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Campanha de vacinação 
antirrábica em São Lourenço

Apesar de ser uma doença 
controlada, a raiva é muito gra-
ve e causa grande preocupação 
tanto aos donos de animais de 
estimação quanto às autorida-
des brasileiras — que anual-
mente promovem nos estados 
e municípios campanhas de 
vacinação. A vacina antirrábica 
é ainda a única forma de preve-
nir a enfermidade e manter os 
pets saudáveis.

Fatal em quase 100% dos 
casos, a raiva é uma zoonose 
que pode também afetar o ser 
humano e por isso os cuidados 

se redobram no combate e pre-
venção da doença.

Sendo assim, vamos neste 
post abordar sobre a importân-
cia de manter seu animal de es-
timação devidamente vacinado 
contra a doença. Acompanhe!

O que é raiva?
Trata-se de uma infecção 

viral aguda que pode acometer 
animais e seres humanos, que 
contraem a doença por uma 
mordida causada por animais 
infectados. O vírus que provoca 
a doença ataca o sistema ner-

vosos central do hospedeiro, 
causando encefalite (inflama-
ção no cérebro) e que evolui de 
forma bem rápida.

É uma enfermidade consi-
derada fatal, já que seu índice 
de letalidade chega perto dos 
100%. Em alguns países está 
erradicada, como no Japão, 
Antártida e Reino Unido, em 
outros está apenas controlada, 
no entanto animais silvestres 
também podem transmitir o 
vírus. Daí a necessidade de 
sempre haver campanhas de 
prevenção.

Qual a importância da vaci-
na antirrábica para seu pet?

A raiva é uma doença facil-
mente contraída, principalmen-
te, por animais que vivem em 
locais com diversos exemplares 
silvestres. Aqueles pets que 
viajam para locais como sítios 
e fazendas ou qualquer outro 
local que os deixam vulneráveis 
também correm um grande ris-
co —, daí a importância da vaci-
na antirrábica ser administrada 
anualmente, visto que lhes dará 
total proteção contra essa doen-
ça potencialmente fatal.
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Quem não quer termi-
nar bem o ano? Talvez 
seu ano não foi tão bom 
assim, teve um ano difí-
cil, isso é algo que pode 
ter ocorrido. Mas o fato é 
que aqueles que tiveram 
um bom ano e aqueles 
que não tiveram um bom 
ano, têm um desejo em 
comum: querem começar 
um novo ano bem!

Querem ter a esperan-
ça de ter um ano novo 
abençoado,  próspero, 
cheio de alegrias, vitórias 
e tudo de bom que puder 
acontecer. É assim com 
você?

Mas qual seriam os 
conselhos bíblicos para 
vivermos um ano novo 
cheio das bênçãos do Se-
nhor? Neste estudo quero 
comparti lhar com você 
três conselhos sábios e 
preciosos do salmista, 
que nos ensina de fato 
como alcançar esse obje-
tivo em nossas vidas.

3 conselhos sábios
e preciosos para

começar um novo ano 
abençoado

Conselho 1:
Tenha o Senhor

sempre em sua vida

O salmista diz o seguin-
te: “O SENHOR, tenho-o 
sempre à minha presen-
ça…” (Salmos 16:8). Essa 
fala expressa uma certeza 
de que o Senhor faz par-
te da vida do salmista, 
que não existe a mínima 
chance do salmista viver 
sem que Deus seja parte 
integrante (e principal da 
sua vida).

Um novo ano abenço-
ado não acontecerá em 
sua vida se Deus não faz 
parte dela! Se você não 
O honra em sua vida, em 
suas decisões, em seus 
pensamentos!

Por isso, o sábio con-
selho do salmista é que 
Deus tem que fazer par-
te de você, de todo o 
seu ser! E como se faz 
isso? Relacionando-se 
com Ele.

Prec isamos passar 
tempo com Deus no pró-
ximo ano, precisamos 
servi-Lo, precisamos ter 
tempo de oração com Ele. 
Faça isso (de verdade) e 
terá um novo ano diferen-
ciado!

Conselho 2:
Tenha o Senhor em

um lugar privilegiado 
na sua vida

O salmista diz o seguin-
te: “O SENHOR, tenho-o 
sempre à minha presença; 
estando ele à minha direi-
ta…” (Salmos 16:8). Note 
que o salmista tem Deus 
ao seu lado. Isso significa 
proximidade.

