Terça-feira, 01 de Outubro de 2019

Correio do Papagaio :: Pág 1

Circulação Bisemanal

Diretor Presidente: Márcio Muniz Fernandes

ANO XXVI - Nº 1385

Terça-feira, 01 de Outubro de 2019

jornalcp@correiodopapagaio.com.br
Telefone: 35 3332-1008 / 9 9965-4038

Minas Gerais lança sua
marca de destino

A marca representa a
identidade do estado e faz
parte das ações de seu
posicionamento frente ao
mercado turístico

A singularidade de uma marca de destiMinas Gerais, que se no. Seu lançamento
traduz em seu valioso acontece no dia 1/10,
patrimônio cultural e às 10h, em Belo Horihistórico, sua natu- zonte, no Palácio da
reza exuberante, na Liberdade. O evento
gastronomia diversa, será conduzido pelo
na segurança que o governador do EsEstado oferece ao tado, Romeu Zema,
turista e na hospita- e pelo secretário de
lidade do povo mi- Cultura e Turismo,
neiro, passa agora a Marcelo Matte.
ser representada em
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Prefeitura Municipal de Andrelândia
EXTRATO DE AVISO
DE LICITAÇÃO
Processo n° 122/2019, Pregão Presencial n°
073/2019. Objeto: Contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas para prestação
de serviços de torno – manutenção corretiva e preventiva, nos veículos de passeio, maquinas, caminhões e implementos agrícolas do Município de Andrelândia – MG.
Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 14/10/2019,
Horário: 09:00 horas. Informações (035) 3325-1432 e email: licitacao@andrelandia.mg.gov.br. Pregoeira: Aline
de A. Rizzi. Andrelândia/MG, 30/09/2019.
EXTRATO DE AVISO
DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 123/2019 na Modalidade Pregão Presencial n° 074/2019. Registro de preços
para aquisições de medicamentos com registro, para
a Farmácia do Hospital Municipal do Município de
Andrelândia. Entrega de Envelopes e Sessão Pública
dia 15/10/2019, Horário: 09:00 hs para credenciamento
e entrega de envelopes. Informações: licitacao@andrelandia.mg.gov.br ou (35)3325-1432. Pregoeira: Aline de
Almeida Rizzi. Andrelândia-MG, 30/09/2019.
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2019
PROCESSO: 065/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 034/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: DENIPOTTI COMERCIO E
RECAUCHUADORA DE PNEUS
OBJETO: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
VALOR: R$ 46.550,00
DATA: 10/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2019
PROCESSO: 065/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 034/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: RECAUCHUADORA VINCOL
OBJETO: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
VALOR: R$ 67.320,00
DATA: 10/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2019
PROCESSO: 065/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 034/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MARCOS EDUARDO DA
SILVEIRA ME
OBJETO: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
VALOR: R$ 46.550,00
DATA: 10/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2019
PROCESSO: 070/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 038/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MIGUEL ANGELO ALTOMARE
DE JESUS
OBJETO: MATERIAL ELETRONICO, ELETRODOMESTICOS E DIVERSOS
VALOR: R$ 3.527,02
DATA: 18/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2019
PROCESSO: 070/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 038/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: BEMESTAR PRODUTOS PARA
INDUSTRIA E LAR
OBJETO: MATERIAL ELETRONICO, ELETRODOMESTICOS E DIVERSOS
VALOR: R$ 6.427,90
DATA: 18/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2019
PROCESSO: 070/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 038/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: INFOLOCK PAPELARIA E
PRESENTES LTDA
OBJETO: MATERIAL ELETRONICO, ELETRODOMESTICOS E DIVERSOS
VALOR: R$ 3.527,02
DATA: 18/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2019
PROCESSO: 069/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 037/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MIGUEL ANGELO ALTOMARE
DE JESUS
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO
VALOR: R$ 10.718,00
DATA: 24/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2019
PROCESSO: 069/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 037/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: INFOLOCK PAPELARIA E
PRESENTES LTDA
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO
VALOR: R$ 8.130,00
DATA: 24/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2019
PROCESSO: 069/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 037/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: DIMIPEL LTDA ME
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO
VALOR: R$ 32.410,00
DATA: 24/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2019
PROCESSO: 072/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 040/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: SAN MARINO LTDA
OBJETO: AQUISIÇAO DE VEICULOS, ONIBUS
E MOTO
VALOR: R$ 316.000,00
DATA: 28/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2019
PROCESSO: 072/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 040/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: VIA MONDO
OBJETO: AQUISIÇAO DE VEICULOS, ONIBUS
E MOTO
VALOR: R$ 98.550,00
DATA: 28/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2019
PROCESSO: 068/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 036/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: FR TRANSTANIA
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇAO
VALOR: R$ 40.000,00
DATA: 03/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES

