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Estamos contratando PCD VENHA FAZER PARTE 
DA NOSSA EQUIPE!(Pessoas com deficiência)

Deixe seu currículo em uma de nossas lojas ou pelo e-mail: assistenterh@farmaciaindiana.com.br

Vitamina D: uma grande 
aliada no tratamento dos 
sintomas da menopausa

Página 4

Deputado Aécio Neves 
se reúne com lideranças 

políticas em Teófi lo 
Otoni e Novo Cruzeiro

O deputado federal Aécio Neves (PSDB), esteve em Teófi lo Otoni e Novo Cruzeiro, na 
sexta-feira (29/07), se encontrou com lideranças políticas dos municípios dos vales Mucuri e 
Jequitinhonha, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais pessoas que o recepcionaram. 
Em Teófi lo Otoni, o encontro aconteceu na sede do Clube APNM (antigo Palmeiras), e su-
perlotou o local. Ao lado do vice-prefeito de Teófi lo Otoni, pré-candidato a deputado esta-
dual, Dr. Eder Detrez, Aécio destacou programas de seu governo para esta região. Página 8

Câmara Municipal de 
Teófi lo Otoni recebe o 

Conselho do Sisprev-TO
Na quinta-feira (29) a 

Câmara Municipal de Te-
ófi lo Otoni recebeu o Con-
selho do Sisprev para uma 
reunião interna com os ve-
readores, para tratar do Pro-
jeto de Lei nº 65 de autoria 
do Executivo que “Cria o 
Programa Permanente de 
Atualização Cadastral dos 
Servidores Públicos Mu-
nicipais e a realização do 
censo cadastral... Página 2

Taxa de desocupação 
cai para 9,3% no segundo 

trimestre de 2022
A taxa de desocupação 

fi cou em 9,3% no trimestre 
encerrado em junho, queda 
de 1,8 ponto percentual na 
comparação com o trimes-
tre anterior. É o menor pa-
tamar para o período desde 
2015, quando foi de 8,4%. 
O número de desempre-
gados recuou 15,6% no 
trimestre. Página 4

Jogo entre América-TO e 
North Esporte Clube não 

terá torcida presente

O novo assessor de comunicação do América de Teófi lo Otoni, Adélio Guimarães 
publicou nota no domingo (31/07), esclarecendo que: “O América Futebol Clube informa 
a todos que o jogo de estreia no campeonato mineiro da 2ª divisão 2022, no próximo 
domingo (07/08), será no estádio Nassri Mattar, mas com os portões fechados, devido 
ao cumprimento de uma punição aplicada ao clube, na temporada 2021”. Página 2



2 Terça-feira, 2 de agosto de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

www.diariotribuna.com.br | tribunadomucuri@gmail.com | facebook.com/diariotribuna

Cidade/Gerais
Câmara Municipal de 
Teófilo Otoni recebe o 

Conselho do Sisprev-TO
Na quinta-feira (29) 

a Câmara Municipal de 
Teófilo Otoni recebeu o 
Conselho do Sisprev para 
uma reunião interna com 
os vereadores, para tratar 
do Projeto de Lei nº 65 de 
autoria do Executivo que 
“Cria o Programa Per-
manente de Atualização 
Cadastral dos Servidores 
Públicos Municipais e 
a realização do censo 
cadastral previdenciário 
dos servidores públicos 
titulares de cargo efetivo, 
ativos da administração 
direta e indireta do Poder 
Executivo e Legislativo 
Municipal, os inativos e 
pensionistas do Regime 

Próprio de Previdência 
Social (RPPS), do mu-
nicípio de Teófilo Otoni.

Para tratar também 
da pauta do Projeto de 
Lei nº 066 de autoria do 
Executivo que “Dispõe 
sobre a reestruturação dos 
Conselhos de Adminis-

tração, Conselho Fiscal e 
Comitê de Investimentos 
do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos 
do município de Teófilo 
Otoni (Sisprev) e dá outras 
providências”. (Informa-
ções/Foto: assessoria de 
comunicação/ CMTO).

Faça correto a separação 
do lixo: colabore com os 
catadores da Ascanovi

Câmara Municipal de Teófilo 
Otoni inicia semana de 

reunião ordinária de agosto

Jogo entre América-TO e 
North Esporte Clube não 

terá torcida presente

Teófilo Otoni - Aten-
ção moradores de Teófilo 
Otoni colaborem com a 
Associação dos Catadores 
de Materiais Recicláveis 
Nova Vida (Ascanovi), 
descartando corretamente 
os resíduos, separando em 
casa o que for de papel, 
plástico, vidro, papelão, 
metal, alumínio e garrafas 
pet. A Ascanovi ajuda o 
município nesta missão de 
preservar o meio ambiente.

