
Educação Física, com a execução da Prefei-
tura Municipal de Monte Belo e as parcerias 
das escolas estaduais Frei Levino e Presi-
dente Tancredo de Almeida Neves, da Esco-
la Municipal Coronel João Evangelista dos 
Anjos, da APAE Raio de Luz, do Conselho 
Municipal de Esportes e da população que 
zela pela área. 
Veja o vídeo do projeto Retomada do Esporte: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=qiek-
cLO-WJQ&t=8s 

Conheça os demais projetos finalistas:
Link: https://www.unifenas.br/extensao/res-
ponsabilidadesocial/videosforumrespso-
cial2020.asp (COLABOROU: FAGNER PASSOS)

Instituíção abre inscrições para apoiar 
entidades sem fins lucrativos

As inscrições para o Pro-
grama Empreender para 
Transformar (PET), promo-
vido pela Sicredi das Cultu-
ras RS/MG, iniciaram nesta 
segunda-feira, dia 26 de abril, 
e podem ser realizadas dire-
tamente no site http://www.
sicredi.com.br/coop/culturas-
rsmg/pet. O objetivo do Pro-
grama é fomentar as ações lo-
cais desenvolvidas por meio 
de projetos sustentáveis, cul-
turais, educacionais e esporti-
vos. Podem se inscrever nesta 
inciativa instituições sem fins 
lucrativos como associações 
de classe, instituições de en-
sino, culturais e esportivas, 
entre outras com estas carac-
terísticas. 

As instituições benefi-
ciadas pelo PET devem ser 
legalmente constituídas, de-
vendo ter Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ), 
sendo sua natureza sem fins 
lucrativos. No caso de escolas 
públicas, os projetos poderão 
ser encaminhados por meio 
do círculo de pais e mestres 
ou outra representação afim. 
As instituições beneficiadas 
devem ser associadas à Sicre-
di das Culturas RS/MG até 17 

de maio de 2021.
Para auxiliar as institui-

ções com interesse em inscre-
ver projetos será realizado um 
webinar com o objetivo de 
informar sobre possibilida-
des e critérios de inscrições. 
As instituições poderão se 
inscrever no endereço https://
pt.surveymonkey.com/r/5edi-
caopet, sendo possível optar 
por participar em uma das 
datas disponibilizadas: 29/04, 
às 9h; 30/04, às 15h; e 03/05 
às 19h30.

Em sua 5ª edição, o Pro-
grama Empreender para 
Transformar destinará o total 
de R$ 554.413,04 em recur-

Projeto realizado pelo Serviço de Obras Sociais
 (SOS Criança) de São Sebastião do Paraíso

 (Foto tirada antes da pandemia)

(ASCOM / RAÍZA GOI BORBA)

(ASCOM)

SICREDI DAS CULTURAS RS/MG

sos para subsidiar projetos na 
região de atuação da Sicredi 
das Culturas RS/MG nos es-
tados do Rio Grande do Sul 
e de Minas Gerais. Em São 
Sebastião do Paraíso este é o 
segundo ano em que a inicia-
tiva é realizada. Nos municí-
pios de Guaxupé e Muzam-
binho, com agências abertas 
há sete e quatro meses, res-
pectivamente, este será o pri-
meiro ano de realização do 
PET nestas comunidades. Em 
quarto edições do PET, foram 
mais de R$ 1,2 milhão inves-
tidos em projetos. Somando-
-se à edição deste ano, serão 
mais de R$ 1,7 milhão.

O juiz Flávio Umberto Moura Schmidt 
absolveu o atual prefeito de Juruaia, Álva-
ro Mariano Júnior, o Alvinho; e Rubens de 
Almeida Lacerda, o Dr. Rubens, da acusação 
de apropriação indébita previdenciária de 
valores do Fundo Municipal de Previdência 
do Servidores de Juruaia- FUMPREV, entre 
os anos de 2005 e 2016. A sentença foi dada 
em janeiro de 2021, mas ainda não havia sido 
publicada.

De acordo com a decisão do juiz da co-
marca de Muzambinho, na denúncia feita 
pelo Ministério Público foram encontradas 
incongruências que não comprovaram a in-
tenção de dolo por parte dos acusados.

“Como já visto, principalmente pelo in-
quérito Civil do MP, somado a instrução cri-
minal, observamos que o que levou ao não 
pagamento das contribuições previdenciárias 
ao ente federado, foi as dificuldades finan-
ceiras do Município de Juruaia e não a con-
duta lesiva, exclusivamente dos acusados, 
que eram apenas os gestores à época de suas 
administrações.

Prova esta que, que o próprio legislativo 
local, reconhecendo as dificuldades, acabou 
por aprovar lei específica de parcelamento de 
débito.

Alvinho e Dr. Rubens são absolvidos 
no processo do FUMPREV

Sentença de absolvição do Juiz Flávio 
Schmidt inocenta prefeito e ex-prefeito de 

Juruaia da acusação de apropriação
 indébita de valores do Fundo Municipal de 

Previdência dos servidores.

 Nunca houve sonegação, ausência de es-
crituração dos lançamentos, pelo contrário, 
tudo era às claras, mas não se tinha condições 
de honrar, o que se faz hoje mediante paga-
mento parcelado, o que retira o reflexo penal 
da conduta”, diz um trecho da sentença.

PARCELAMENTO - O atual prefeito e o 
ex-prefeito, Dr. Rubens, foram acusados pelo 
MP de apropriação indébita previdenciária 
à justiça em 2018. Segundo o MP, os gesto-
res deixaram de repassar R$1.185.789,30 ao 
FUMPR

EV. A dívida foi parcelada e vem sendo 
paga, conforme apontou reunião de prestação 
de contas trimestrais do fundo. Os aportes re-
gulares também estão sendo pagos pela atual 
gestão ao FUMPREV.

Segundo o prefeito Alvinho, a situação fi-
nanceira de Juruaia neste quarto mandato é 
mais confortável do que nas ocasiões anterio-
res em que foi prefeito. “O Fundo de Partici-
pação do Município passou de 0,6 para 0,08, 
o que representa um aumento entre R$400 
mil a R$500 mil de arrecadação e traz um 
alívio para as contas permitindo que a Pre-
feitura mantenha esses pagamentos em dia”, 
ressaltou o Prefeito.

(FOTOS: REPRODUÇÃO REDE SOCIAL)

De acordo com a Policia Militar, no sábado (24/04) os militares foram acionados por um homem 
chamado Paulo que contou uma história que emocionou os policiais. O homem disse que vinha de Caja-
mar – SP e que dormiu em um albergue em Poços de Caldas, seguindo logo pela manhã para Cabo Verde 
pois queria rever a filha que morava na cidade.

Paulo disse aos militares que não via a filha há mais de dez anos. A Polícia Militar, sensibilizada 
com a história do homem, fez uma pesquisa com algumas pessoas na cidade e descobriu o paradeiro da 
jovem.