PREÇOS Nº 049/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: COPERGOL MATERIAL DE
CONSTRUÇAO
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇAO
VALOR: R$ 253.396,93
DATA: 08/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2019
PROCESSO: 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 036/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: JONATHAN PEREIRA CRABI
EIRELI EPP
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇAO
VALOR: R$ 112.200,00
DATA: 03/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2019
PROCESSO: 089/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 050/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: ALFALAGOS
OBJETO: AQUISIÇAO DE CONSUMO COM E
SEM REGISTRO
VALOR: R$ 45.700,00
DATA: 09/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2019
PROCESSO: 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 036/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: L & L CONSTRUÇOES ANDRELANDIA LTDA
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇAO
VALOR: R$ 468.440,00
DATA: 03/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019
PROCESSO: 068/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 036/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇAO
VALOR: R$ 72.000,00
DATA: 03/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2019
PROCESSO: 076/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 044/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: AGUIA DIESEL
OBJETO: AQUISIÇAO DE PEÇAS VEICULOS
PESADOS E SERVIÇO
VALOR: R$ 255.000,00
DATA: 04/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2019
PROCESSO: 077/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 045/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: AGUIA DIESEL
OBJETO: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS E SERVIÇO
VALOR: R$ 255.000,00
DATA: 04/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2019
PROCESSO: 080/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 047/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MED CENTER
OBJETO: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
VALOR: R$ 10.234,80
DATA: 09/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2019
PROCESSO: 080/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 047/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: ACACIA MEDICAMENTOS
OBJETO: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
VALOR: R$ 18.524,00
DATA: 09/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2019
PROCESSO: 080/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 047/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: ATIVA MEDICO CIRURGICA
OBJETO: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS
VALOR: R$ 222.020,00
DATA: 09/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2019
PROCESSO: 075/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 043/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MUNDO DOS UTILITARIOS
OBJETO: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E SERVIÇO
VALOR: R$ 214.000,00
DATA: 10/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2019
PROCESSO: 086/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 048/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MIGUEL ANGELO ALTOMARE
DE JESUS
OBJETO: AQUISIÇAO DE UNIFORMES
VALOR: R$ 16.678,90
DATA: 24/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2019
PROCESSO: 086/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 048/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: M UNIFORMES INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - ME
OBJETO: AQUISIÇAO DE UNIFORMES
VALOR: R$ 4.050,00
DATA: 24/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2019
PROCESSO: 088/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 049/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: M UNIFORMES INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - ME
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇAO
VALOR: R$ 604.548,06
DATA: 08/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2019
PROCESSO: 088/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2019
PROCESSO: 089/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 050/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MED CENTER
OBJETO: AQUISIÇAO DE CONSUMO COM E
SEM REGISTRO
VALOR: R$ 137.846,50
DATA: 09/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2019
PROCESSO: 089/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 050/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: HEALTH CLEAN
OBJETO: AQUISIÇAO DE CONSUMO COM E
SEM REGISTRO
VALOR: R$ 126.368,70
DATA: 09/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2019
PROCESSO: 089/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 050/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
OBJETO: AQUISIÇAO DE CONSUMO COM E
SEM REGISTRO
VALOR: R$ 15.717,35
DATA: 09/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2019
PROCESSO: 089/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 050/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR
OBJETO: AQUISIÇAO DE CONSUMO COM E
SEM REGISTRO
VALOR: R$ 19.865,94
DATA: 09/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2019
PROCESSO: 089/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 050/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: COMERCIAL MADP
OBJETO: AQUISIÇAO DE CONSUMO COM E
SEM REGISTRO
VALOR: R$ 7.400,00
DATA: 09/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2019
PROCESSO: 091/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 051/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MIGUEL ANGELO ALTOMARE
DE JESUS
OBJETO: AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR
VALOR: R$ 48.744,35
DATA: 15/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2019
PROCESSO: 091/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 051/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MARIA MONICA DE SOUZA
OBJETO: AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR
VALOR: R$ 18.407,50
DATA: 15/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2019
PROCESSO: 091/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 051/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: DIMIPEL LTDA
OBJETO: AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR
VALOR: R$ 48.729,70
DATA: 15/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2019
PROCESSO: 091/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 051/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: AUTO ERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA
OBJETO: AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR
VALOR: R$ 39.203,00
DATA: 15/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2019
PROCESSO: 091/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 051/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: ANDREA APARECIDA DE
OLIVEIRA ME
OBJETO: AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR
VALOR: R$ 50.324,00
DATA: 15/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2019
PROCESSO: 074/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 042/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MANCINI PNEUS
OBJETO: AQUISIÇAO DE PNEUS
VALOR: R$ 157.270,20
DATA: 20/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019
PROCESSO: 096/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 055/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: ASE BRITAX
OBJETO: AQUISIÇAO DE CONCRETO KFC
25mpa
VALOR: R$ 360.000,000
DATA: 21/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 022/2019
PROCESSO N° 061/2019
CREDENCIAMENTO Nº 004/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: CMI SAUDE
OBJETO: CREDENCIMENTO MEDICO
VALOR: R$ 31.200,00
DATA: 19/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 023/2019
PROCESSO N° 061/2019
CREDENCIAMENTO Nº 004/2019
CONTATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: M M SAUDE
OBJETO: CREDENCIMENTO MEDICO
VALOR: R$ 213.000,00
DATA: 19/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 024/2019
PROCESSO N° 061/2019
CREDENCIAMENTO Nº 004/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: CLINICA ADULTO PEDIATRICA - CAPE
OBJETO: CREDENCIMENTO MEDICO
VALOR: R$ 168.000,00
DATA: 19/06/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 025/2019
PROCESSO N° 081/2019
DISPENSA Nº 013/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: FRANSCISCO JULIO DA SILVA
OBJETO: REFORMA DO PREDIO DO AEROPORTO
VALOR: R$ 15.150,00
DATA: 02/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 026/2019
PROCESSO N° 082/2019
CARTA CONVITE Nº 001/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: V.S. PRE MOLDADOS
OBJETO: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EXECUÇAO DE FAIXAS ELEVADAS
VALOR: R$ 128.900,00
DATA: 22/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 027/2019
PROCESSO N° 083/2019
CARTA CONVITE Nº 002/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: MAXITRAN SINALIZAÇAO
OBJETO: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇAO VIARIA
VALOR: R$ 148.012,15
DATA: 22/07/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 028/2019
PROCESSO N° 097/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 019/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: RENER SIDNEI NUNES
OBJETO: AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE
VALOR: R$ 101.040,00
DATA: 01/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 029/2019
PROCESSO N° 098/2019
DISPENSA Nº 016/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: DCA DISTRIBUIDORA
OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE
LAVANDERIA
VALOR: R$ 7.936,75
DATA: 06/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 030/2019
PROCESSO N° 085/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: WI CONSTRUTORA LTDA ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (OBRAS DA
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA), CONFORME CONVÊNIO N° 863162/2017 - CONTRATO DE
REPASSE N.º 1044995-75/2017.
VALOR: R$ 240.427,78
DATA: 06/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 031/2019
PROCESSO N° 099/2019
DISPENSA Nº 017/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: EQUITEC CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA
OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DE UMA PONTE
VALOR: R$ 16.500,00
DATA: 14/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 032/2019
PROCESSO N° 090/2019
CREDENCIMENTO Nº 005/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: LEONARDO MONZO
OBJETO: CREDENCIAMENTO MEDICO
VALOR: R$ 750.000,00
DATA: 16/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 033/2019
PROCESSO N° 090/2019
CREDENCIMENTO Nº 005/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: VTP SERVIÇOS MEDICOS
OBJETO: CREDENCIAMENTO MEDICO
VALOR: R$ 750.000,00
DATA: 16/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES
CONTRATO Nº 034/2019
PROCESSO N° 090/2019
CREDENCIMENTO Nº 005/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA/MG
CONTRATADO: GUILHERME REZENDE CAMPOS JORDAO
OBJETO: CREDENCIAMENTO MEDICO
VALOR: R$ 750.000,00
DATA: 16/08/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzília/MG, Juliano Paciello Alves, na forma da Lei e etc., faz saber a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que por este Ofício de Registro de
Imóveis, situado na Rua Coronel Cornélio Maciel, n° 45-A (fundos), Bairro
Centro, em Cruzília, Minas Gerais, se processa pedido de reconhecimento
de Usucapião Ordinário Extrajudicial, protocolo n° 8.845 de 24/07/2019,
tendo como requerente(s) Acir José de Arantes, brasileiro, comerciante,
inscrito no CPF n° 171.634.396-87, portador do RG n° M-779084, SSP/
MG, filho de Marciano Vindilino de Arantes e Orminda Maria de Arantes, e
sua esposa Albertina Maciel Massafera Arantes, brasileira, do lar, inscrita
no CPF n° 324.135.056-87, portadora do RG n° MG-14160289, SSP/MG,
casados sob o regime da comunhão universal de bens, desde 09/07/1985,
residentes na Rua Capitão Prudente, n° 134, Centro, Cruzília/MG, CEP:
37445-000, com tempo de posse alegado de 35 anos, cujo imóvel objeto do
pedido assim se identifica: lote de terreno com área de 119,46 m², situado
na Rua Adeodato dos Reis Meirelles, n° 28, esquina com Rua Antônio Furtado Calheiro, Bairro Centro, em Cruzília/MG, com as seguintes medidas
e confrontações: pela frente com a Rua Adeodato dos Reis Meirelles em
09,05 metros; pelos fundos com José Maria de Resende e Delva Ferreira
de Resende em 07,75 metros; pelo lado direito com a Rua Antônio Furtado
Calheiro em 12,70 metros + 01,23 metros, totalizando 13,93 metros; e
pelo lado esquerdo com Euler Ferreira e Valdete Mori Ferreira em 13,58
metros. No lote existe uma casa residencial com área de 55,50 m², com
as seguintes características: 01 varanda, na entrada com piso cimentado,
01 sala, 03 quartos, com piso de madeira, 01 área de circulação, 01 banheiro, 01 cozinha com piso cimentado, forrados com madeira e cobertos
com telha de cerâmica francesa. Transcrição das Transmissões n° 9.017,
Livro 3-J, do Cartório de Registro de Imóveis de Baependi. Tendo como
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na
matrícula do imóvel usucapiendo: José Augusto da Rocha e sua esposa
Virginia Maria da Conceição. E, como não tenha sido possível intimar
pessoalmente o Sr. ARI LUIZ DA ROCHA e/ou sucessores, por encontrarse em local incerto e não sabido, pelo presente INTIMA-O(S) para tomar
conhecimento do pedido de usucapião extrajudicial protocolado sob o n°
8.845, cientificando-o(s) de que o prazo de 15 (quinze) dias corridos para
impugnação fluirá a partir do decurso do prazo de 15 (quinze) dias da 2ª
publicação deste edital e que a não apresentação de impugnação nesse
prazo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da
usucapião. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este
Edital, que será afixado no local de costume e publicado em jornal local
de grande circulação. Cruzília, 29 de agosto de 2019. O Oficial.