Pela vida ambiental, 
humana e econômica das 
famílias que trabalham 
com reciclagem, separem e 
entreguem os materiais. Se-
parando adequadamente os 
resíduos, a população ajuda 
no trabalho dos catadores 

Nesta segunda-feira 
(01/08) a Câmara Municipal 
de Teófilo Otoni deu início 
à semana de Reunião Ordi-
nária do mês de Agosto. As 
sessões das reuniões ordiná-
rias serão abertas ao públi-
co, no auditório do prédio 
do antigo SESC, às 19h. Na 
oportunidade, a Tribuna Li-
vre desta segunda-feira foi 
feita pela Patrulha de Pre-
venção a Violência Domés-
tica (PPVD) do 19º Batalhão 
de Polícia Militar, iniciando 
a campanha Agosto Lilás.

A pauta desta segunda-
-feira constou da presença 
do cabo Camilo Somerlate 
Santana, na Tribuna Livre, 
integrante da PPVD, para 
explanar sobre a prevenção 
da violência doméstica. 
Logo após, a discussão e 
votação de três projetos. 
1-Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 034/2022, 

O novo assessor de 
comunicação do América 
de Teófilo Otoni, Adélio 
Guimarães publicou nota 
no domingo (31/07), escla-
recendo que: “O América 
Futebol Clube informa a 
todos que o jogo de estreia 
no campeonato mineiro da 
2ª divisão 2022, no pró-
ximo dia 07/08, será no 
estádio Nassri Mattar, mas 
com os portões fechados, 
devido ao cumprimento de 
uma punição aplicada ao 
clube, na temporada 2021”.

Segundo o assessor, a 
partida iria acontecer em 
outra cidade, mas, após 
atuação da equipe jurídi-
ca do clube, o jogo entre 
América de Teófilo Oto-
ni e North Esporte Clube 
será realizado em Teófilo 
Otoni, às 10h, porém sem 
presença da torcida. “Por 
fim, informamos que a 
torcida americana pode-
rá acompanhar todos os 
detalhes do jogo pela Tv 
Mecão, no YouTube, com 
o show de transmissão que 
já caiu no gosto da nação. 
(Instagram, link na Bio)”.

No sábado (30/07), 
Edwaldo Melo Júnior “Ju-
não” publicou nota no gru-
po whatsapp do América 
com a Imprensa, infor-
mando a sua saída da as-
sessoria do clube, devido 
a incompatibilidade de ho-

de materiais recicláveis e na 
preservação do meio am-
biente. A Ascanovi funcio-

na na Rua Rachid Handere, 
1.972, Bairro Bela Vista. 
Contato: (33) 99946-6507.

de autoria do vereador Sid-
nei Santos, que “dispõe 
sobre o dia em Memória 
às vítimas do Covid-19 
no município de Teófilo 
Otoni/MG”. 2-Discussão e 
votação do Projeto de Lei 
nº 041/2022, de autoria 
do vereador Fábio Lemes, 
que “institui “o dia de ação 
de graças” no âmbito do 
município de Teófilo Otoni 
e dá outras providências”. 

3-Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº 046/2022, 
de autoria do Poder Exe-
cutivo, que “abre crédito 
especial ao orçamento vi-
gente – exercício de 2022, 
em conformidade ao dispo-
sitivo no inciso II, do artigo 
41, da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964 e, dá 
outras providências”. (In-
formações/Foto: assessoria 
de comunicação/ CMTO).

rários com o seu trabalho: 
“Atenção. Bom dia. Venho 
informar a todos o meu des-
ligamento como assessor 
de imprensa do América 
Futebol Clube. A incompa-
tibilidade de horários entre 
América e o meu trabalho, 
não estava me permitindo 
desempenhar a assessoria 
da forma que o América, 
a imprensa e a torcida me-
recem. Agradeço a Deus, 
ao presidente em exercício 
João Gabriel pelo convite 
e confiança, agradeço a 
toda diretoria do América, 
a sua comissão técnica, 
aos jogadores, a torcida e 
a vocês da imprensa por 
estarem sempre ao lado do 

América, o nosso Améri-
ca. Passo o bastão para o 
competente Adélio Gui-
marães, que tenho certeza 
que vai fazer um excelente 
trabalho à frente da asses-
soria do nosso Mecão”.

O América fez um jo-
go-treino em Itambacuri no 
último Sábado (30/07) con-
tra a equipe local. O jogo 
terminou com um empate 
de 1x1. Os gols saíram na 
etapa final, a equipe da casa 
saiu na frente com o gol 
marcado pelo atleta Mar-
quinhos e o América empa-
tou com o atacante Lucas, 
recém-chegado ao Dragão 
do Corcovado. (Informa-
ções/Fotos: América/TO).