PM ajuda pai a reencontrar filha após 10 anos em Cabo Verde

POLÍCIA

(ONDA POÇOS)

Policiais militares em Monte Belo, no Sudoeste de Minas Gerais, apreenderam, na quinta-feira, 22 de 
abril, um caminhão Mercedes Benz L 1113, de cor azul, ano 1978, emplacado em Conchal, no Estado de São 
Paulo. O veículo, segundo consta, foi utilizado no furto tentado de várias cabeças de gado, pertencentes a 
um pecuarista de 51 anos, morador daquele município. Com objetos apreendidos e pistas já transmitidas às 
autoridades judiciárias, o fato será investigado, com vistas à captura dos autores.

Os PMs foram informados de que suspeitos carregaram o caminhão com gado de uma propriedade mon-
tebelense. No local, os patrulheiros acharam onze animais soltos na pista e depararam com o veículo aban-
donado. Durante o desenrolar da ocorrência, a polícia descobriu que dois homens estranhos foram vistos no 
pasto onde estava o gado furtado. A suspeita é de que o transporte usado por eles tenha apresentado defeito e 
os bandidos, sem saída, recuaram da ação. O delito será investigado pela Polícia Civil regional.

Ladrões furtam onze cabeças de gado, mas acabam abandonando 
a “carga” e o caminhão em Monte Belo

(JOGO SÉRIO)

A Guarda Civil Municipal e a Vigilância Sanitária estavam realizando uma operação na noite do sábado 
(24/04) com a finalidade de inibir e coibir as festas clandestinas e aglomerações, quando os servidores fica-
ram sabendo que estaria acontecendo um luau clandestino no Náutico Clube.

Segundo a GCM no local foram encontradas mais de 300 pessoas e cerca de 80% desses jovens não 
usavam máscara e estavam aglomerados. De acordo com a PM a festa teria começado em duas lojas de con-
veniência e por conta da aglomeração na porta dos estabelecimentos fechados o proprietário precisou chamar 
a policia temendo alguma sanção da fiscalização.  Ainda de acordo com a Policia Militar, os jovens então 
seguiram para o Náutico Clube. 

A GCM ainda conseguiu durante a operação ajudar a PM a recuperar um veiculo Fit Uno furtado. A Poli-
cia Militar foi acionada pelos guardas, efetuando a prisão do suspeito de furto. PM e vigilância conseguiram 
notificar 30 carros e quatro motos, sendo que todos foram multados no valor de R$ 430.

Mais de 300 pessoas são encontradas em festa clandestina em Alfenas

(ONDA POÇOS)
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PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato de convênio nº 5/2021. Contratada: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO ALTO RIO PARDO-CISMARPA. Objeto: o conveniado prestará serviços de 
atendimento médico, ambulatorial, cirúrgico e exames em oftalmologia. Valor: O valor global do convênio é de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). Vigência: 31/12/2021. Muzambinho, 20 de março de 2021. Paulo Sergio Magalhães – 
Prefeito de Muzambinho.

O MUNICIPIO DE NOVA RESENDE- MG, ATRAVÉS DO PREFEITO MUNICIPAL E DA CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL DE 
PESSOAL E RH, TORNA PUBLICA A CONVOCAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2019, OS CANDIDATOS: 
ADRIANA APARECIDA BARBOSA,  INSCRITO NO CPF: 099.288.306-73, DOUGLAS APARECIDO MADEIRA, INSCRITO NO 
CPF 145.831.956-30, LUIZ FELIPE DIAS DOMINGUES, INSCRITO NO CPF: 122.458.826-60, AGUIMAR ALEXANDRE DE 
OLIVEIRA, INSCRITO NO CPF 014.297.916-32, REGIANE APARECIDA SABORITO, INSCRITO NO CPF 036.658.846-08, ADRIANA 
APARECIDA BUENO, INSCRITO NO CPF 834.726.736-72, KATIELE CALORI DE MORAIS, INSCRITO NO CPF 095.108.416-09, 
EDNA MARIA LEITE, INSCRITO NO CPF 036.535.756-13 E LUCILENE GAIO, INSCRITO NO CPF 076.656.246-85 PARA OCUPAR 
A FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇOS GERAIS.

TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/2020, OS CANDIDATOS: LAIS AZEVEDO 
BAQUIÃO, INSCRITO NO CPF, INSCRITO NO CPF 075.715.406-90, LILIANE INEZ SILVA TORRES, INSCRITO NO CPF 
724.995.596-91, ELAINE DO NASCIMENTO MACHADO DA SILVA, INSCRITO NO 183.684.468-99, RAQUEL FERREIRA DE 
ASSIS, INSCRITO NO CPF 032.145.336-06 E PATRICIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA, INSCRITO NO CPF 080.259.026-84 
PARA OCUPAR A FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIRO DO PSF.

TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO N°07/2020, OS CANDIDATOS DIONE INÁCIO BAQUIÃO 
DE PÁDUA, INSCRITO NO CPF 053.931.216-95, CLEUSA APARECIDA PAULINO, INSCRITO NO CPF 112.638.426-74 PARA 
OCUPAR A FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

O CANDIDATO DEVERÁ SE APRESENTAR NA SEDE DA PREFEITURA, SITUADA NA RUA CORONEL JAIME GOMES, 58, 
CENTRO, NOVA RESENDE-MG, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO. PUBLICA-SE.
JOSE ROBERTO RODRIGUES - PREFEITO MUNICIPAL

COMARCA DE MUZAMBINHO / MG – SECRETARIA DO JUÍZO – EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA 
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS GRÃO VERDE 
ARMAZÉNS GERAIS DE MUZAMBINHO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o n. 05.078.815/0001-07, situada em Muzambinho, MG, na Rua Bruno Léo, 951, Jucemg sob 
n. 3120650679-7, GRÃO VERDE ARMAZÉNS GERAIS DE BOTELHOS LTDA – ME, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 24.612.188/0001-97, situada em Botelhos, MG, na Avenida 
Doutor Hélio de Andrade Alves, 1095, Jucemg sob n. 31210617531, MONTE VERDE ARMAZÉNS 
GERAIS DE CABO VERDE LTDA-ME, antigo Grão Verde Armazéns Gerais de Cabo Verde, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 86.476.694/0001-53, situada em Cabo Verde, 
MG, na Rua Sebastião Inácio da Silva, 10, Bairro Santa Edwirges, Jucemg sob n. 3120438078-8; 
CAFEEIRA GRÃO VERDE LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 
20.928.562/0001-07, situada em Cabo Verde, MG, na Rua Sebastião Inácio da Silva, 10, Bairro Santa 
Edwirges, Jucemg sob n. 3121021831-8, GRÃO VERDE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ 
EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 31.143.485/0001-04, situada 
em Cabo Verde, MG, na Rua Sebastião Inácio da Silva, 90, Bairro Santa Edwirges, - Processo nº 
5000171-35.2021.8.13.0441. O Dr. Flávio Umberto Moura Schmidt, MM º, Juiz de Direito da Secretaria 
do Juízo Comarca de Muzambinho/MG, em exercício de seu cargo, tendo em vista o retorno do 
atendimento presencial no Fórum de Muzambinho, FAZ saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que ficam CONVOCADOS TODOS OS INTERESSADOS, CREDORES 
CONCURSAIS E EXTRACONCURSAIS DAS EMPRESAS ACIMA REFERIDAS para comparecerem 
em AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO a ser realizada no dia 11/05/2021, às 14:00, no fórum local, 
sito na Rua da Aparecida, 99, centro, nesta cidade. E para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se o presente que será publicado no DJE e nos órgãos de comunicação local. Muzambinho/
MG, 22 de abril de 2021. Eu, Sandra Mara Bócoli Silva, Escrivã Judicial, o digitei e assinei por ordem 
do MMº. Juiz de Direito, Dr. Flávio Umberto Moura Schmidt, Juiz de Direito.