Minha vida não vai para frente
no amor e nas finanças. Será
que estou debaixo de uma
maldição?
Pelo Presbítero André
Sanchez
Você Pergunta: Eu tenho
estado muito mal ultimamente. Apesar de buscar a Deus,
todos os meus sonhos estão
parados, nenhum deles se
realizam. Na área sentimental tudo está uma bagunça,
nem arrumar um namorado
eu tenho conseguido. Na
área financeira está um descontrole terrível nas minhas
contas. Tenho a impressão
que existe alguma maldição em minha vida, não é
possível que uma serva de
Deus passe por tudo isso!
Será que estou debaixo de
alguma maldição?
Cara leitora, creio que a
primeira coisa a observarmos a respeito da questão
que você me coloca é sobre
a sua vida com Deus. Se
você é uma serva de Deus
fiel, não existem maldições
sobre a sua vida (Eu explico essa questão com mais
detalhes neste estudo aqui).
Isso porque Jesus Cristo as
levou na cruz e o Espírito
Santo habita em você desde
o momento em que você
entregou sua vida a Cristo.
Sendo assim, sabemos que
não tem nenhuma maldição
demoníaca em sua vida.
Jesus faz uma obra perfeita
em nós e não pela metade.
Mas fica a pergunta: o que
poderia ser então todas essas dificuldades que você
está passando?
(1) Nem tudo que passamos de difícil na vida é culpa
do diabo e de “maldições”.
Algumas coisas difíceis que
passamos são planos de
Deus para nós. Observe que
o mesmo Deus que concedeu a Salomão riquezas e
grande sabedoria, também
concedeu a Estevão que
fosse perseguido e morto
apedrejado por causa do
evangelho. Isso nos mostra
que Deus também tem provações difíceis para muitos
de nós. Observamos também que o Salomão que
recebeu tantas coisas aprazíveis de Deus, O trocou por
outros deuses, enquanto
Estevão foi fiel a Deus até

o fim de sua vida difícil. Ou
seja, prosperidade de Deus
em nossa vida nem sempre
é ter coisas materiais, mas
sim servir a Deus em qualquer situação.
(2) Alguns dos desertos que passamos foram
criados por nós mesmos.
Por exemplo, muitas pessoas têm passado por crises financeiras devido ao
descontrole no cartão de
crédito, devido a uma administração incorreta dos
recursos que Deus lhes deu.
Isso não é maldição nem
culpa do diabo, mas da própria pessoa. É importante
sabermos que Deus sempre
faz a parte Dele com relação
a nós, mas que nós temos
uma parte que é nossa e
que devemos fazer com
diligência e sabedoria (1
Coríntios 3:9). Outros querem arrumar um namorado
ou namorada, mas ficam em
casa o tempo todo, não têm
vida social, não frequentam
boas ocasiões na igreja.
Enfim, pensam que Deus
irá preparar alguém e levar
até o sofá da sala milagrosamente? Devemos assumir
o nosso papel em nossa
vida e não apenas sermos
passivos.
(3) Em alguns casos,
Deus nos leva para alguns
dos desertos que estamos.
Quando Jesus começou
Seu ministério, veja o que
a Bíblia nos mostra: “A seguir, foi Jesus levado pelo
Espírito ao deserto, para ser
tentado pelo diabo” (Mateus
4:1). Observe que nesse
caso não foi o diabo que
levou Jesus ao deserto e
nem Jesus que se colocou
no deserto, mas o próprio
Deus foi quem o levou até lá.
Quando Deus nos leva aos
desertos é porque existem
planos Dele para nós lá.
Alguém já disse que o deserto é uma escola. Quando
Deus nos leva até lá é para
nos ensinar algo, para nos
provar e aprovar. Quem
entende isso (como Jesus
entendeu), passa por esse
deserto com Deus, clamando a Ele, e não sem Deus e
reclamando Dele.

Pra Frente

Parar no meio do caminho pode. Olhar para trás também. Isso renova as energias, alimenta a esperança,
dá-nos a dimensão exata do que foi percorrido. Gera
reflexão, alívio para o pensamento. Triste é quando essa
parada, que era pra ser breve, torna-se duradora e, às
vezes, retroativa.
A vida é pra frente, não importa os acontecimentos.
Voltar é sinônimo de atraso. Estagnar e remoer mágoas
passadas também. Somos, por excelência, seres caminhantes rumo a um retrocesso e nada combinam com a
nossa evolução histórica.
Se há pedras no caminho, apanhemos algumas para
que sirvam como base no terreno lamacento que virá mais
a frente. Se for espinhos o problema, suportemos com
resiliência, pois onde há espinhos há flores.
Caminhar e insistir frente aos tropeços e dificuldades
que a vida nos impõe, engradece a capacidade de gerir
conflitos existenciais, tão comuns nos dias de hoje, reforça
os alicerces da persistência e afasta qualquer possibilidade
de desânimo.
É necessário ser forte mas com muita inteligência, pois
caminhar a esmo também não basta. Correr sem saber
aonde vai, pode conduzir- nos a lugares não tão salutares.
Objetivo, insistência e sabedoria devem andar juntos rumo
a um futuro de sucesso, pra frente, sem medos exagerados, traumas ou perturbações que nos atrapalhem.
Ficou no passado, já era, hora de juntar os cacos. E
caminhar.
Autor: Max Augusto
Email:maxaugusto82@hotmail.com
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Governador Romeu Zema
lança Marca de Minas