DIÁRIO TRIBUNA
(33) 3523.4651 / (33) 98851-0806

Nesta segunda-feira (01) teve a Tribuna Livre com participação da 
Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, do 19º BPM
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Gerais
Ministério da Saúde lança 

campanha de conscientização e 
novo boletim epidemiológico 

de Hepatites Virais de 2022
Para marcar o Dia 

Mundial de Luta contra 
as Hepatites Virais, cele-
brado na quinta-feira (28), 
o Ministério da Saúde lan-
çou a campanha nacional 
de prevenção e conscien-
tização contra a doença e 
atualizou os dados na nova 
edição do Boletim Epide-
miológico de Hepatites 
Virais de 2022. O boletim, 
que consolida as notifica-
ções das hepatites A, B, 
C e D, tem o objetivo de 
contribuir para as tomadas 
de decisões e definições 
de estratégias de enfren-
tamento em todo o País.

De 2000 a 2021, fo-
ram notificados 718.651 
casos confirmados de he-
patites virais no Brasil. 
Destes, 168.175 (23,4%) 
são referentes aos casos 
de hepatite A, 264.640 
(36,8%) aos de hepati-
te B, 279.872 (38,9%) 
aos de hepatite C e 4.259 
(0,6%) aos de hepatite D. 
Os óbitos por hepatite C 
são a maior causa de morte 
entre as hepatites virais. De 
2000 a 2020, foram identi-
ficados 62.611 óbitos asso-
ciados à hepatite C (76,2% 
do total de óbitos por he-
patites virais). Em todos 
os casos, as notificações 
de casos representaram 
queda nos últimos anos. A 
Hepatite A, por exemplo, 
apresentou redução de 
95,6% entre 2011 e 2021.

Existem maneiras 
efetivas de diagnosticar 
precocemente e tratar com 
antivirais. A Hepatite C 
é causada de hepatocar-
cinoma, de necessidade 
transplante e de óbitos. Por 
meio do SUS, é possível 
reduzir esse importante 
problema de saúde pú-
blica. As hepatites B e C 
são as principais causas 
de doença hepática crô-
nica, cirrose hepática e 
carcinoma hepatocelular 
(câncer). Dessa forma, a 
carga de doenças resul-
tante das hepatites virais 
representa uma questão 
importante para o Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A maioria dos casos 
não apresenta sintomas 
até que a doença esteja em 
estágio mais avançado, o 
que pode levar décadas 
para acontecer. O SUS dis-
ponibiliza amplamente os 
testes rápidos para hepatite 
B, que, por meio de uma 
gota de sangue, conse-
guem identificar a presen-
ça da infecção. Ainda não 

há medicamentos capazes 
de curar a infecção pelo 
vírus da hepatite B, mas os 
fármacos atualmente dis-
poníveis corroboram para 
o controle da carga viral 
e da evolução da doença.

O Brasil é signatário 
da estratégia global para 
a eliminação das hepatites 
virais como um problema 
de saúde pública até 2030. 
Ao longo de 20 anos, vários 
desafios foram superados, 
especialmente acerca das 
tecnologias, tanto para o 
diagnóstico, como fortale-
cimento da rede de assis-
tência e dos fármacos, que 
possibilitam maior quali-
dade de vida aos pacientes.

Como prevenir hepa-
tite B ou C: >Não com-
partilhar com outras pes-
soas objetos perfurocor-
tantes (seringas, agulhas, 
alicate de unha, agulhas 
etc.); >Não passar por 
procedimentos invasi-
vos (hemodiálise, cirur-
gias, tratamentos dentais, 
confecção de tatuagem) 
sem os devidos cuidados 
de biossegurança; >Não 
compartilhar escovas de 
dentes ou lâminas de bar-
bear/depilar, que são ma-
teriais de uso individual; 
>Ao colocar piercing, 
fazer tatuagem ou utilizar 
serviços como barbearias, 
manicures/pedicures e 
podólogos, certificar-se 
de que os materiais se-
jam descartáveis e este-
rilizados adequadamente.

>Usar camisinha nas 
relações sexuais, a fim de 
evitar a transmissão por 
via sexual e, no caso de 
gestação, evitar a trans-
missão da doença para o 
feto. >A hepatite C tem 
maior taxa de detecção 
em indivíduos acima dos 
40 anos de idade, ou que 
apresentem fatores de ris-
co, como: >Ter sido sub-
metido a procedimento de 
hemodiálise; >Ter diabe-
tes ou hipertensão; >Ter 
realizado procedimentos 
invasivos (estéticos ou 
cirúrgicos) sem os devi-
dos cuidados de biosse-
gurança; >Ter realizado 
transfusões sanguíneas 

antes de 1993; >Compar-
tilhar objetos para o uso 
de drogas; >Estar privado 
de liberdade, entre outros.