Você precisa ter Deus 
próximo de você para ser 
abençoado. A expressão 
“direita”, ou “lado direito” 
tem especial significado. 
O lado direito na bíblia é 
figura de honra, de privi-
légio.

Quando o salmista diz 
que Deus está ao lado 
direito indica que Deus 
tem um lugar especial 
em sua vida, de honra, de 
privilégio! Quem não quer 
ter Deus ao seu lado? 
Todos querem, porém, 
somente aqueles que têm 
intimidade com o Senhor, 
que temem ao Senhor 
de todo o coração é que 
de fato conseguem isso. 
Observe:

“A intimidade do SE-
NHOR é para os que o 
temem, aos quais ele dará 
a conhecer a sua aliança” 
(Salmos 25:14). Quem 
finge que teme ao Senhor 
nunca terá Ele plenamen-
te ao seu lado!

Conselho 3:
Você precisa fazer

sua parte e ser
perseverante

O salmista diz o se-
guinte: “O SENHOR, te-
nho-o sempre à minha 
presença; estando ele à 
minha direita, não serei 
abalado…” (Salmos 16:8). 
Observe que temos aqui 
um resultado.

Deus estando em mi-
nha vida e estando ao 
meu lado, sendo honrado 
no meu viver gera as con-
dições para que eu não 
seja abalado. Mas aqui 
temos um resultado que 
não depende apenas de 
Deus.

A palavra “abalado” 
do hebraico (mowt) sig-
nifica cambalear, tremer, 
escorregar. Temos aqui 
claramente uma ação con-
junta de Deus (que está 
ao meu lado) e minha, 
tendo atenção para não 
tropeçar, escorregar dian-
te daquilo que tem poder 
de me derrubar.

Tem a ver com resis-
tência, com perseverança, 
com fazer a minha parte. 
Por exemplo, Deus estan-
do ao meu lado abençoará 
meu emprego, mas eu 
terei que acordar cedo, 
trabalhar com qualidade, 
com diligência, com em-
penho máximo!

Assim a bênção acon-
tecerá de forma plena! É 
uma ação de cooperação! 
Por isso, pense: O que 
VOCÊ também precisa 
fazer para ter uma novo 
ano abençoado?

Dessa forma, temos 
três preciosos conselhos 
que nos ajudarão a ter 
uma vida abençoada no 
próximo ano! Agora, basta 
colocar em prática! Vamos 
lá?

3 conselhos sábios do salmista para 
começar um novo ano abençoado

Postado por Presbítero André Sanchez

Prefeitura de Andrelândia-MG
EXTRATO DE AVISO DE LICI-

TAÇÃO
Processo n° 093/2022, Pregão 

Presencial n° 033/2022.
Objeto: Registro de Preços, pelo 
prazo de 12 meses, para eventual 
e futura Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviços médicos, para atendi-
mento na forma de consultas mé-
dicas, cirurgia geral, anestesia, 
procedimentos ambulatoriais e 
cirúrgicos. Entrega de Envelopes 
e Sessão Pública dia 22/08/2022, 
Horário: 09:00 horas.
Informações (035) 3325-1432 e 
e-mail: licitacao2@andrelandia.
mg.gov.br.
Pregoeira: Gabriela G Procópio. 
Andrelândia/MG, 08/08/2022.

PROCESSO SELETIVO 
001/2021 

38° Edital de Convocação 
para realização de exames pre 
admissionais e contratação do 

Processo Seletivo 001/2021.                
O Prefeito de Andrelândia, no uso 
de suas atribuições, que lhe são 

conferidas por lei, convoca os 
candidatos aprovados, de acordo 
com a lista do Anexo Único, para 
fins do disposto no item 3.8 do 
edital PS 001/21. Os candidatos 
deverão comparecer ao Hospital 
Dr. Jose G. Alves, na Rod. Israel 
Pinheiro 1100, dia 12/08/22 - 
13:00 as 17:00hs, para inspeção 
medica oficial. O processo de 
contratação ocorrerá dia 17/08/22 
- Av. José Bernardino, n° 77, 
Centro - de 07:30 as 10:00h, no 
município, portando a documen-
tação necessária, conforme item 
15.9 Edital PS 001/21 e cumprir 
as formalidades legais. O edital e 
lista do Anexo único estarão dis-
poníveis no site oficial Prefeitura 
de Andrelândia, mural publicação 
e tel. (35)33251432. Andrelândia/
MG, 08/08/22. Francisco C. Ri-
velli - Prefeito.  