Material representa a identidade do estado e integra série de políticas e
ações de posicionamento nos mercados nacional e internacional
O governador Romeu Zema
e o secretário de Estado de
Cultura e Turismo, Marcelo
Matte, lançaram, nesta terçafeira (1/10), em cerimônia no
Palácio da Liberdade, em Belo
Horizonte, a Marca de Minas. A
marca de destino representa a
identidade do estado e integra
uma série de políticas e ações
de posicionamento de Minas
Gerais nos mercados turísticos
nacional e internacional.
Segundo Romeu Zema, o
material valoriza a singularidade do estado, que se traduz
em seu valioso patrimônio
cultural e histórico, sua natureza exuberante, gastronomia
diversa, segurança oferecida
aos turistas e a hospitalidade
de seu povo.
“Estamos criando uma
identidade do estado que tem
um potencial enorme para
atrair turistas, tanto do Brasil
quanto do exterior, mas que é
muito mal divulgado, que nunca houve nenhuma estrutura
de comunicação e sempre
se pensou muito somente
em gastar com publicidade,
propaganda. O que nós queremos é fortalecer e divulgar melhor essas riquezas,
principalmente esses ativos
intangíveis que temos aqui em
Minas. Temos um povo hospitaleiro, culinária riquíssima,
festas religiosas e regionais”,
afirmou o governador.
Ainda de acordo com
Zema, o plano de sua gestão é
integrar diversas atividades e
ações em diferentes setores,
ajudando na recuperação da
economia do Estado.
“Nós queremos levar esses atrativos para fora. O
próprio mineiro não conhece
Minas tão bem e, muitas vezes, viaja para outro estado
levando para fora o emprego
e a renda – que hoje faz tanta
falta, em detrimento do nosso
Estado. O próximo passo é

Crédito: Agência Minas

envolver todo o setor hoteleiro, de transporte”, afirmou o
governador, lembrando, por
exemplo, parcerias para que
o estado receba mais voos internacionais e regionais, além
da busca de investimentos nas
rodovias estaduais e federais.
Identidade
O objetivo da marca é
também ser a identidade do
destino, selando tudo o que
ele representa, independentemente de gestão política, para
que esta perdure e seja utilizada de forma ampla por todos
os atores da cadeia produtiva
do turismo, se estendendo
também a outros setores
que queiram identificar seus
produtos. A marca de destino
se vincula às características
do lugar, fazendo referência a
seus atributos e talentos.
O secretário de Cultura e
Turismo, Marcelo Matte, destacou algumas das potencialidades de Minas para que os
setores sejam responsáveis
para alavancar a economia
mineira. Ele ressaltou que o
estado possui 62% de todo
o patrimônio tombado do
país e 47 circuitos e roteiros
turísticos, com montanhas,
parques, cachoeiras e demais
atrativos.
“Entendemos que essa
associação que nós temos em
Minas, da cultura e do turismo,

é uma grande oportunidade
de recuperação econômica
do Estado, de geração de
emprego e de renda. Nós
temos um conjunto de ações
que pretendem reativar a
economia do Estado em outras bases, como a economia
criativa, promovendo a nossa
gastronomia, que é a melhor
do Brasil, e destacando os
nossos diferenciais competitivos, que são a segurança, o
patrimônio histórico e a afetividade – temos um povo que
recebe muito bem os turistas”,
afirmou Matte.
No cenário econômico
vigente, a marca também
contribui para o fortalecimento
das estratégias de marketing
do destino, que incluem pensar quais mercados se quer
alcançar e como expandi-los,
e com que tipo de ferramentas de atração de público se
pode atuar. O objetivo é que
a nova marca de destino seja
absorvida não somente pelo
trade turístico, mas também
pelas entidades e instituições
que atuam nas diferentes esferas em Minas Gerais, e que
possa ser usada em ações
compartilhadas.
Também participaram do
evento o secretário-executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno,
deputados estaduais, representantes dos setores e
lideranças municipais

jovens somam mais de 200 mil
microempreendedores individuais
(mei) em minas gerais
Dos mais de 1 milhão de MEI no estado, 23%
são jovens com idade entre 16 e 30 anos
Neste ano, comemora-se
10 anos da criação da figura
jurídica do Microempreendedor
Individual (MEI). Minas Gerais
já reúne mais de 1 milhão de
MEI, sendo o terceiro estado
do país com o maior número de
formalizados, atrás apenas de
São Paulo e do Rio de Janeiro.
Um dado que chama a atenção
é que 23% dos MEI mineiros
são jovens com idade entre 16
e 30 anos, o equivalente a mais
de 200 mil jovens.
Yan Kloh, de 21 anos, é
fundador do Artesania, um
e-commerce de quadros decorativos artesanais. Ele conta
que decidiu se tornar MEI,
pois sempre quis ter o próprio
negócio, aliado à dificuldade de
encontrar emprego na sua área
de formação. “O principal benefício de ser MEI é a facilidade.
Em poucas horas você já tem
um negócio regularizado, podendo trabalhar de várias maneiras e fazendo a sua própria
renda”, explica. “Acredito que
é a melhor maneira do jovem
conseguir uma renda inicial
quando ingressa no mercado”,
acrescenta.
O jovem, que é MEI há três
anos, já pretende migrar para
a categoria de microempresa.
“Nos últimos anos fiquei praticamente batendo o limite de
faturamento. O meu negócio
foi evoluindo, graças ao apoio
do Sebrae, e no final do ano, já
vou mudar para microempresa”,
comemora.
A opção de ser microempreendedor também foi a escolhida
pelo jovem Lucas Liberato, de
23 anos. Músico, ele resolveu
fundar o Estúdio Liberato, onde
oferece aulas de violão, flauta

doce e teoria musical. O incentivo para se formalizar veio após
ele concluir o curso no Núcleo
de Empreendedorismo Juvenil
(EFG NEJ) do Sebrae. “Desde
criança, sempre fui empreendedor, ajudava a minha mãe,
vendia paçocas, perfumes,
etc. Com essas bagagens,
sempre quis ter o meu próprio
negócio, e não poderia ser em
outra área, senão na música. O
NEJ foi o combustível que eu
precisava para me sentir mais
confiante e finalmente abrir meu
CNPJ”, relembra.
Para ele, a liberdade e a
independência são as grandes
vantagens de ser MEI. “A sensação de que ninguém tem poder sobre você, e de que você
é o responsável pelas decisões,
nada compra”, diz. “Além disso,
só quem é MEI sabe o quanto
você amadurece com o passar
do tempo. Ter um CNPJ gera
uma responsabilidade, você
tem que pagar as taxas, e isso
te estimula a buscar sempre
mais, a querer fazer o seu negócio crescer”, explica.
Microempreendedor
Individual (MEI)