Vacinas disponíveis 
no SUS - A melhor es-
tratégia de prevenção da 
hepatite A e B é a vacina – 
as doses estão disponíveis 
nas salas de vacinação de 
todo País. Elas são alta-
mente eficazes, e devem 
ser administradas com 
esquema completo para 
ter a máxima eficiência.

Saiba o esquema re-
comendado pelo Calen-
dário Nacional de Vacina-
ção: CRIANÇAS: >Hepa-
tite B recombinante: 1 dose 
ao nascer, >DTP + Hib + 
HB (penta – entre outras 
doenças, protege contra 
a Hepatite B) / 3 doses 
recomendadas: 1ª aos 2 
meses; 2ª aos 4 meses; 3ª 
aos 6 meses, >Hepatite A 
(HA): 1 dose recomenda-
da aos 15 meses.

ADOLESCENTES, 
ADULTOS E GESTAN-
TES: >Hepatite B: 3 doses 
recomendadas (iniciar ou 
completar o esquema de 
acordo com a situação va-
cinal). Intervalo recomen-
dado: 2ª dose deve ser apli-
cada 1 mês após a 1ª dose e 
a 3ª dose deve ser aplicada 
6 meses após a 1ª dose.

A promoção do diag-
nóstico é uma das estra-
tégias de prevenção para 
evitar a transmissão da 
infecção, neste sentido, 
é importante intensificar 
o diagnóstico de todas as 
pessoas acima de 20 anos, 
assim como no caso de 
teste negativo para hepa-
tite B, realizar a vacina-
ção. As vacinas seguem 
disponíveis no SUS para 
atualização da carteirinha 
mesmo na vida adulta.

Não existe vacina contra 
a hepatite C, mas existe trata-
mento e cura. Os medicamen-
tos disponibilizados no SUS 
conferem a cura em mais 
de 95% dos casos, com 
tratamentos que duram, em 
média, 12 semanas e estão 
disponíveis para qualquer 
pessoa com a infecção pelo 
vírus. (Fonte: Ministério 
da Saúde / AMM).

INSS alerta: prova de vida 
está suspensa, mas golpistas 

andam ligando para 
aposentados em nome do órgão

Mais uma vez, a prova 
de vida do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) está 
sendo usada como isca para 
golpistas roubarem dados de 
aposentados e pensionistas. 
O alerta foi feito pelo próprio 
órgão na quarta-feira (dia 27), 
após reclamações de segura-
dos à Ouvidoria. As aborda-
gens ocorreram por telefo-
ne e posterior contato pelo 
WhatsApp, alerta o instituto, 
que orienta os beneficiários 
a não enviarem dados pes-
soais, fotos ou documentos.

Nos contatos, diz o INSS, 
os golpistas solicitam dados 
pessoais e fotos de docu-
mentos para que não ocorra 
um suposto "bloqueio nos 
pagamentos". Em alguns ca-
sos, chegam a enviar links 
para que o segurado realize a 
biometria facial. A pessoa que 
fala é muito segura e pode até 
passar alguma informação 
sobre o segurado com a in-
tenção de dissimular a farsa. 
E é nesse ponto que consiste 
a fraude: os golpistas ficam 
de posse da documentação e 
dos dados e fazem transações 
irregulares em nome de apo-
sentados e pensionistas, como 
os empréstimos consignados, 
aqueles que são descontados 
diretamente no pagamento.

O INSS faz um alerta 
a todos os 36 milhões de 
aposentados e pensionistas 
do país para que, caso re-
cebam esse tipo de ligação, 
desliguem o telefone e não 
forneçam nenhuma infor-
mação. O órgão adverte que 
não faz contato telefônico 
para procedimento de prova 
de vida nem manda links 
por mensagem para a rea-
lização de biometria facial.

Suspenso desde fe-
vereiro - O procedimento 
da prova de vida está sus-
penso desde 2 de fevereiro. 
Agora não é mais exigida a 
presença do aposentado ou 
do pensionista no banco. 
O recadastramento passou 
a utilizar o cruzamento de 
dados de outras bases do 
governo federal, e não é 
mais preciso ir à instituição 
financeira, somente se for 
chamado. A principal novi-
dade foi a inversão da lógica 
de comprovação no reca-
dastramento anual dos apo-
sentados e pensionistas do 
INSS. Em vez de o segurado 
provar que está vivo, agora 
cabe ao INSS certificar-se 
de que ele não morreu. An-
tes, o beneficiário precisava 
ir a uma agência bancária.

Segurados com biome-
tria facial registrada no De-
partamento Nacional de Trân-
sito (Denatran) ou no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) po-

diam fazer a prova de vida di-
gital no aplicativo Meu INSS. 
Idosos a partir de 80 anos 
ou pessoas com dificuldade 
de locomoção podiam pedir 
visita em domicílio, agen-
dando horário pelo telefone 
135 ou pelo app Meu INSS.