COMARCA DE MUZAMBINHO / MG

EMURB –  EMPRESA MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO DE GUAXUPÉ/MG – Extrato 
do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020, 
or ig inado da real ização da Tomada de 
Preços nº 001/2020, firmado com a empresa 
TANGRAM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA. Objeto: prorrogação de prazo contratual. 
Fundamento legal: Artigo 57, § 1º, e  inciso 
II, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. Guaxupé/
MG, 27/04/2021. Emmanuel Ribeiro do Valle 
– Presidente da EMURB – Empresa Municipal 
de Urbanização de Guaxupé/MG.

E X T R AT O  D E  C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E S T Á G I O 
PROFISSIONALIZANTE Nº025/2021
PUBLICAÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha-MG
Objeto: Contratação de pessoa física para prestação de Serviço 
como Estagiário em Direito no Fórum de Nova Resende-MG.
CONTRATADO: José Eduardo Lima Maroti
VALOR MENSAL DO VENCIMENTO: 80% do salário mínimo 
vigente.
VIGÊNCIA: 26/04/2021 a 25/04/2022.
Nei André Freire Prefeito Municipal
Liliana das Graças Tâme Lima- Secretária de Educação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2021
PRC 55/2021 – PREGÃO 26/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA – 
PREFEITURA
OBJETO: Implantação de registro de preços para possível 
aquisição de alimento nutricional para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde do município de Bom Jesus da 
Penha/MG 
CONTRATADA:
1 – DSG FARMA N. SRA. ADA. DE PASSOS LTDA no valor total 
de R$ 11.069,50 (Onze mil e sessenta e nove reais e cinquenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 23/04/2021 a 22/04/2022;

Bom Jesus da Penha, 23 de abril de 2021
Junior de Paula Rodrigues - Gerente de Licitações

COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Muzambinho – IPREM, através de sua Diretora Executiva, 
torna público o ADIAMENTO do PRC Nº. 15/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2021, destinado à contratação de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual para a prestação de serviços de assessoria 
previdenciária, com o intuito de oferecer uma maior divulgação ao processo licitatório.
A REALIZAÇÃO do certame acontecerá em 07/06/2021, estando o credenciamento dos interessados reagendado para 
ocorrer das 09h:00min até 09h:30min daquele mesmo dia. Imediatamente após o credenciamento acontecerá a sessão de 
julgamento com a abertura dos respectivos envelopes.
O inteiro teor do edital está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 horas às 11:30 horas ou das 13:00 horas 
às 17:00 horas na Avenida Afonso Pena, 491, centro, Muzambinho ou através do e-mail: “ipremmuzambinho@hotmail.com”.

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: 72/21 CHAMADA PÚBLICA:12/21
OBJETO: Credenciamento para contratação de empresas 
para prestação de serviços de horas de máquinas pesadas 
e caminhão com operador, para manutenção das estradas 
rurais do município de Nova Resende, conforme constantes 
no termo de referência (anexo II) deste edital, pelo período 
de 12 meses.
CREDENCIAMENTO: De 03/05/2021 até 02/06/2021 das 
08h30min até ás 16h30min, de segunda a sexta-feira na 
Prefeitura Municipal de Nova Resende, na Rua Cel. Jaime 
Gomes, 58, centro. 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: 73/21 PREGÃO PRESENCIAL:46/21
OBJETO: A presente licitação tem como objeto o registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para fornecimento de refeições prontas, tipo “marmitex”, 
para consumo conforme necessidades em unidades desta 
prefeitura municipal de Nova Resende/MG, conforme Termo 
de Referência - ANEXO IV deste Edital, pelo período de 
doze meses.
REALIZAÇÃO: 12/05/2021, 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: 74/21 PREGÃO PRESENCIAL:47/21
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a implantação 
de Registro de Preços para aquisição de Concreto Usinado 
e Locação de Auto Bomba para Concreto e Máquina de 
Acabamento de Superfície 36, para atender às necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras do Município de Nova 
Resende/MG, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência - ANEXO IV deste Edital, pelo período de 

doze meses.
REALIZAÇÃO: 13/05/2021, 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: 76/21 PREGÃO PRESENCIAL: 48/21
OBJETO:A presente licitação tem por objeto a implantação 
de registro de preços para a contratação de empresa para 
prestação de serviços de terceirização de mão de obra, 
sendo execução de limpeza pública em vias do município 
de Nova Resende/MG e conservação e higienização de 
prédios e espaços públicos conforme necessidade, visando 
solicitações dos serviços futuras e parceladas, conforme 
Termo de Referência - ANEXO IV deste Edital, pelo período 
de doze meses.
REALIZAÇÃO: 11/05/2021, na Prefeitura Municipal de Nova 
Resende, na Rua Cel. Jaime Gomes, 58, centro, sendo a 
partir das 12h00min. 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: 75/21 CONCORRÊNCIA: 04/21
OBJETO: A presente concorrência tem por objeto a 
alienação para venda de terrenos de propriedade desta 
prefeitura municipal de Nova Resende/MG, sendo: 
matricula 1.453, R-AV-4-1.453 com área de 277,40M² e 
matricula 3376, R-AV-4-3-376 com área de 1.643,40 M², 
de acordo com a Lei 18/2021, conforme exigências 
estabelecidas nos Anexos deste edital.
 REALIZAÇÃO: 02/06/2021, 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 PUBLICAÇÃO
PRC: 65/21 – PREGÃO PRESENCIAL 40/21    RP 