Criado há 10 anos, a figura
jurídica do MEI representa hoje
67% dos pequenos negócios
mineiros optantes pelo Simples Nacional. Para ser MEI, é
necessário ter um faturamento
anual limitado a R$ 81 mil, não
ter sócio nem filiais, trabalhar
sozinho ou ter no máximo um
empregado (que receba piso da
categoria ou salário mínimo) e
atuar em uma das ocupações
permitidas pela Lei.
Entre as vantagens estão:
abrir conta bancária de Pessoa
Jurídica, emitir notas fiscais, ter
acesso a linhas de crédito com
condições mais atrativas, participar de licitações, além de ter
uma carga tributária reduzida
e um sistema de recolhimento único. O MEI conta ainda
com benefícios como auxílio
maternidade, auxílio doença,
aposentadoria, etc.
Link da matéria: http://
www.mg.agenciasebrae.com.
br/sites/asn/uf/MG/jovens-somam-mais-de-200-mil-microempreendedores-individuaismei-em- minas-gerais%2c7d1
95f2e2bebc610VgnVCM1000
004c00210aRCRD
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Hospital credenciado para
captar córneas
O Hospital Márcio Cunha
(HMC), de Ipatinga, administrado pela Fundação São
Francisco Xavier (FSFX), é o
primeiro hospital da região Leste de Minas Gerais a realizar
captação de córneas. O HMC
foi credenciado pelo Ministério
da Saúde para realizar a retirada de tecido ocular humano e a
liberação permite que a unidade faça a captação de córneas
por meio do procedimento de
enucleação (cirurgia para remoção dos globos oculares). A
primeira captação foi realizada
na noite do último dia 10 e foi
encaminhada para o Hospital
João XXIII, em Belo Horizonte.
(Jornal Classivale - Ipatinga)
Reforma vai economizar
com reforma
Foi aprovado pela Câmara de
Sete Lagoas o Substitutivo
ao Projeto de Lei Ordinária
321/2019 que “renomeia cargos
comissionados da estrutura da
administração direta do município de Sete Lagoas e dá outras
providências”. Mais uma vez,
assim como desde que o texto
começou a tramitar, grandes
debates marcaram a sessão. A
equipe econômica da prefeitura
trabalha com uma estimativa
aproximada de R$ 180 mil mensais que deixarão de ser gastos
com a efetivação das propostas.
(Boca do Povo - Sete Lagoas)
Barbacena cria sua
primeira reserva
Aconteceu no último final de
semana, na Estação Ponto de
Partida, a criação da primeira
reserva ambiental de Barbacena. Foram plantadas 4 mil mudas de árvores e o ato serviu
para celebrar a inauguração da
primeira reserva ambiental de
Barbacena. As árvores foram
plantadas pela população de
Barbacena e para participar
do ato bastava levar dois litros
de água, para regar as mudas
em que a pessoa for plantar. A
ação é uma realização do Insti-

tuto Estadual de Floresta (IEF),
Ponto de Partida e a UEMG.
(Folha de Barbacena)
Cresce pessoas com
transtornos compulsivos
A cada dia o número de pessoas
diagnosticadas com transtornos
compulsivos cresce em Uberaba. A fraqueza mental impactada pelas vivências da infância,
estrutura familiar, falta de afeto
e depressão são motivos que
colaboram para isso. Segundo a
psicóloga especialista em comportamento compulsivo Ana Seabra, no consultório os principais
tipos são compulsão por drogas,
compras, jogos e alimentar. Na
avaliação da profissional, a mais
preocupante é a compulsão por
drogas lícitas ou ilícitas. (Jornal
da Manhã - Uberaba)
Caratinga entre os mais populosos do país
Caratinga figurou entre as 20
cidades mais populosas do País
entre 1907 e 1931, ou seja, por 24
anos. No ano de 1907, a cidade
era a 19ª maior, ultrapassando
Ribeirão Preto/SP. Faziam parte
da lista em ordem da 1ª para 20ª
colocação: Rio de Janeiro/RJ,
São Paulo/SP, Salvador/BA, Recife/PE, Belém/PA, Campos dos
Goytacazes/RJ, Porto Alegre/RS,
Juiz de Fora/MG, Santo Amaro/
BA, Campinas/SP, Barbacena/
MG, Serro/MG, Minas Novas/MG,
Manaus/AM, Santos/ SP, Feira de
Santana/BA, Nazaré da Mata/PE,
Teófilo Otoni/MG, Caratinga/MG
e Ribeirão Preto/SP. Sua melhor
posição foi como a nona cidade
mais populosa, posto que ocupou
no período de 1916 a 1925. (Diário de Caratinga)
MOC sedia audiência sobre
energia solar
A cidade de Montes Claros vai
sediar a próxima audiência da
Comissão de Energias Renováveis da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais para discutir a
revisão da Resolução Normativa
482/2012, que trata do Sistema
de Compensação de Energia
Elétrica, o marco regulatório da

energia solar fotovoltaica e da
Geração Distribuída. O deputado Gil Pereira que presidiu
a reunião realizada em Belo
Horizonte afirma que o resultado foi bastante positivo, pois
contou com a participação de
diversas autoridades e representantes da área em nível estadual e federal. (Gazeta Norte
Mineira- Montes Claros)
Escolas serão reformadas
em Uberlândia
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE)
informou que cinco escolas
estaduais de Uberlândia vão ser
contempladas na 2ª etapa Programa Mãos à Obra na Escola.
O anúncio da segunda fase do
programa estadual foi feito pelo
governador de Minas Gerais,
Romeu Zema, nesta sexta-feira,
27. Vão ser revitalizadas 210
escolas da rede de ensino estadual com investimento superior
a R$ 28,7 milhões. Em Uberlândia, vão passar por reformas
as escolas Ignácio Paes Leme,
Coronel José Teófilo Carneiro,
Alice Paes, Hortêncio Diniz e
José Gomes Junqueira. (Diário
de Uberlândia)
Escola estadual será
restaurada
Em meados de setembro, a
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais participou da reunião do Conselho
Municipal de Preservação do
Patrimônio Cultural de São
João del-Rei, para apresentar
o projeto de restauração do
prédio da Escola Estadual
João dos Santos, com toda a
parte antiga interditada, desde
fevereiro deste ano. O projeto
foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros e teve
apenas uma ressalva, que é
a substituição dos pisos externos cimentados por pisos
drenantes. Sobre tal ressalva,
a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais aguarda
documento oficial do Conselho
Municipal avaliador. (Gazeta de
São João Del Rei)
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Minas Gerais lança sua
marca de destino

A marca representa a identidade do estado e faz parte das ações
de seu posicionamento frente ao mercado turístico

O Pico do Papagaio, Cartão Postal do Município de Aiuruoca e do Parque Estadual da Serra do Papagaio, foi escolhido pelo Governdo de Minas, como uma das imagens de fundo para divulgar a nova marca