Agora, a ida ao banco 
será opcional e usada apenas 
como último recurso. O INSS 
terá acesso a dados como vo-
tação em eleições; registro de 
transferências de bens; vaci-
nação; consultas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS); ou 
renovação de documentos, 
como identidade, carteira de 
motorista ou passaporte. Se 
alguma movimentação tiver 
acontecido nos dez meses 
posteriores ao aniversário 
do segurado, o INSS consi-
derará o beneficiário vivo.

Caso não haja registro de 
movimento nesse período, o 
próprio órgão vai buscar ou-
tras formas de comprovação 
de vida, a serem definidas no 
futuro. O mês de aniversário 
do segurado como data para 
a prova de vida não mudou. 
As novas regras já valem para 
todos os que fazem aniversá-
rio após 2 de fevereiro, data 
de publicação da portaria. Se 
o segurado ainda quiser re-
gularizar pendências de anos 
anteriores, poderá ir ao banco 
fazer a prova de vida presen-
cial, por opção. A portaria 
estabelece apenas que ele 
não pode ser obrigado pela 
instituição financeira a pro-
curar uma agência bancária.

Mesmo sem a obrigato-
riedade, o segurado que quiser 
pode fazer sua prova de vida 
anual pelos canais tradicionais 
(banco ou pelo Meu INSS).

Confira as dicas para 
não cair em golpe - Man-
tenha sempre atualizados 
os seus dados de contato, 
como telefone, e-mail e en-
dereço. Isso deve ser feito 
pelo Meu INSS ou pelo te-
lefone 135. Caso alguém 
faça qualquer comunicação 
pedindo dados ou fotos em 
nome do INSS, não atenda 
à solicitação, desligue a li-
gação e bloqueie o contato.

O INSS nunca entra em 
contato direto com a pessoa 
para solicitar dados nem 
pede o envio de fotos de do-
cumentos, informa o órgão. 

O número do SMS usado 
pelo INSS para informar 
os cidadãos é 280-41. O 
INSS nunca manda links nem 
pede documentos via SMS.

Sempre que o INSS con-
voca o cidadão para apresen-
tar documentos, essa convo-
cação fica registrada no Meu 
INSS e pode ser verificada 
também pelo telefone 135.

A pessoa deve utilizar 
apenas os canais oficiais de 
atendimento para cumprir 
qualquer solicitação do INSS, 
seja para agendar um serviço, 
seja para entregar algum do-
cumento: aplicativo/site Meu 
INSS ou agência da Previdên-
cia Social (com agendamen-
to). É bom saber que quando 
alguém liga para o telefone 
135 ou é atendido pelo chat 
humanizado da Helô, o aten-
dente pode pedir algumas in-
formações. Esse é um procedi-
mento de segurança para con-
firmar a identidade de quem 
telefonou ou acessou o chat.

O que fazer se for víti-
ma de estelionatários - De-
nuncie tentativas de golpes 
à Ouvidoria pela internet ou 
pelo telefone 135. Caso tenha 
sofrido um golpe, registre 
um Boletim de Ocorrência e 
comunique aos órgãos envol-
vidos (por exemplo, o próprio 
INSS e o banco em que rece-
be o benefício, se for o caso).

Como é feita o contato 
do INSS com o segurado - 
O segurado é contatado por 
meio das informações forne-
cidas em seu cadastro (e-mail, 
telefone e endereço) e, por 
isso, é importante manter o 
cadastro atualizado. A atuali-
zação pode ser feita pelo Meu 
INSS e por meio da central 
135. Quando o segurado entra 
em contato com o INSS, o 
instituto poderá solicitar in-
formações como CPF e nome 
da mãe para confirmação da 
identidade do interessado 
e para que seja respeitado 
o sigilo das informações.

Caso o cidadão tenha 
sido notificado e tenha al-
guma dúvida, ele poderá 
ligar para o 135, o telefone 
oficial do INSS, para ter 
mais informações. Poderá 
ainda buscar atendimento 
por meio do chat humani-
zado da assistente virtual do 
INSS, a Helô. (Fonte: Extra).
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Gerais
Taxa de desocupação cai para 
9,3% no segundo trimestre

A taxa de desocupação 
fi cou em 9,3% no trimestre 
encerrado em junho, queda 
de 1,8 ponto percentual na 
comparação com o trimestre 
anterior. É o menor patamar 
para o período desde 2015, 
quando foi de 8,4%. O 
número de desempregados 
recuou 15,6% no trimestre, 
chegando a 10,1 milhões de 
pessoas. Isso representa 1,9 
milhão de pessoas a menos 
em busca por trabalho no 
país. Os dados são da Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) 
Contínua, divulgada hoje 
(29) pelo IBGE.