27/21
OBJETO: A implantação de registro de preços para 
contratação de empresa para manutenção preventiva 
e corretiva em pneus, sendo troca, consertos em geral 
e vulcanização.para manutenção dos veículos da Frota 
municipal de Nova Resende/MG, visando aquisições 
futuras e parceladas pelo período de doze meses.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA 
RESENDE – PREFEITURA
VENCEDORA:ELIEZER LINO DINIZ-ME , inscrita no 
CNPJ:08.387.021/0001-13, valor total de R$ 260.885,00 
(Duzentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e cinco 
reais).
VIGÊNCIA: 26/04/2021 a 25/04/2022
Publica-se. José Roberto Rodrigues – Prefeito Municipal, 
Elizângela Roza da Silva – Presidente da CPL.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
ADITIVO  PRC 149/20 – PREGÃO 102/20 – RP 69/20
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE NOVA 
RESENDE-PREFEITURA
FORNECEDORA: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 
JÚNIOR .
OBJETO: Implantação de Registro de Preços para 
aquisição de materiais de limpeza e utensílios domésticos 
para uso em unidades desta prefeitura municipal de Nova 
Resende/MG.
OBJETO DO ADITIVO: Reequilíbrio econômico-
financeiro de alguns produtos,  conforme tabela abaixo:

Publica-se. José Roberto Rodrigues – Prefeito Municipal, 
Elizângela Roza da Silva – Presidente da CPL.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PRC: 69/21 – PREGÃO PRESENCIAL 43/21    

OBJETO: A implantação de registro de preços para contratação 
de empresa para prestação de serviço especializado de pintura 
artística, mural em homenagem ao povo de Nova Resende-
MG, visando aquisições futuras e parceladas pelo período de 
seis meses.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE 
– PREFEITURA
VENCEDORA: TIAGO CARLOS MARTINS , inscrita no 
CNPJ:08.387.021/0001-13, valor total de R$ 25.000,00 (Vinte 
e cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 29/04/2021 a 27/10/2021
Publica-se. José Roberto Rodrigues – Prefeito Municipal, 
Elizângela Roza da Silva – Presidente da CPL.

 “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO 
SUL DE MINAS GERAIS – CISLAGOS”

Extrato de Termo de Homologação referente: Processo nº 008/2021 – pregão Presencial 003/2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 01.01.01.04.122.0000.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00, e 01.01.01.04
.122.0000.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00, correspondente ao exercício financeiro de 2021, e pela sua 
correspondente para o exercício subsequente e proveniente de recursos próprios do CISLAGOS.
Objeto: Pregão para registrar preço para futura e eventual compra de materiais para equipar os 
leitos de UTI, tendo em vista a pandemia do vírus COVID-19, todos os materiais serão cedidos pelo 
CISLAGOS – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região dos Lagos do Sul de Minas aos hospitais 
regionais com disponibilidade para a criação de novos leitos para atender aos pacientes, conforme 
especificações do termo de referência.
Face ao constante nos autos do processo licitatório de nº 008/2021 referente ao pregão presencial 
nº 003/2021, do tipo Menor Preço por Item Único, e em cumprimento ao disposto no art. 43, inciso 
Vi da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações, no uso de suas atribuições legais de Presidente do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas – CISLAGOS 
determinou a homologação e adjudicação do presente certame conforme ata que estará disponível na 
sede do CISLAGOS para cópias. A empresa MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP pelo item 01 e a empresa 
BIOENG - VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AUTOMAÇÃO 
HOSPITALAR LTDA pelo item 02.
IMPORTANTE: A respectiva ata em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir das 09:00 
horas do dia 03 de maio de 2021, para cópias na sede do CISLAGOS, sito, na Rua Cel. Pedro Correa, 
234, centro, cep: 37130-065, em Alfenas – MG, de 2ª a 5ª feira, das 07:30 as 10:30 horas e de 13:30 
as 16:30 horas e as 6ª feira de 07:30 as 11:00 horas e de 13:30 as 15:30 horas. Maiores informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (35) 3292-1298, falar com Guilherme, Adonias 
ou Marivalda. Guilherme Segatto Moreira – Presidente da comissão de licitação do CISLAGOS.
_____________________________________________________________________________
Extrato da ata de registro de preços referente: Processo nº 005/2021 – Pregão Presencial nº 
002/2021.
Objeto: Pregão para registrar preço para futura e eventual compra de materiais para equipar os 
leitos de UTI, tendo em vista a pandemia do vírus COVID-19, todos os materiais serão cedidos pelo 
CISLAGOS – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região dos Lagos do Sul de Minas aos hospitais 
regionais com disponibilidade para a criação de novos leitos para atender aos pacientes, conforme 
especificações do termo de referência.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 01.01.01.04.122.0000.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00, e 01.01.01.04
.122.0000.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00, correspondente ao exercício financeiro de 2021, e pela sua 
correspondente para o exercício subsequente e proveniente de recursos próprios do CISLAGOS.
Validade da Ata de registro de preços: 12 (doze) meses contados da assinatura do mesmo.
Partes: CISLAGOS X MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP; CISLAGOS X BIOENG - VENDAS E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AUTOMAÇÃO HOSPITALAR LTDA.

“CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO 
SUL DE MINAS GERAIS – CISLAGOS”

O consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do Sul de Minas Gerais 
– CISLAGOS, através de seu Setor de Licitação, torna público o interesse de promover pregão 
presencial nº 004/2021, processo administrativo 009/2021, pregão para registrar preço para futura e 
eventual contratação de Profissional que oferte Moldagem e Adaptação de Próteses Dentárias Totais 
à população usuária do SUS, visando o acesso às ações de reabilitação em saúde bucal, conforme 
especificações, que passará a ter validade contada de sua publicação no jornal “A Folha Regional”. O 
pregão será realizado no dia 13 de maio de 2021.
IMPORTANTE: O respectivo Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir das 
9:00 horas do dia 30 de abril de 2021, através de requisição ao email juridico@cislagos.com.br, no 
site www.cislagos.com.br e para cópias na sede do CISLAGOS, sito, na Rua Cel. Pedro Correa, 234, 
centro, cep: 37130-065, em Alfenas – MG, de 2ª a 5ª feira , das 07:30 as 10:30 horas e de 13:30 as 
16:30 horas e as 6ª feira de 07:30 as 11:00 horas e de 13:30 as 15:30 horas. Maiores informações 
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (35) 3292-1298, falar com Guilherme, Adonias 
ou Marivalda. Guilherme Segatto Moreira – Pregoeiro do CISLAGOS.
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  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 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 132/2021 - DISPENSA Nº 028/2021, cujo objeto trata-
se de Aquisição de uma placa bloqueada em aço para úmero 
proximal com 10 parafusos bloqueados e 2 cortiças para o 
paciente Claudiomar Alves de Souza , com um valor total de 
R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), tendo como empresa 
vencedora AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 
inscrita sob CNPJ nº 20.858.411/0001-20, cumpriu com as 
formalidades legais, conforme atesta o Parecer Jurídico, com 
fundamento no Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93, qual o 
RATIFICO, para todos os fins de direito.
Publique-se. Juruaia-MG, 23 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 133/2021 - DISPENSA Nº 029/2021, cujo 
objeto trata-se de Contratação de empresa/profissional para 
auxilio e acompanhamento da coleta de dados dos valores 
apurados pelo Valor Adicional Fiscal – VAF, do município de 
Juruaia/MG, com um valor total de R$ 16.800,00 (dezesseis 
mil e oitocentos reais), sendo em oito parcelas mensais de 
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), tendo como empresa 
vencedora BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA 
ME, inscrita sob CNPJ nº 07.930.297/0001-33, 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, 23 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 / 
ADJUDICAÇÃO

O Município de Juruaia-MG torna publico que foi Adjudicado 
e homologado o procedimento licitatório PRC 0114/2021 na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, que tem por
OBJETO a Contratação de empresa para prestação de serviço 
de pintura para manutenção preventiva e corretiva nos prédios 
públicos do município de Juruaia/MG, ao seguinte fornecedor:
- FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA 01073679390, inscrita 
sob CNPJ nº 36.472.213/0001-63, no valor total estimado de 
R$ 85.600,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos reais).
Publique-se. Juruaia/MG, 23 de Abril de 2021. Álvaro Mariano 
Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – 
Pregoeiro Oficial.