CONCURSO PUBLICO 
001/2019 

Portaria 042 de 08 de agosto 
de 2022. “Dá provimento a 
cargos públicos nomeando 

Editora UFMG e Ieat lançam e-book 
gratuito sobre “figuras da experiência”

Auxílio Brasil de R$ 600 e demais benefícios 
sociais criados por proposta de Alexandre 
Silveira começam a ser pagos nesta terça

A Editora UFMG e o Instituto 
de Estudos Avançados Trans-
disciplinares (Ieat) acabam de 
publicar o e-book Figuras da 
experiência, que reúne artigos 
sobre a experiência artística 
de pesquisadores que parti-
ciparam dos dois colóquios 
organizados em 2015 e 2016 
pelo Bureau de Estudos sobre 
a Imagem e o Tempo (BE-IT), 
grupo de pesquisa da Escola 
de Belas Artes (EBA). O livro, 
que reúne a contribuição aca-
dêmica de 21 artistas pesqui-
sadores da própria UFMG e de 
outras instituições brasileiras 
e estrangeiras, pode ser bai-
xado gratuitamente no site da 
Editora.

Os textos do livro apresen-
tam um panorama diverso do 
que a arte abraça: a teoria da 
arte e os processos artísticos 
e suas narrativas, as relações 
com a psicanálise, os movi-
mentos artísticos históricos, a 
análise dos comportamentos e 
ações dos artistas, as intrinca-
das relações da história com a 
imagem, a situação dos artistas 
diante da política e do ativismo, 
o olhar de um historiador sobre 
um artista e o olhar de um artis-
ta sobre outro, a crítica e a te-
oria da arte. “Naqueles dias de 
intensa comunhão, estudantes, 
pesquisadores e ouvintes se 
dedicaram a uma atenta escuta 
e a uma franca interrogação 
sobre o lugar da arte nos dias 
de hoje”, diz a sinopse do livro 
no site da Editora UFMG.

Responsável pela organi-

zação do volume, a professora 
Patricia Franca-Huchet, da Es-
cola de Belas-Artes, responde a 
duas perguntas sobre a obra.

Em que sentido o conceito 
de experiência é discutido no 
livro, no que diz respeito à sua 
relação com a arte?

A experiência envolve vários 
conceitos correlatos: a memó-
ria, o esquecimento, a história, 
o tempo, a liberdade, a obedi-
ência, a tradição, a autoridade, 
a exemplaridade, a transgres-
são, a hipótese, a conservação, 
a invenção, a reprodução e a 
criação. Ela envolve as duas 
polaridades, a do ter e a do 
fazer, é um vaivém entre a au-
toridade e a descoberta. Ela é 
uma espécie de imagem crítica 
e dialética, no sentido de que 
as descrições e as análises dos 
processos experimentais são 
maneiras de firmar as experi-
ências. Um processo artístico 
ou experimental bem descrito 
e analisado é capaz de se 
tornar uma referência, mesmo 
que provisória. Quando somos 
tocados e convencidos por um 
trabalho artístico, é porque ele 
soube explorar e contemplar 
as duas faces da experiência, 
promovendo um encontro entre 
produção laboratorial e método 
consistente.

De que forma a experiência 
do artista pesquisador, como um 
processo de investigação, se 
situa no tempo e na história?

Hoje podemos afirmar que 
a pesquisa em arte, em suas 
diversas manifestações, apre-

Mais de 20 milhões de 
pessoas em condições de 
vulnerabilidade social no 
Brasil vão receber, a partir 
desta terça-feira (9/8), o valor 
mínimo de R$ 600 referentes 
ao Auxílio Brasil. O valor do 
benefício pago é agora 50% 
maior graças à proposta do 
senador Alexandre Silveira 
(PSD/MG). A PEC 01/2022, 
apresentada pelo senador mi-
neiro em fevereiro deste ano 
e aprovada pelo Congresso 
Nacional no mês passado, 
também criou o auxílio emer-
gencial de R$ 1.000 para 
caminhoneiros e dobrou o 
valor do auxílio-gás para as 
famílias carentes. Estes be-
nefícios também serão pagos 
a partir desta terça-feira. 