“A retração da taxa de 
desocupação no segundo 
trimestre segue movimento 
já observado em outros 
anos. Em 2022, contudo, 
a queda mais acentuada 
dessa taxa foi provocada 
pelo avanço significati-
vo da população ocupada 
em relação ao primeiro 
trimestre”, destaca a coor-
denadora de Pesquisas por 
Amostra de Domicílios do 
IBGE, Adriana Beringuy.

A população ocupada é 
a maior desde o início da sé-
rie histórica da pesquisa, em 
2012. Esse contingente foi 
estimado em 98,3 milhões, 
o que representa uma alta 
de 3,1% frente ao trimestre 
anterior. São 3,0 milhões de 
pessoas a mais no mercado 
de trabalho, sendo 1,1 mi-
lhão na informalidade. Na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, o 
aumento é de 8,9 milhões de 
trabalhadores. Com o cres-
cimento, o nível da ocupa-
ção, percentual de ocupados 
na população em idade de 
trabalhar, foi estimado em 
56,8%, avançando 1,6 p.p. 
frente ao trimestre anterior.

O número de trabalha-
dores informais, estimado 
em 39,3 milhões, também 
foi o maior da série histórica 
do indicador, iniciada em 
2015. Na comparação com 
o trimestre anterior, houve 
um crescimento de 2,8%, 
o que representa mais 1,1 

milhão de pessoas. Fazem 
parte dessa população os 
trabalhadores sem carteira 
assinada, empregadores e 
conta própria sem CNPJ, 
além de trabalhadores fa-
miliares auxiliares.

“Nesse segundo trimes-
tre, houve a retomada do 
crescimento do número de 
trabalhadores por conta pró-
pria sem CNPJ, que havia 
caído no primeiro trimestre. 
Além disso, outras catego-
rias principais da informa-
lidade, que são os empre-
gados sem carteira no setor 
privado e os trabalhadores 
domésticos sem carteira, 
continuaram aumentando”, 
analisa. A taxa de informa-
lidade foi de 40,0% no tri-
mestre encerrado em junho.

O número de trabalha-
dores por conta própria, so-
mados formais e informais, 
foi estimado em 25,7 mi-
lhões, o maior contingente 
para um trimestre encerrado 
em junho desde 2012, início 
da série histórica da PNAD 
Contínua. Houve cresci-
mento de 1,7% (431 mil 
pessoas) frente ao trimestre 
anterior e de 4,3% (1,1 mi-
lhão) em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Já entre os empregados 
sem carteira assinada no 
setor privado, o aumento 
foi de 6,8% (ou mais 827 
mil pessoas) frente ao úl-
timo trimestre. Com isso, 
o contingente também foi 
o maior da série, ao ser 
estimado em 13,0 milhões 
de pessoas. O número de 
trabalhadores domésticos 
sem carteira cresceu 4,3% 
no período, o equivalente 
a 180 mil pessoas. Com 
a alta, essa categoria pas-
sou a ser formada por 4,4 
milhões de trabalhadores.

O crescimento no nú-
mero de informais está rela-
cionado a algumas ativida-
des do setor de serviços, que 
foi bastante impactado pelas 
medidas de isolamento so-
cial durante a pandemia. 
“Podemos observar que par-
te importante dos serviços, 

como os serviços pessoais 
prestados às famílias, tem 
grande participação de tra-
balhadores informais e está 
infl uenciando essa reação 
da ocupação. Isso também 
tem ocorrido na construção, 
setor com parcela signifi ca-
tiva de informais. Então, a 
informalidade tem um papel 
importante no crescimen-
to da ocupação”, explica.

No caso do mercado 
de trabalho formal, o maior 
crescimento em termos ab-
solutos foi dos empregados 
com carteira assinada no se-
tor privado. Essa categoria 
subiu 2,6% no trimestre, um 
acréscimo de 908 mil pesso-
as. No ano, o aumento foi de 
3,7 milhões de trabalhado-
res (11,5%). Por outro lado, 
o número de empregadores 
com CNPJ ficou estável 
frente ao último trimestre e 
subiu 12,7% na comparação 
anual. Dos 4,2 milhões de 
empregadores, 3,4 milhões 
(81%) são formais.

Ocupação cresce em 
sete atividades - Em rela-
ção ao aumento da ocupa-
ção, a pesquisadora aponta 
para a expansão dissemina-
da entre diversas atividades 
econômicas. “Entre elas, os 
destaques foram o comércio 
(3,4%), a indústria (2,7%) 
e a administração pública, 
defesa, seguridade social, 
educação, saúde humana 
e serviços sociais (4,5%). 
Neste último grupo de ati-
vidades, a expansão de 739 
mil pessoas foi infl uenciada 
pela educação básica, espe-
cialmente no ensino funda-
mental. Além do comporta-
mento sazonal de expansão 
desse grupamento, a inten-
sifi cação das atividades pre-
senciais levou à absorção de 
profissionais no segmen-
to da educação”, analisa.