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO
PRC Nº 038/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 - 

CONTRATO 015/2019
OBJETO: Contrato de assessoria em treinamento em gestão 
educacional, passo a passo SIMEC e planejamento em 
Educação.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JURUAIA - 
PREFEITURA
FORNECEDOR / VALOR TOTAL:
- ROSANE DE MORAES 03048813683, inscrita sob CNPJ nº 
29.598.883/0001-65.
PRORROGADO ATÉ: 04/04/2022.
Publique-se. Juruaia/MG, 05 de Abril de 2021. Álvaro Mariano 
Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – 
Presidente CPL.

EXTRATO DE CONTRATO
PRC Nº 133/2021 – DISPENSA Nº 029/2021 - CONTRATO 

041/2021
OBJETO: Contratação de empresa/profissional para auxilio e 
acompanhamento da coleta de dados dos valores apurados 
pelo Valor Adicional Fiscal – VAF, do município de Juruaia/MG.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JURUAIA - 
PREFEITURA
FORNECEDOR / VALOR TOTAL:
- BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA ME, 
inscrita sob CNPJ nº 07.930.297/0001-33, no valor total de 
R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) sendo em 
oito parcelas mensais de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
VIGÊNCIA: 23/04/2021 a 23/12/2021.
Publique-se. Juruaia/MG, 23 de Abril de 2021. Álvaro Mariano 
Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – 
Presidente CPL.

EXTRATO DE CONTRATO
PRC Nº 114/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 - 

CONTRATO 040/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço 
de pintura para manutenção preventiva e corretiva nos prédios 
públicos do município de Juruaia/MG.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE JURUAIA - 
PREFEITURA
FORNECEDOR / VALOR TOTAL:
- FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA 01073679390, inscrita 
sob CNPJ nº 36.472.213/0001-63, no valor total estimado de 

R$ 85.600,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 23/04/2021 a 22/04/2022.
Publique-se. Juruaia/MG, 23 de Abril de 2021. Álvaro Mariano 
Junior – Prefeito Municipal, Paulo Roberto da Rocha Filho – 
Presidente CPL.

TERMO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO
PRC Nº 056/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 – 

ATA DE REGISTRO 044/2021
OBJETO: Cancelamento do Registro de Preços para aquisição 
de herbicidas firmado entre o município de Juruaia e a empresa 
MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI, inscrita sob CNPJ n° 
11.258.338/0001-64.
O município de Juruaia, no uso de suas atribuições legais, 
considerando tudo o que consta nos autos do Processo 
Administrativo 056/2021, em especial as notificações 
da Procuradoria Geral do Município de Juruaia/MG à 
empresa Mercosul Agronegócios Eireli, inscrita sob CNPJ 
n° 11.258.338/0001-64, o parecer jurídico, RESOLVE, 
CANCELAR a Ata de Registro de Preços n° 44/2021, oriunda 
do PRC 56/2021 PREGÂO 17/2021.
Publique-se. Juruaia/MG, 16 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 139/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 048/2021
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE 
ESPORTES  PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA/MG.
REALIZAÇÃO: 13/05/2021, 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 140/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 049/2021
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL 
PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA 
DE JURUAIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS ORIGINAIS POR FABRICANTE OU 
GENUÍNAS, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO SOBRE A 
TABELA DE PREÇOS VIGENTE DO SISTEMA TRAZ VALOR.
REALIZAÇÃO: 14/05/2021, 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 141/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 050/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU 
JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS PARA 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO DESENVOLVIDO 
PELO CRAS DO MUNICÍPIO DE JURUAIA/MG.
REALIZAÇÃO: 14/05/2021, 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.

CHAMADA PUBLICA 06/2021
OBJETO: A PRESENTE CHAMADA PUBLICA TEM POR 
OBJETIVO O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS,  PARA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS 
CIRURGIAS AMBULATÓRIAS E CONSULTAS MÉDICAS 
PARA AVALIAR PACIENTES EM ESTADO DE AGUDIZAÇÃO 
PARA IDENTIFICAÇÃO EM LINHA DE CUIDADO E OU 
ENCAMINHAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE PEQUENA 
CIRURGIA, COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JURUAIA, ESTADO DE MINAS 
GERAIS, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
CREDENCIAMENTO: os interessados em estar realizando 
o credenciamento poderão enviar a documentação exigida 
no edital a partir de 03/05/2021 até 02/05/2022, na Prefeitura 
Municipal de Juruaia/MG, na Rua Ana Vitória, 135, centro, 
sendo das 07h30min as 11h30min e das 13h15min as 
16h00min. 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 – Presidente da CPL.

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 DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA. Objeto: O 
presente termo aditivo tem por finalidade o reequilíbrio Econômico-Financeiro do item 98 do Edital, Fita Zebrada, utilizada como 
indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. Rolo com 19mm x 30m., o valor licitado era de R$2,39 cada e 
passou para R$3,05 cada, valor total estimado de R$46,20 (Quarenta e seis reais e vinte centavos), 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$256.373,43 
(Duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos). 29 de Abril de 2021. Paulo Sérgio 
Magalhães – Prefeito.

PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato de contrato nº 046/2021. Processo Nº 228/2021. Credenciamento 001/2021. Inexigibilidade 
011/2021. Contratado: CLINICA OFTALMOLÓGICA G. VILHENA LTDA, Objeto: CREDENCIANDO para realização de consultas 
médicas na especialidade de Oftalmologia para procedimentos conforme contrato, 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: 26.04. 2021 
a o dia 26.04.2022. Muzambinho, 29 de Abril de 2021. Paulo Sérgio Magalhães – Prefeito de Muzambinho. 

PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato de contrato nº 044/2021. Processo Nº 140/2021. Contratado: GIBIEL E GONÇALVES 
LTDA., Objeto: locação estimada 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., através de processo de Dispensa de 
Licitação, com fulcro no artigo 24, inciso IV e artigo 26, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020, art. 4º. Valor Total 
Estimado: R$96.000,00 (Noventa e seis mil reais). Vigência: 22.04.2021 a 22.10.2021. Muzambinho, 29 de Abril de 2021. Paulo 
Sérgio Magalhães – Prefeito de Muzambinho.