“Em fevereiro, quando tive 
a honra de chegar ao Senado, 
este foi o meu primeiro pro-
jeto apresentado. Há cinco 
meses, nós já percebíamos 
e entendíamos a necessida-
de de socorrer à população 
brasileira desta crise social 
e econômica que vivemos. 
É muito preocupante termos 
voltado ao mapa da fome, 
com mais de 33 milhões de 
pessoas sem ter as mínimas 
condições de se alimentar 
direito. Lamento que o projeto 
tenha demorado tanto para 
ser aprovado, mas acredito 
que é um benefício social im-
portante demais para ajudar 
a combater a fome e amparar 
tantas famílias que sofrem 
com a crise e o desemprego”, 

afirmou o senador. 

Ações
A proposta de Alexandre 

Silveira possibilitou o aumento 
de R$ 400 para, no mínimo, 
R$ 600 do Auxilio Brasil, o 
antigo Bolsa Família. Segun-
do o Ministério da Cidadania, 
2,2 milhões de pessoas foram 
incluídas como beneficiárias, 
chegando ao total de 20,2 
milhões de famílias contem-
pladas. Somente em Minas 
Gerais, 138 mil pessoas foram 
incluídas no programa. 

A PEC 01/2022 de Alexan-
dre Silveira também dobrou o 
valor do Auxílio Gás, pago a 
cada dois meses, segundo o 
valor correspondente ao preço 
médio de um botijão de gás de 

13 quilos. O benefício come-
çará a ser pago nesta terça-
feira e também nos meses de 
outubro e dezembro. 

Outra importante medida 
contemplada pelo projeto do 
senador mineiro foi a criação 
do auxílio emergencial de R$ 
1.000 para cerca de 900 mil 
caminhoneiros autônomos do 
país. A ação foi necessária 
devido à disparada do preço 
do diesel. O benefício, além 
de ajudar o profissional para 
minimizar a alta do preço do 
combustível, também causa 
impacto positivo na redução 
da inflação dos alimentos, 
uma vez que a maioria deles é 
transportado via terrestre. Em 
agosto, os caminhoneiros rece-
berão, extraordinariamente, R$ 
2.000 – referentes às parcelas 
de julho e agosto. O pagamen-
to também será realizado a 
partir desta terça-feira.

candidatos aprovados no 
Concurso Público Edital n° 

001/2019”.       
O Prefeito de Andrelândia, no uso 
das atribuições legais que lhe 
são conferidas por lei. Resolve: 
Nomear os candidatos relacio-
nados no ANEXO I, conforme 
Concurso 001/2019, para exer-
cer, em caráter efetivo, os cargos 
respectivos, de acordo com lista 
anexa, com o resultado final dos 
exames pre-admissionais publi-
cado em 02/08/22. A posse dos 
servidores, será contada a partir 
da publicação desta portaria. 
Deverão comparecer na Av. Jose 
Bernardino, n°77, Centro, desde 
que apresentada a documenta-
ção necessária, conforme Item 16 
e subitens do edital e cumpridas 
todas as formalidades legais. A 
Portaria e lista do Anexo único 
estarão disponíveis no site oficial 
Prefeitura, mural publicação e 
tel. (35)33251432. Andrelândia/
MG, 08/08/22.Francisco Rivelli– 
Prefeito Municipal. 

senta formas e ações susce-
tíveis de mostrar às ciências 
humanas interrogações e pro-
posições ainda inexploradas. 
Assim, deixa transparecer um 
rico saber que pode consolidar 
investigações sobre outras 
ordens da natureza humana 
em geral. A história da arte é 
constituída por amplo conjun-
to de artistas que não teriam 
sido o que foram, não teriam 
deixado o marco que deixaram 
no tempo se não tivessem sido 

pesquisadores. O artista pes-
quisador é uma peça-chave na 
formação e na transmissão do 
conhecimento histórico, mas 
também – e sobretudo – de um 
conhecimento experimental que 
vivencia em sua prática. Hoje 
podemos afirmar que a pes-
quisa em arte, em suas diver-
sas manifestações, apresenta 
formas e ações suscetíveis de 
mostrar às ciências humanas 
interrogações e proposições 
ainda inexploradas.
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Festa da cidade, evento acontecerá na Praça Monsenhor Nagel, 
com entrada gratuita em todas as apresentações