A singularidade de
Minas Gerais, que se
traduz em seu valioso
patrimônio cultural e histórico, sua natureza exuberante, na gastronomia
diversa, na segurança
que o Estado oferece ao
turista e na hospitalidade
do povo mineiro, passa
agora a ser representada em uma marca de
destino. Seu lançamento
acontece no dia 1/10, às
10h, em Belo Horizonte,
no Palácio da Liberdade.
O evento será conduzido
pelo governador do Estado, Romeu Zema, e pelo
secretário de Cultura e
Turismo, Marcelo Matte.
Diante de mercados
turísticos nacional e internacional cada vez
mais disputados, a cons-

trução e consolidação de
uma marca de destino é
um dos elementos importantes no sentido de
apresentar determinado
local para atrair mais investimentos e visitantes,
estimulando, inclusive, o
desejo do turista retornar. A marca de destino
de Minas Gerais passa
a integrar uma série de
políticas e ações de posicionamento do Estado diante dos diversos
contextos atuais. Entre
estas iniciativas estão
as ações de promoção
dos atrativos e roteiros,
a participação em feiras
e eventos e os cursos e
capacitações voltados a
agentes e operadores de
turismo.
O objetivo da marca é

também ser a identidade
do destino, selando tudo
o que ele representa,
independente de gestão
política, para que esta
perdure e seja utilizada
de forma ampla por todos os atores da cadeia
produtiva do turismo,
se estendendo também
a outros setores que
queiram identificar seus
produtos. A marca de
destino se vincula às características do lugar, fazendo referência a seus
atributos e talentos.
No caso de Minas Gerais, a marca de destino resume os maiores
patrimônios do estado,
que são o próprio povo
mineiro e sua hospitalidade, além do legado
histórico, da segurança,

das belezas naturais e
da rica gastronomia. A
marca que Minas Gerais
lança tem a vanguarda
em seu DNA e ao mesmo tempo promove uma
identificação imediata,
gerando reconhecimento
por parte do público.
De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Matte, a
marca é um ativo que
pode ser trabalhado juntamente com questões
de economia criativa, ao
lado dos setores criativos
que atuam no estado,
num processo em que
turismo e cultura se retroalimentam continuamente. “A marca de destino
é a ‘ponta do iceberg’
de uma estratégia muito
maior. Ela é o que gente

/

vê, mas transmite diversas nuances que são trabalhadas nos bastidores.
Com relação a Minas,
através da marca falamos que nosso estado é
tradicional e ao mesmo
tempo contemporâneo,
falamos de um território
que se destaca frente a
outros e que ainda tem
muito a ser descoberto”,
enfatiza.
No cenário econômico
vigente, a marca também
contribui para o fortalecimento das estratégias
de marketing do destino, que incluem pensar
quais mercados se quer
alcançar e como expandi-los, e com que tipo de
ferramentas de atração
de público se pode atuar.
O intuito é que a nova

marca de destino seja
absorvida não somente
pelo trade turístico, mas
também pelas entidades
e instituições que atuam nas diferentes esferas em Minas Gerais, e
que possa ser usada em
ações compartilhadas.
A marca Minas, as peças para mídias sociais
e o manual de aplicação
podem ser acessados
no site da Secult (www.
cultura.mg.gov.br) e no
QR Code anexo neste
press kit.
Fonte: Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais
- Assessoria de Comunicação
imprensa@cultura.
mg.gov.br - (31) 3915
9543 / 2692 / 2655/ 9567

acesse www.correidopapagaio.com.br
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Aiuruoca

Aiuruoca Convention & Visitor
Bureau presente na Feira
Internacional de Turismo da ABAV

Fotos: CV&B Aiuruoca

Equipe de secretarios, assessores e representantes de entidades turísticas do Estado de Minas Gerias

O Aiuruoca Convention
& Visitor Bureau, participou
da 47º Feira de Turismo das
Américas, promovida pela
ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens.
Trata-se do maior evento do
setor de viagens e turismo do
Brasil com oportunidades para
realizar negócios com o trade
turístico de toda a América.
O evento aconteceu na cidade de São Paulo nos dias
25, 26 e 27 de setembro e o
município de Aiuruoca pode
neste periodo, apresentar
seus roteiros e sabores,
através do Queijo do Azeite
e da Cachaça.
A Feira Internacional de
Turismo nada mais é do que
a maior exposição de roteiros
do mundo, onde diversos países e destinos turisticos do
Brasil, são apresentados através dos ministérios, agências,
marcas e grupos empresariais
do trade turístico. A edição
de 2019 recebeu 29.416 participantes, exibiu 2.000 mil
marcas expositoras e gerou
1.700 empregos diretos e
indiretos. O evento também
possibilitou o contato com o
Ministério de Turismo, Secretaria de Cultura e Turismo do
Estado de Minas e diversos
órgãos institucionais. A ABAV
é sem dúvida, a vitrine mais
desejada pelos profissionais
do setor, tanto para divulgar
os destinos turísticos, como
também para ampliar a rede
de negócios turísticos.
O Aiuruoca Convention

& Visitours Bureau, recémcriado por um grupo empresarial, com a missão de
fortalecer e promover o turismo no município começa
muito bem seus trabalhos,
conquistando espaço na
maior feira de negócios turísticos da América Latina,
o que demonstra comprometimento entre os empresários e um posicionamento
positivo no mercado.
Queijo, azeite, azeitonas,
cachaça e mel foram os produtos culinários de Aiuruoca,
exibidos de forma representativa, de livre degustação ao
público, sendo apresentados
em forma de roteiros gastronômicos durante o evento. A
Cachaça Tie, Cachaça Aiuruoca, Oca-tchatcha, Azeite
e Azeitona Olibi, Azeite AIU,
Queijo Goa, Queijo Mussarela
Minas Real e Mel Oca, foram
os produtos destinados a
este evento, além de folders
com informações sobre o
município de Aiuruoca e um
vídeo promocional produzido
e ofertado gratuitamente pela
empresa Trippers.
“Nosso objetivo em participar da feira da ABAV, foi
o de apresentar o município de Aiuruoca levando
nossos roteiros através de
imagens, demonstrando
nossos sabores por meio de
degustação de nossos produtos, promovendo, assim,
a nossa cidade.” Diz Eduardo Sampaio, presidente do
Aiuruoca Convention.

Centro de Eventos Expo Center Norte

Sandra Serrano, o Secretário de Estado de Turismo, Marcelo Land
e o Presidente do CV&B de Aiuruoca, Eduardo Sampaio

Eduardo Sampaio, Marina Simião, Newton Cardoso Junior e
Sandra Serrano

Degustação dos produtos de Aiuruoca

Presidente do Aiuruoca C&VB representando o município na ABAV
/
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Andrelândia

Placa em homenagem a Serra
de Santo Antônio é inaugurada
Na manhã desta quartafeira (02 de outubro) foi inaugurada oficialmente a placa
em Homenagem ao Parque
Arqueológico da Serra de
Santo Antônio.
Na ocasião estiveram presentes o prefeito e vice-prefeito de Andrelândia; o doador da
placa, o senhor Pedro Paulo
Faria e o seu assessor Gerlaine Fagundes Alves.
A placa é confeccionada
em ferro com detalhes vazados. Na obra pode-se verificar algumas das figuras
rupestres de mais de 3.500
anos que se encontram na
Serra de Santo Antônio.
O PARQUE
As pessoas que quiserem
conhecer o local devem entrar
em contato com o Núcleo de
Pesquisas Arqueológicas do Alto
Rio Grande pelos telefones (35)
3325-1006 ou (35) 98422-9623.
Além das pinturas, o Parque

da Serra de Santo Antônio possui outros atrativos como uma
canoa indígena de mais de 400
anos, grutas, além da diversida-

de da fauna e flora local.
A Prefeitura de Andrelândia
mais uma vez agradece imensamente ao senhor Pedro

Paulo Faria que fez a doação
da placa e com isso, contribuiu
imensamente com o incentivo
do turismo no município.