PREFEITURA DE MUZAMBINHO. Extrato do TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020, 
RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 262/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO E A EMPRESA BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI.  Objeto: 
O presente Termo tem por objeto a RESCISÃO da Ata de Registro de Preços nº 025/2020, firmado com a empresa BBW DO 
BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 17.450.564/0001-29, oriunda do Pregão Presencial 
nº 032/2020. Muzambinho, 29 de Abril de 2021.  Paulo Sérgio Magalhães – Prefeito de Muzambinho.

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 pela pregoeira e equipe de apoio, designadas pelas Portarias nº020, 
de 04/01/2021 e nº 74, de 09/04/ 2021, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021, PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº 247/2021 , REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2021, 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, visando a futura 
e eventual aquisição de materiais de construção diversos e produtos correlatos, conforme quantidades, especificações e 
condições gerais de fornecimento contidas no edital e seus anexos. DATA DE ABERTURA: 13/05/2021- Fase 01 - Das 09:00 
h às 09:30 h- Credenciamento com a entrega dos envelopes 01 e 02. Fase 02 –9:30 h -Abertura das propostas de preços para 
análise e, em seguida, Fase 03- 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), 28 de abril de 2021. Paulo Sérgio Magalhães, Prefeito Municipal. Sueli Antônia de Matos, Pregoeira.

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 pela pregoeira e equipe de apoio, designadas pelas Portarias nº020, 
de 04/01/2021 e nº 74, de 09/04/ 2021, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº 249/2021,TIPO MAIOR VALOR OFERTADO, Cujo 
objeto consiste na contratação de Instituição Financeira, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para operar os serviços de 
processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MUZAMBINHO/MG, sem ônus para a contratante, conforme especificações constante no Termo de Referência, anexo I do 
edital. DATA DE ABERTURA: 17/05/2021- Fase 01 - Das 09:00 h às 09:30 h- Credenciamento com a entrega dos envelopes 
01 e 02. Fase 02 –9:30 h - Abertura das propostas de preços para análise e, em ato contínuo, fase 03- 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 08:00 h às 16:00 h, em dias úteis. Maiores informações poderão ser obtidas 
através do telefone (35)3571-1188 e pelo site: www.muzambinho.mg.gov.br. Muzambinho (MG), 29 de abril de 2021. Paulo 
Sérgio Magalhães, Prefeito Municipal. Sueli Antônia de Matos, Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTE BELO – MG, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E COM FUNDAMENTO NO ART. 
4º, XXII, DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2001 E ART. 43, VI, DA LEI 
FEDERAL Nº8.666/93, E CONFORME CONSTA NO PROCESSO 
A MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO, RESOLVO HOMOLOGAR 
O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, NA MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021, CUJO OBJETO É O REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MADEIRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
DETERMINO QUE SEJA ADOTADO AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA 
REALIZAR O REGISTRO DE PREÇO DA SEGUINTE EMPRESA: 
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 14.718.491/0001-
15, NO VALOR ESTIMADO DE R$ 111.524,00 (CENTO E ONZE 
MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS). O CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO FOI O DE MENOR PREÇO POR ITEM. MONTE BELO/
MG, 16 DE ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO FERREIRA BONELI 
– PREFEITO MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTE BELO – MG, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E COM FUNDAMENTO NO ART. 
4º, XXII, DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2001 E ART. 43, VI, DA LEI 
FEDERAL Nº8.666/93, E CONFORME CONSTA NO PROCESSO 
A MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO, RESOLVO HOMOLOGAR 
O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2021, NA MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, CUJO OBJETO É O REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM 
ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DETERMINO 
QUE SEJA ADOTADO AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA REALIZAR 
O REGISTRO DE PREÇO DA SEGUINTE EMPRESA: MIRIAN 
IMACULADA RODRIGUES MARQUES, CNPJ 71.511.448/0001-18, 
NO VALOR ESTIMADO DE R$ 7.674,00 (SETE MIL, SEISCENTOS 
E SETENTA E QUATRO REAIS). O CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
FOI O DE MENOR PREÇO POR ITEM. MONTE BELO/MG, 15 DE 
ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO FERREIRA BONELI – PREFEITO 
MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTE BELO – MG, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E COM FUNDAMENTO NO ART. 
4º, XXII, DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2001 E ART. 43, VI, DA LEI 
FEDERAL Nº8.666/93, E CONFORME CONSTA NO PROCESSO 
A MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO, RESOLVO HOMOLOGAR 
O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021, NA MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021, CUJO OBJETO É O REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
ARTEFATOS DE CIMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. DETERMINO QUE SEJA ADOTADO AS 
MEDIDAS CABÍVEIS PARA REALIZAR O REGISTRO DE PREÇO 
DAS SEGUINTES EMPRESAS: ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA, CNPJ 25.938.879/0001-48, NO VALOR ESTIPULADO DE 
R$ 193.256,00 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS 
E CINQUENTA E SEIS REAIS), BRITAMIL-BRITA CONCRETO E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 17.192.048/0003-03, NO 
VALOR ESTIPULADO DE R$ 258.566,40 (DUZENTOS E CINQUENTA 
E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 
CENTAVOS), COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 
14.718.491/0001-15, NO VALOR ESTIPULADO DE R$ 445.646,50, 
QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E 
QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), JONATHAN 
PEREIRA CRABI EIRELI, CNPJ 09.070.645/0001-75, NO VALOR 
ESTIPULADO DE R$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS), 
PARDINHOS BLOCOS LTDA, CNPJ 40.983.578/0001-20, NO 
VALOR ESTIPULADO DE R$ 58.799,00 (CINQUENTA E OITO MIL, 
SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). VALOR TOTAL DE R$ 
1.048.267,90 (UM MILHÃO, QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E 
SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). O CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO FOI O DE MENOR PREÇO POR ITEM. MONTE 
BELO/MG, 14 DE ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO FERREIRA 
BONELI – PREFEITO MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTE BELO – MG, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E COM FUNDAMENTO NO ART. 
4º, XXII, DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2001 E ART. 43, VI, DA LEI 
FEDERAL Nº8.666/93, E CONFORME CONSTA NO PROCESSO A 
MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO, RESOLVO HOMOLOGAR O 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021, NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2021, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ‘’TESTES 
RÁPIDOS IGG/IGM E SWAB, SCALP, AGULHAS E TUBOS DE COLETA’’ 
PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DIAGNÓSTICO DE CORONA VÍRUS 
EM CASOS SUSPEITOS E/OU EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DETERMINO 
QUE SEJA ADOTADO AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA AQUISIÇÃO DOS 
ITENS DAS SEGUINTES EMPRESAS: MED CENTER COMECIAL 
LTDA – CNPJ: 00.874.929/0001-40, NO VALOR ESTIPULADO DE 
R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS),  LIFE CARE DIAGNÓSTICOS 
– CNPJ: 34.637.297/0001-12, NO VALOR ESTIPULADO DE R$ 
149.490,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E 
NOVENTA REAIS), E CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 08.297.473/0001-04, NO VALOR 
ESTIPULADO DE R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS). 
TOTALIZANDO R$ 226.990,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL, 
NOVECENTOS E NOVENTA REAIS). O CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
FOI O DE MENOR PREÇO POR ITEM. MONTE BELO/MG, 23 DE 
ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO FERREIRA BONELI – PREFEITO 
MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTE BELO – MG, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E COM FUNDAMENTO NO ART. 
4º, XXII, DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2001 E ART. 43, VI, DA LEI 
FEDERAL Nº8.666/93, E CONFORME CONSTA NO PROCESSO A 
MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO, RESOLVO HOMOLOGAR O 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021, NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 016/2021, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
NO APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA NO NOVO 
MODELO DE FINANCIAMENTO (PROGRAMA PREVINE BRASIL), 
PLANEJAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM SISTEMAS 
DE INFORMAÇÕES (DIGISUS, SIG-RES, GEICOM, SIOPS, 
E-GESTOR, E-SUS, SIGAF,SGP, E OUTROS), ELABORAÇÃO 
DE POP’S, ORGANOGRAMAS, FLUXOGRAMAS, REALIZAÇÃO 
DE AUDITORIAS, TREINAMENTOS, RECADASTRAMENTO 
PROFISSIONAL, REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES VIGENTES 