1º Aiuruoca Motor Rock

Ao som do melhor do 
rock n’roll, Aiuruoca, no 
Sul de Minas Gerais, co-
memora 316  anos de 
fundação no próximo do-
mingo, mas com uma vas-
ta programação em um 
novo modelo de encontro 
de motociclistas no 1º Aiu-
ruoca Moto Rock. Além de 
curtir os shows de rock, os 
visitantes poderão visitar 
o Parque Estadual do Pa-
pagaio, que possui mais 
de 80 cachoeiras e o Pico 
do Papagaio. Aiuruoca em 
tupi significa “a casa do 
papagaio”. A banda de rock 
Faixa Etária se apresenta 
na abertura da programa-
ção, na sexta-feira às 21h. 
Com formato diferente dos 
eventos anteriores, o 1º 
Moto Rock terá na orga-
nização os 40 integrantes 
do Moto Clube Vorazes, 
presidido por Kerlei Fer-
reira, o Keké. Ele promete 
surpresas.

Pela procura e hotéis 
lotados, já temos a garan-
tia de sucesso. Estamos 
recebendo motociclistas 
de Minas Gerais, do Rio 
e de São Paulo, além de 
outros estados. O prefei-
to Erlisson do Carlinhos 
está entusiasmado e já 
tem motociclista buscan-
do vaga em hotel de Ca-
xambu e de São Louren-
ço – comentou Kerlei. 
     Os Vorazes prometem 
um evento diferenciado. 
Feito com orientação de 
uma nutricionista, o far-
to café da manhã, será 
acompanhado por estu-
dantes da rede municipal, 
que vão interagir com os 
motociclistas e depois par-
ticipar de desfile escolar. 
O camping será em local 
coberto, com chuveiros 
quentes, e o evento terá 
uma carreta com sanitá-

rios. O prefeito da cidade 
sugeriu a contratação da 
Faixa Etária, o grupo mu-
sical preferido dos motoci-
clistas que foi eleito como a 
melhor banda de pop rock 
do Domingão do Faustão. 
       É um grande prazer ter 
a Faixa Etária em um dos 
maiores eventos do nosso 
município. 

A gente ter uma banda 
do know-how da Faixa 
Etária é mais que um pre-

sente. Conheci o grupo 
através de um amigo e, 
quando assisti aos vídeos, 
me encantei. É um talento 
imenso que esta banda 
soma. Vamos fazer um 
evento muito bacana. Es-
tarei lá curtindo a música 
da Faixa Etária, pois os 
músicos realmente fazem 
e materializam como se 
fossem os próprios artistas 
– disse o prefeito Erlisson. 
Com muitos quilômetros 

rodados e base em Três 
Corações (MG), os Vorazes 
possuem um grande traba-
lho social, o que lhes ga-
rantiu a doação de um ter-
reno para a sede social do 
Moto Clube, que está pres-
tes a completar dez anos. 
    Vamos fazer algo inova-
dor no 1º Aiuruoca Moto 
Fest. O prefeito abraçou o 
evento e este casamento 
vai dar certo – concluiu 
Kerlei Ferreira.
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Aumenta consumo de água 
em Uberlândia

Em Uberlândia, o consumo 
médio diário de água per ca-
pita nos primeiros sete meses 
de 2022 superou o total dos 
últimos dois anos, segundo 
dados Departamento Munici-
pal de Água e Esgoto (Dmae). 
Entre janeiro e julho deste 
ano, a média de consumo por 
pessoa na cidade foi de 257,06 
litros, sendo 5,20% maior 
do que o volume em todo o 
ano de 2020 e 1,67% a mais 
do que em 2021. De acordo 
com a autarquia, o cálculo do 
consumo médio per capita 
em Uberlândia é realizado 
com base em uma população 
estimada do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 706 mil habitan-
tes. (Diário de Uberlândia)

Valadares tem
 educação 4k

O mundo vive uma era de 
constante transformação de-
vido ao avanço da tecnologia. 
Para acompanhar as mudan-
ças, a Secretaria Municipal 
de Educação (SMED) incluiu 
para os alunos do 6º ano, o 
Programa Educação 4k: aulas 
de programação com material 
Inventura, da Positivo Tecnolo-
gia Educacional. Com objetivo 
de celebrar a nova fase da 
Rede Municipal de Ensino de 
Valadares, a Prefeitura realiza 
nesta quarta-feira, 10, o lança-
mento do Programa Educação 
4k. O evento vai contar com a 
presença de um representante 
da tecnologia Educacional da 
Positivo, gestores escolares e 
equipe SMED. No total, 50 pro-
fessores passaram por um trei-
namento em maio deste ano. 
E logo após, os professores já 
introduziram a parte teórica em 
sala de aula. (Jornal da Cida-
de – Governador Valadares)