No comércio, o aumen-
to foi de 617 mil pessoas 
frente ao trimestre anterior 
e, na indústria, de 332 mil. 
Outros crescimentos signi-
fi cativos foram registrados 
pelos setores de constru-
ção (3,8%, ou mais 274 

mil pessoas), informação, 
comunicação e atividades 
financeiras, imobiliárias, 
profi ssionais e administrati-
vas (3,0%, ou mais 336 mil 
pessoas), outros serviços 
(3,2%, ou mais 158 mil pes-
soas) e serviços domésticos 
(4,0%, ou mais 227 mil 
pessoas). Com a expansão 
da ocupação, a força de 
trabalho (soma de ocupados 
e desocupados) chegou a 
108,3 milhões de pessoas, o 
maior contingente da série 
histórica da pesquisa. A alta 
foi de 1,0% (1,1 milhão de 
pessoas) na comparação 
com o último trimestre e 
de 4,0% (4,1 milhões de 
pessoas) frente ao mesmo 
período do ano passado.

Rendimento médio 
fi ca estável e massa de ren-
dimento cresce no segundo 
trimestre - O rendimento 
médio real habitual foi esti-
mado em R$2.652, fi cando 
estável na comparação com 
o primeiro trimestre. No 
ano, houve queda de 5,1%. 
Já a massa de rendimento 
chegou a R$255,7 bilhões, 
um aumento de 4,4% frente 
ao trimestre anterior e de 
4,8% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Be-
ringuy explica que os resul-
tados refl etem a expansão 
da ocupação no trimestre. 
“Embora não haja aumento 
no rendimento médio dos 
trabalhadores, houve cres-
cimento da massa de rendi-
mento porque o número de 
pessoas trabalhando é bas-
tante elevado”, ressaltou.

Mais sobre a pesqui-
sa - A PNAD Contínua é o 
principal instrumento para 
monitoramento da força de 
trabalho no país. A amostra 
da pesquisa por trimestre 
no Brasil corresponde a 
211 mil domicílios pesqui-
sados. Cerca de dois mil 
entrevistadores trabalham 
na pesquisa, em 26 estados e 
Distrito Federal, integrados 
à rede de coleta de mais de 
500 agências do IBGE. Em 
função da pandemia de Co-
vid-19, o IBGE implemen-
tou a coleta de informações 
da pesquisa por telefone a 
partir de 17 de março de 
2020. Em julho de 2021, 
houve a volta da coleta de 
forma presencial. É possí-
vel confi rmar a identidade 
do entrevistador no site 
Respondendo ao IBGE ou 
via Central de atendimento 
(0800 721 8181), conferin-
do a matrícula, RG ou CPF 
do entrevistador, dados que 
podem ser solicitados pelo 
informante. Consulte os 
dados da PNAD no Sidra.

Vitamina D: uma 
grande aliada 
no tratamento 

dos sintomas da 
menopausa

Por volta dos 50 anos 
o corpo feminino come-
ça a passar por grande 
mudança: a chegada da 
menopausa, processo 
causado pela redução 
fi siológica da produção 
que hormônios pelos 
ovários. com ela vêm 
alguns sintomas, como 
ondas de calor súbitas 
(os famosos fogachos), 
suores intensos, altera-
ções bruscas de humor 
e secura vaginal, entre 
outros. Neste período, o 
organismo feminino ex-
perimenta alterações que 
resultam na redução não 
só de hormônios, mas de 
micronutrientes como 
a vitamina D. Produzi-
da pelo corpo humano, 
principalmente por meio 
da exposição solar, a 
vitamina D é essencial 
ao corpo humano em 
todas as fases da vida. E 
na menopausa não seria 
diferente. E quando fala-
mos nela, o primeiro pro-
blema que vem à mente é 
a saúde dos ossos.

Isso porque a meno-
pausa é um fator que au-
menta as chances do sur-
gimento da osteoporose, 
condição na qual os ossos 
se tornam frágeis, poro-
sos e quebradiços. Isto faz 
crescer o risco de fraturas, 
especialmente do quadril, 
da costela e do colo do 
fêmur, conforme a doen-
ça avança, uma vez que 
afeta progressivamente a 
densidade óssea devido 
à redução do hormônio 
estrógeno. “A vitamina 
D atua diretamente no 
controle da quantidade de 
cálcio e fósforo do orga-
nismo e, quando em baixa 

quantidade, pode acarre-
tar diferentes patologias, 
como é o caso da osteo-
porose. Em decorrência 
disso, a suplementação 
da vitamina D, em con-
junto com o tratamento 
de reposição hormonal, é 
uma alternativa bastante 
recomendada para a pre-
venção da osteoporose. 
Mas a defi ciência deste 
nutriente nesta fase da 
vida da mulher não afeta 
apenas os ossos”, afi rma 
o médico Odair Albano, 
ginecologista obstetra 
e consultor em saúde.