PELO CENÁRIO DA PANDEMIA COVID19, VISANDO O ATENDIMENTO 
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DETERMINO QUE SEJA 
ADOTADO AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS 
DA EMPRESA: JOAO TADEU SILVA – CONSULTORIA, CNPJ: 
21.694.560/0001-63, NO VALOR MENSAL ESTIPULADO DE R$ 
2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS), POR 12 MESES, TOTALIZANDO 
R$ 25.200,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS). O CRITÉRIO 
DE JULGAMENTO FOI O DE MENOR PREÇO POR ITEM. MONTE 
BELO/MG, 23 DE ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO FERREIRA 
BONELI – PREFEITO MUNICIPAL.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – PROCESSO Nº 035/2021 – 
PREGÃO Nº 017/2021 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 
DE PISCINAS DA PRAÇA DE ESPORTES EM ATENDIMENTO ÀS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. PROTOCOLO: 13 
DE MAIO DE 2021, DAS 12H30MIN ÀS 13H00MIN NA DIVISÃO DE 
COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA. O EDITAL COMPLETO 
ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE: WWW.MONTEBELO.MG.GOV.BR OU NA 
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, SITUADO À AV. FRANCISCO 
WENCESLAU DOS ANJOS, 453 – CENTRO – MONTE BELO/MG.  
MONTE BELO, 28 DE ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO FERREIRA 
BONELI – PREFEITO MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – PROCESSO Nº 046/2021 – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – OBJETO: É A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS 
SANITÁRIAS DOMICILIARES – CONSTITUÍDAS DE TANQUE 
SÉPTICO, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO, ABRANGENDO 
DIVERSOS BAIRROS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 
CONVÊNIO 855065/2017 FUNASA. PROTOCOLO: 18 DE MAIO DE 
2021, DAS 12H:30MIN ÀS 13H:00MIN NA DIVISÃO DE COMPRAS 
E LICITAÇÃO DA PREFEITURA E POSTERIOR ABERTURA ÀS 
13H:30MIN. O EDITAL COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE: 
WWW.MONTEBELO.MG.GOV.BR OU NA DIVISÃO DE COMPRAS E 
LICITAÇÃO, SITUADO À AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 
453 – CENTRO – MONTE BELO/MG.  MONTE BELO, 28 DE ABRIL DE 
2021. KLEBER ANTÔNIO FERREIRA BONELI – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – EXTRATO DE 1º TERMO DE 
APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 102/2020 
– PROCESSO N° 159/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2020. 
OBJETO: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO ITEM 
001 – CIMENTO CP-II-E-32 EMB. C/ 50KG. CONTRATADA: COMPRE 
BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP. CNPJ Nº: 14.718.491/0001-15. 
ESTE INSTRUMENTO PASSA A VIGORAR A PARTIR DE: 08/04/2021. 
MONTE BELO/MG, 08 DE ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO 
FERREIRA BONELI – PREFEITO MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – EXTRATO DE 1º TERMO DE 
APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 047/2019 – PROCESSO N° 
063/2019, INEXIGIBILIDADE N° 002/2019. OBJETO: INCLUSÃO 
DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO CONTRATO, CONFORME 
DISPOSTO NO ART. 65, DA LEI 8.666/93, E SUAS MODIFICAÇÕES. 
CONTRATADO: MARIA APARECIDA DONIZETTI DOS SANTOS. 
MONTE BELO/MG, 15 DE ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO 
FERREIRA BONELI – PREFEITO MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – EXTRATO DE 1º TERMO DE 
APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 122/2020 
– PROCESSO N° 197/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2020. 
OBJETO: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO ITEM 030 
– CAPTOPRIL 25MG CP. CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL 
LTDA. CNPJ Nº: 00.874.929/0001-40. ESTE INSTRUMENTO PASSA 
A VIGORAR A PARTIR DE: 20/04/2021. MONTE BELO/MG, 20 DE 
ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO FERREIRA BONELI – PREFEITO 
MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – EXTRATO DE 2º TERMO DE 
APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2020 
– PROCESSO N° 034/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2020. 
OBJETO: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO ITEM 
007 – FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M. CONTRATADA: MED 
CENTER COMERCIAL LTDA. CNPJ Nº: 00.874.929/0001-40. ESTE 
INSTRUMENTO PASSA A VIGORAR A PARTIR DE: 20/04/2021. 
MONTE BELO/MG, 20 DE ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO 
FERREIRA BONELI – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – EXTRATO DE 3º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2019 – PROCESSO N° 262/2018 – 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2018. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
PARA FUNCIONAMENTO DO ESF ELDORADO ATÉ 14/01/2022 EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCADOR: 
ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA. ESTE INSTRUMENTO PASSA A 
VIGORAR A PARTIR DE: 15/04/2021. MONTE BELO/MG, 13 DE 
ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO FERREIRA BONELI – PREFEITO 
MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N° 009/2020 – PROCESSO N° 004/2020 – DISPENSA 
N° 004/2020. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO 
DA ESF PARANAZINHO ATÉ 06/05/2021, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCADOR: JORDINA MARIA 
DA CONCEIÇÃO RUELA. ESTE INSTRUMENTO PASSA A VIGORAR 
A PARTIR DE: 17/04/2021. MONTE BELO/MG, 15 DE ABRIL DE 2021. 
KLEBER ANTÔNIO FERREIRA BONELI – PREFEITO MUNICIPAL.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE MONTE BELO/MG – EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 006/2021 – PRC N° 009/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 
N° 003/2021. OBJETO: AQUISIÇÕES DE ‘’TESTES RÁPIDOS IGG/
IGM E SWAB, SCALP, AGULHAS E TUBOS DE COLETA’’ PARA 
REALIZAÇÃO DE TESTES DIAGNÓSTICO DE CORONA VÍRUS 
EM CASOS SUSPEITOS E/OU EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
CONTRATADA: CIRÚRGICA PATROCÍNIO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ: 08.297.473/0001-04, 
NO VALOR DE R$ 7.500,00. VIGÊNCIA: 26/04/2021 A 25/04/2022. 
MONTE BELO/MG, 26 DE ABRIL DE 2021. KLEBER ANTÔNIO 
FERREIRA BONELI – PREFEITO MUNICIPAL.