Servidores vão 
parar em Lafaiete

Em assembleia, os servi-
dores municipais decidiram 
paralisar as atividades no dia 
11 de agosto e em seguida 
fazer operação tartaruga por 
tempo indeterminado. As in-
formações foram dadas pelo 
presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos de Conse-
lheiro Lafaiete, Valdney Alves. 
Segundo ele, a pauta contem-
pla tópicos de insatisfação dos 
funcionários com relação aos 
seus direitos. De acordo com 
Valdney, a reunião discutiu 
o Projeto de Lei referente ao 
auxílio-alimentação, que foi 
retirado dos servidores no pe-
ríodo que estiver de atestado, 
férias prêmio, licença materni-
dade ou paternidade. (Correio 
Online – Conselheiro Lafaiete)

Arcos interdita
 a Santa Casa

A Prefeitura publicou o Decreto 
Municipal que dispõe sobre a 
interdição, na modalidade de 
requisição administrativa, na 
Santa Casa de Arcos, entidade 
sem fins lucrativos, filantró-
pica e de utilidade pública. A 
intervenção objetiva garantir o 
restabelecimento da prestação 

Rede de Notícias do Sindijori MG
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de serviços de assistência 
à saúde pela entidade, bem 
como aplicar eficazmente as 
verbas públicas a ela desti-
nadas, visando verificar quais 
as medidas de ordem técni-
ca, administrativa, jurídica e 
financeira serão necessárias 
para garantir a assistência à 
saúde. O ato interventivo irá 
vigorar por um período de 12 
meses, a contar da publicação 
do Decreto, podendo ser pror-
rogado por igual período, de 
acordo com a necessidade. 
(Últimas Notícias – Formiga)

Coreto de
 cobertura nova

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Urbanismo 
promoveu a troca da cobertura 
de policarbonato do coreto da 
Praça Antônio Quirino da Silva. 
O espaço é ponto de encontro 
no centro da cidade. Construí-
do para apresentações artísti-
cas, o coreto, agora renovado, 
será usado durante o 1º Festi-
val Gastronômico de Itatiaiuçu, 
quando o Coro Palestrina 
de Itatiaiuçu e a Corporação 
Musical Lira São Sebastião 
vão se apresentar no local, na 
Canção no Coreto, retomando 
no município o charme das 
festas do interior de Minas 
Gerais. (Folha On – Itatiaiuçu)

Programa Saúde 
Itinerante

A Secretaria Municipal de Saú-
de da Prefeitura de Ituiutaba 
realizou no Assentamento da 
Divisa, na região das Sete 
Placas, mais uma edição do 
Programa Saúde Itinerante, 
levando importantes serviços 
para a zona rural. A ação re-
alizada pelo Poder Executivo 
aproxima a população da zona 
rural dos importantes serviços 
de saúde disponíveis via Sis-
tema Único de Saúde – SUS. 
O Saúde Itinerante disponi-
bilizou os seguintes serviços: 
Aferição de pressão; Glicemia; 
Testes rápidos para sífilis, HIV 
e hepatites virais; Orientações 
de Tuberculose, Hanseníase, 
Tabagismo, DST/Aids e Pla-
nejamento familiar; (Gazeta 
do Pontal de Minas – Ituiutaba)

Parque Tecnológico pode 
operar em 2023

A Universidade Federal de Juiz 
de Fora foi aprovada no edital 
da Financiadora de Estudos 
e Projetos, empresa pública 
vinculada ao Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovações. 
A proposta da universidade, 
focada na implantação do Par-
que Científico e Tecnológico 
de Juiz de Fora e Região, foi 
contemplada com o valor de R$ 
6.662.316,53. Com o montante, 
até o momento, o projeto de 
apoio ao Parque Científico e 
Tecnológico acumula o valor to-
tal de R$ 9.133.276,53, conside-
rando os recursos da Finep e os 
investimentos em contrapartida 
da própria UFJF (R$ 832.000), 
da Prefeitura de Juiz de Fora 
(R$ 200 mil) e da Fundação de 
Apoio e Desenvolvimento ao En-
sino, Pesquisa e Extensão (R$ 
1.438.960), sendo esta última 
proveniente da Fapemig. (Tri-
buna de Minas – Juiz de Fora)