Liga Andrelandense de Futebol

acesse www.correiodopapagaio.com.br/andrelandia
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Bom Jardim de Minas

Trekking Serra do Governo
Um final de semana inesquecível em Bom Jardim de Minas

Aconteceu nos dia 21 e 22
de setembro, em Bom Jardim
de Minas, o Trekking na Serra do
Governo, o evento foi realizado
pelas pousadas Chales Camara
e Chales Vida Verde, com a finalidade de divulgar e atrair visitantes para o município e fomentar
o turismo local. Os proprietários
das pousadas Felipe Teixeira
(Chales Camara) e Rubens
Diniz (Chales Vida Verde) são
guias capacitados e grandes
conhecedores da região.
O passeio foi realizado é
um dos roteiros mais belos do
município, num percurso de
13 km, passando por matas e
trilhas, atravessando Serra do
Governo, visitando a cachoeira
do paraíso perdido e o poço do
coração. Participaram deste
passeios, grupos distintos das
cidades de Juiz de Fora, Volta
Redonda, Barra Mansa e Bom
Jardim de Minas, que se encantaram com as belezas do
município e região.
Segundo o organizador Felipe Teixeira, mensalmente haverá
uma programação de passeios
no município, com diversas op-

Benção dos animais

ções de escolha para os turistas
que visitam Bom Jardim e a região. O propósito é fazer eventos
e aumentar o fluxo turístico da
região. Existe uma variedade de
opções de hospedagem ficando
a critério de cada um escolher a
que mais lhe convém.

1ª Trilha OFF e Road - Recanto dos Amigos

Fotos: Felipe Teixeira

Nos dias 14 e 15 de setembro, aconteceu em Bom Jardim
de Minas a 1ª Trilha Off Road
na Serra do Pacau, com veículos 4 x 4, Jeeps e Gaiolas. O
evento foi realizado pelo Rancho Recanto dos Amigos do
Pacau (zona rural) com o apoio
da prefeitura e parceiros.
No sábado (14), foi feita a
concentração na Praça Presidente Vargas, no centro, onde
teve o fechamento da praça
para os veículos participantes
e música ao vivo nos bares do
centro histórico, movimentando todo comércio local. Logo
após, teve a trilha noturna
para o Cristo da cidade, que
depois seguiu para o Recanto
dos Amigos, onde os participantes foram recebidos com
churrasco e uma saborosa
costela ao bafo.
No domingo (15), a trilha
iniciou no Recanto dos Amigos, com um passeio mais
light e um outro mais pesado,
para os mais aventureiros
mais experientes, passando
por estradas e trilhas do mu-

nicípio. Participaram nestes
dois dias cerca de 80 veículos de diversas cidades da
região e de outros estados
como Volta Redonda, Barra
Mansa, Valença, Resende,
Rio de Janeiro e Juiz de
Fora. Felipe Teixeira, um dos
organizadores do evento,
ressalto o sucesso do evento
que superou todas as expectativas dos organizadores e
participantes.

No dia 27 de outubro
acontecerá um passeio de carro por 28
km em circuito com
poucas caminhadas,
onde os turistas terão
o privilégio de visitar
a cachoeira das três
quedas, cachoeira do
tito venço, cachoeira
dos dois córregos, toca
do bichinho e paredão
do rio grande, passando por mirantes e
muitas paisagens da
região, um roteiro para
conhecer belos locais
do município e levar
toda família para desfrutar o que a natureza
tem de mais belo.

acesse www.correiodopapagaio.com.br/bomjardimdeminas
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Concurso Estadual escolhe
os melhores queijos Minas
Artesanal de Minas Gerais

Terça-feira, 01 de Outubro de 2019

Saúde na Escola
em Liberdade-MG

Disputa faz parte da programação do Festival Minas
a Queijo e Viola, em Uberlândia
BELO HORIZONTE
(3/10/2019) – O 12º Concurso Estadual de Queijo Minas Artesanal
será um dos destaques do Festival
Minas a Queijo e Viola, entre 4 e
6 de outubro, em Uberlândia, no
Triângulo Mineiro. Para este ano,
a organização do concurso optou
por algumas mudanças. Serão
premiados os cinco melhores
queijos pelo corpo de jurados e
o melhor queijo escolhido por um
júri popular. A disputa acontece no
dia 5, sábado, a partir das 13h, no
Parque de Exposições Camaru.
Quarenta queijos participarão
do 12º Concurso Estadual de
Queijo Minas Artesanal. A avaliação das iguarias segue critérios
como, apresentação, cor, textura,
consistência, paladar e olfato. A
comissão julgadora é formada 11
profissionais ligados à área. Na
primeira etapa, serão classificados os 10 melhores. Na segunda
etapa, acontece escolha dos
vencedores.
A seleção dos queijos que
participam do concurso estadual
aconteceu em disputas municipais
e regionais. “Cada região caracterizada como produtora de Queijo
Minas Artesanal classifica os cinco
primeiros para o estadual. Além
deles, convidamos outros cinco
produtores que são regularizados
e não estão inseridos nas regiões
caracterizadas”, diz coordenador
Técnico estadual da Emater-MG,
Milton Nunes.
Júri popular
Os dez queijos classificados
para a segunda fase do concurso
também serão julgados por um
júri popular. O público, sem ter
conhecimento do resultado do
júri técnico, poderá escolher o seu
queijo preferido, que também será
premiado.
“Isso dá oportunidade ao público presente de opinar e, ao

mesmo tempo, conhecer o processo de julgamento, aprimorar
seu paladar, adquirir critérios que
poderão ser utilizados em seu dia
a dia como consumidores”, afirma
o coordenador da Emater-MG.
A iniciativa do 12º Concurso
Estadual de Queijo Minas Artesanal é da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
de Minas Gerais (Emater-MG)
com a parceria da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Instituto Mineiro
Agropecuária (IMA), Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas
Gerais (Epamig), prefeitura e do
Sindicato Rural Uberlândia.
Já o festival Minas a Queijo e
Viola é promovido pelo Sindicato
Rural de Uberlândia e parceiros,
com o objetivo de valorizar duas
riquezas de estado; o queijo e a
viola caipira. Além do Concurso
do Queijo Minas Artesanal, o
evento será marcado por uma
extensão programação musical
e culinária. A entrada é gratuita.
Mais informações pelo site www.