EDITAL
 JOÃO ROBERTO ROMANO, Oficial do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de 
Areado, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc.

 Faz saber a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi 
protocolado nesta Serventia em 25/03/2021, o requerimento pelo qual João Batista Coelho 
Neto, Motorista, aposentado, inscrito no CPF/MF sob nº 776.099.05887, portador do RG 
8.515.170/SSP/SP e Dulce Maria Faloni Coelho, Contabilista, inscrita no CPF/MF sob nº 
287.288.906-04, portador do RG nº 1.001.491 SSP/MG, ambos brasileiros, casados entre 
si pelo Regime da Comunhão Universal de Bens, residentes na Rua Areado, nº 97, em 
Alterosa, MG, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião 
Extrajudicial, com fulcro no artigo 216-A da Lei 6.015/73, com redação incluída pelo artigo 
1.071, do Código de Processo Civil, protocolado sob nº 001/2021, sobre o imóvel constante 
de um terreno com a área de 306,50 metros quadrados, situado na Rua São Vicente, em 
Alterosa, MG, desta Comarca, contendo uma casa residencial, nº 722, dentro do seguinte 
circulo divisório; “Inicia-se a no vértice e com fluência das divisas de via pública com a 
confrontante Maria Aparecida de Lima, casada com Reges Alves de Lima, seguindo em 
sentindo horário, em linha reta, por uma extensão de 25,10 metros até encontrar outro vértice. 
Dai volve à direita e segue em linha reta confrontando com Genésio Rodrigues Terra, solteiro, 
por uma extensão de 12,80 metros até encontrar outro vértice. Dai volve novamente à direita 
e segue por linha reta, confrontando com Lenir de Souza Cardoso, viúva, por uma extensão 
de 25,00 metros até encontrar outro vértice. Dai volve novamente à direita e segue em linha 
reta, confrontando com a via pública, por uma extensão de 11,70 metros até encontrar o ponto 
do começo desta descrição”. Foi lavrada a Ata Notarial para fins de Usucapião Extrajudicial 
nas Notas do Tabelionato de Alterosa, no livro nº 197, folhas 127/128v., em 27/01/2021. 
Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados, e títulos de direitos 
reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante 
esta Serventia, sita na Rua João Duarte, nº 123, nesta cidade, Centro, com as razões de 
sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste, cientes de 
que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos 
requerentes, sendo reconhecida a favor dos referidos requerentes, a usucapião extrajudicial 
com o competente registro na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Areado, MG, 
aos vinte e nove (29) de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e um (2.021). Eu, João Roberto 
Romano, Oficial, o fiz digitar e assino em público e raso.   
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Vagner D. Alves
(Com agências)

Terça-feira, 27 de abril de 2021. O fim de 
um tempo. Ruíram de vez as formas do Clu-
be Recreativo de Muzambinho. Ali eu fui fe-
liz. Pulei vários carnavais ao som das músicas 
da Gal Costa, cantadas através das vozes das 
bandas do seu Lázaro Cesarino ou da Banda 
“Os Dragões” ou “das bandas de fora”. Sim. 
Tinha lança-perfume. Ali, todos os sábados e 
domingos do ano  dançávamos, paquerávamos 
e namorávamos ao som das fitas cassetes ou 
LPs do Marcelo (no bailinho, depois das “dan-
çantes” vinham as “lentas”. Nas lentas a gente 
“pegava” a moça que queríamos beijar para 
dançar. Duas ou três “músicas lentas” depois 
vinha a desculpa do “tá quente aqui. Vamos pra 
sacada?” Expectativa: um “não” era sinal de 
que dançaríamos mais uma e bateríamos atrás 
de outra moça , talvez menos desejada que a 
primeira, mas voltar pra casa sem beijar ?! Não 
dava! Ia a outra mesmo. Ou ainda outra ou ou-
tra. Até as “mexericas amassadas”. Ok. Sei que 
hoje é politicamente incorreto. Mas assim cha-
mávamos as moças mais “fáceis”. Pra não ir 
embora sem O BEIJO). Ali, amigos. Colegas 
do Salatiel de Almeida. Tudo isso depois de ter 
passado no bar do Fernando e tomado conha-
que com mel ou rabo-de-galo pra esquentar e 
criar coragem (também porque a mesada era 
fraca mesmo). Ao final. Na sacada. A pergunta 

Recreativo: o fim de um tempo

fatal: “posso te levar para casa?” Ansiedade. 
O “não” nem era assim de todo ruim, pois era 
hora de reunir a rapaziada que não pegou nin-
guém e voltar aos risos pra casa. O “sim” era 
o aviso de amassos mais quentes ou possibili-
dade de namoro nos portões. Namoro era coisa 
de um mês, não mais que isso. Pois o bom era 
o “processo”. O projeto de clube. No sentido 
mais literal. CLUBE. E bota RECREATIVO 
nisso. Saudades. 

De Fábio Anderson 
Para: Gu, Pedro, Mello, Luiz Augusto, Le-

andro, Jack, Sô, Leca, Liliane, Marília, Neusa 
Maria, Neiva, Neide, Lucinda, Nise, Sonise, 
Daniela, Helcinho, Rê, Solange, Sílvia, Pauli-
nho, Caju, Vera, Beth, Totô.

TEXTO RECEBIDO DO AMIGO E PROFESSOR FÁBIO ANDERSON

A Campanha Brasil Sem Fome, organizada 
pela Ação da Cidadania, que mobiliza a socie-
dade civil de todo o país para doação de alimen-
tos para distribuição à população em situação 
de insegurança alimentar, enviou para a cidade 
de Muzambinho, no dia 27 de abril, 150 cestas 
básicas. Estas cestas são fruto de uma articula-
ção para a criação do Comitê Local da Ação da 
Cidadania, que atuará em parceria com a rede 
formada em diversas cidades do Sul de Minas 
Gerais. 

O Coordenador da Ação da Cidadania do 
Sul de Minas, Eduardo Tardiole, após iniciativa 
de lideranças do município, se prontificou a di-
recionar para Muzambinho, parte dos alimentos 
recebidos na cidade de Machado. Ele se reunirá 
neste sábado, 01 de maio, com lideranças da so-
ciedade civil local para dar início aos trabalhos 
do Comitê da Ação da Cidadania de Muzambi-
nho.

Campanha Brasil Sem Fome 
chega a Muzambinho

(FOTOS: DIVULGAÇÃO)