minasaqueijoeviola.com.br
Queijo Minas Artesanal
O governo estadual, por intermédio da Seapa, Emater-MG e o
IMA desenvolve o programa do
Queijo Minas Artesanal. O estado
trabalha com número estimado
de 30 mil produtores de queijos
artesanais, sendo que, desse total, 9 mil são produtores de Queijo
Minas Artesanal e estão nas sete
regiões tradicionais, caracterizadas e reconhecidas. A produção
aproximada dessas regiões é de
50 mil toneladas por ano.
Em 2018, foi desenvolvido um
plano de ação para simplificar a
metodologia para a regularização
dos produtores de Queijo Minas
Artesanal. A iniciativa foi uma parceria entre a Seapa, Emater-MG,
Epamig e o IMA.
Iguaria histórica
O Queijo Minas Artesanal
mantém as características de
produção artesanal, predominantemente a partir de mão de obra

familiar, com produção em baixa
escala através de leite cru (não é
permitido leite pasteurizado), produzido na propriedade (proibido
aquisição de leite), utilização de
coalho, pingo e salga seca. Ele
é apreciado graças ao conhecimento passado entre gerações e
às suas características peculiares.
O modo artesanal da fabricação
foi registrado como patrimônio
cultural imaterial brasileiro pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN).
O Queijo Minas Artesanal é
fabricado no estado em sete regiões caracterizadas: Araxá, Campo
das Vertentes, Canastra, Cerrado,
Serra do Salitre, Serro e Triângulo
mineiro. O reconhecimento das
regiões é respaldado por estudos
que avaliam o processo de fabricação e as características peculiares do local de origem, como a
história, a economia, a cultura e o
clima, entre outros.
A Emater-MG orienta os produtores sobre adequações das queijarias, currais e anexos, obtenção
higiênica do leite, tratamento de
água, controle sanitário do rebanho, boas práticas agropecuárias,
boas práticas de fabricação e
exigências da legislação vigente.
A empresa também exerce um
papel importante na mobilização e
organização dos produtores.
De acordo com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), órgão
estadual credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), atualmente
há 278 produtores mineiros cadastrados, aptos para a produção de
Queijo Minas Artesanal e habilitados para vender dentro do território
mineiro, além de treze queijarias
e dois entrepostos registrados no
Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal (SISBIPOA), aptos a venderem em todo
território nacional.

Nos dias 30 de setembro e 01
de outubro, a Prefeitura Municipal de
Liberdade juntamente com a Secretaria de Saúde, realizou através do
Programa Saúde na Escola (PSE), a
Promoção e Avaliação de Saúde Bucal
e Aplicação Tópica de Flúor, na Escola
Municipal Professor José Estevão.
O Programa Saúde na Escola
(PSE) visa à integração e articulação
permanente da educação e da saúde,
proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira.
Tem como objetivo contribuir para a
formação integral dos estudantes por
meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao
enfrentamento das vulnerabilidades
que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede
pública de ensino.
O público beneficiário do PSE são
os estudantes da Educação Básica,
gestores e profissionais de educação
e saúde, comunidade escolar e, de

forma mais amplificada, estudantes
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação
de Jovens e Adultos (EJA).
A Escola é a área institucional privilegiada deste encontro da educação
e da saúde: espaço para a convivência social e para o estabelecimento
de relações favoráveis à promoção
da saúde pelo viés de uma Educação
Integral.
Para o alcance dos objetivos e
sucesso do PSE é de fundamental
importância compreender a Educação Integral como um conceito que
compreende a proteção, a atenção
e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Na esfera da saúde,
as práticas das equipes de Saúde
da Família, incluem prevenção, promoção, recuperação e manutenção
da saúde dos indivíduos e coletivos
humanos.
Fonte: Secretaria de Saúde - Rachel Sandim/ portal.mec.gov.br
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Vereadores negam pedido de
afastamento de Chopinho por
30 dias da Câmara Municipal
Foragido da justiça, Chopinho argumentou que precisava do
afastamento para tratar de assuntos particulares
O plenário da Câmara Municipal de São Lourenço rejeitou o pedido de afastamento
por 30 dias do vereador Paulo
Gilson Chopinho de Castro
(PSC) nesta segunda-feira,
30, por 9 votos contra e um
a favor. A decisão foi tomada
pelos parlamentares durante
a reunião semanal dos vereadores, com o voto contrário
do vereador Evaldo José
Ambrósio (Pros). O vereador
Abel Goulart Ferreira (PR)
estava ausente na reunião.
O vereador Chopinho, pertencente a base do governo
municipal no poder legislativo, dirigiu um requerimento
ao presidente argumentando
a necessidade do afastamento para tratar de assuntos
pessoais. O pedido foi baseado no parágrafo terceiro
do artigo 34 da Lei Orgânica
Municipal. “...tratar de interesse particular, por prazo determinado, nunca inferior a trinta
dias, não podendo reassumir
o exercício do mandato, antes
do término da licença”.
O vereador, pertencente
a base do governo municipal
no poder legislativo, será
considerado faltoso se não
comparecer as sessões ordinárias ou extraordinárias
da Câmara Municipal. Para
perder o mandato eletivo, o
parlamentar municipal tem
que faltar 1/3 das sessões
ordinárias anuais ou cinco
extraordinárias.
Chopinho já faltou três

a

sessões, sendo três em ordinárias e uma extraordinária,
que foi a de julgamento da
prefeita Célia Cavalcanti (PR)
na Comissão Processante
001/2019, onde ela foi absolvida por cometer infrações
político-administrativa na contratação por inexigibilidade do
escritório advocatício Amaral
& Barbosa para fazer resgastes previdenciários patronais
e descontos previdenciários
dos servidores supostamente
irregulares.
Rachadinha

Paulo Gilson Chopinho de
Castro Ribeiro tem um mandado de prisão preventiva em
aberto expedido pela Vara
Criminal de São Lourenço, a
pedido do Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG),

pela prática de Rachadinha
no Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de São Lourenço (SAAE), em 2017.
O vereador é acusado
pelo MPMG pelos crimes de
corrupção ativa, além de tráfico de influência e associação
criminosa quando indicou o
chefe do transbordo do lixo no
SAAE para receber a quantia
de R$ 2 mil do salário de que
ultrapassava R$ 6 mil. O dinheiro era repassado ao vereador por uma terceira pessoa
para disfarçar o esquema.
Chopinho já teve um pedido liminar de Habeas Corpus
(HC) negado pelo Tribunal
de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) no início de setembro. No final do mesmo mês,
a Vara Criminal e da Infância
e Juventude da comarca de
São Lourenço negou um pe-

dido de revogação da prisão
impetrado pela defesa.
Dentre os argumentos utilizados pelo desembargador
Wanderley Paiva para negar
o pedido liminar de HC está o
despacho do Dr. Fábio Garcia
Macedo Filho. “os elementos
colhidos pelo Ministério Público, até o momento, demonstram minimamente que
ele comanda um esquema de
corrupção conhecido como
“rachadinha”, que consiste
em receber parte do salário
de servidores nomeados
em funções de confiança na
autarquia municipal SAAE
(. . .) A perpetuação do esquema “rachadinha” deve
ser enfrentada por prisão
preventiva, uma vez que
ineficientes quaisquer das
cautelares previstas no art.
319 do CPP”.
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