Outro sinal de carên-
cia de vitamina D em mu-
lheres pós-menopausa é a 
perda acelerada da massa 
muscular e a fraqueza dos 
músculos aumenta o risco 
da perda do equilíbrio e 
quedas, principalmente 
entre as pessoas idosas. 
Bons níveis de vitami-
na D e atividade física 
de resistência ajudam a 
manter a massa muscular.

A vitamina D tem 
sido estudada também 
por seu papel no for-
talecimento do sistema 
imunológico, por ação 
imunomoduladora e no 
tratamento de algumas 
doenças. “É importante 
enfatizar que a exposição 
solar diária de pelo menos 
15 minutos, sem uso pro-
tetor solar, pode permitir 
a manutenção de bons 
níveis de vitamina D. 
Vale ressaltar ainda que 
as pessoas não devem se 
automedicar, e sim buscar 
atendimento médico para 
defi nir a necessidade de 
suplementação e a dose 
recomendada de vitami-
na D, finaliza Albano.

O pró-hormônio atua não só na saúde 
óssea, prevenindo a osteoporose, mas no 

fortalecimento muscular
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Muitos santos de fora 
acabam fazendo milagres

Por Humberto Barbosa

A história das civilizações 
contém assuntos polêmicos. 
Consta que o progresso invadiu 
o espaço dos povos primitivos, 
os índios que chegaram primei-
ro. De certa forma, a invasão 
dos navegadores, Pedro Álva-
res Cabral, que desembarcou 
no Brasil e Cristóvão Colombo 
na América, abriram espaço 
para entrada e saída do pro-
gresso, sem o qual ainda esta-
ríamos usando arcos e fl echas. 
Markuse teria dito, “o pro-
gresso acaba sendo um agente 
desagregador.” Temos ciência 
de que os avanços tecnológi-
cos atropelam outros valores.

De vez em quando a gente 
tem lampejos de nostalgia em 
nome de terceiros. Muitos 
são aqueles que deixaram 
suas terras e vieram semear 
em nosso terreiro. Em vez de 
chamá-los imigrantes, seriam 
nossos “padrinhos”. Alguns 
aqui chegaram com mãos 
vazias e fi zeram por merecer 

o seu “pé de meia“. Indiscu-
tível o progresso deixando 
muitos legados, mas, lamen-
tavelmente, também arrasta 
uma fumaça residual. Para a 
combustão, primeiro passo 
para a tecnologia, foi neces-
sário matar árvores. Hoje im-
põem o dever de replantá-las. 

No “vai da valsa” “de 
tanto ver triunfar nulidades, 
acabo tendo vergonha de ser 
honesto”. Muitos acham que, 
“foi enterrado um jegue na 
Praça Tiradentes, afastando 
nosso progresso. ”Podemos 
abrir uma janela para entrada 
de novos ares. O Frimusa, 
Sola e Boi da Terra foram 
fechados, foi aberto um novo 
frigorífi co. A ferrovia Bahia e 
Minas está voltando. A Guarda 
Mirim está planejando seu 
retorno. Todo mundo sabe 
que na véspera das eleições 
aparecem promessas de todas 
as formas. Cabe aos eleito-
res, separar o “joio do trigo“.

Relacionamos pessoas 
que vieram de fora e aqui 
deixaram legados, Nassri Mat-
tar, Laércio Costa, João de 
Almeida, Manoel de Abreu, 
Rachid Salomão Handere, 
Getúlio Neiva, Edson Soares, 
Adel Kassim El Awar, Padre 
Giovani, Said Kumaira, Jader 
Barrancos, Igor José Martins 
Braga e muitos outros. Des-
cendentes de estrangeiros, 
Antônio Corrêa Marques, 
Walter Barrancos, Luiz Boali 
Porto Salman, Samir Sagih 
El Aouar. Adel Kassim El 
Aouar. Waldir de Oliveira. 
Lourival Pechir. Nacib Magid 
Lauar. Said Kumaira. Sa-
lim Lauar e vários outros.

Temíamos usar a palavra 
“forasteiro” para os que chega-
vam de fora, mas o dicionário 
nos autoriza. Muitos produzi-
ram grandes frutos, Antônio 
Corrêa Marques vendeu muitas 
cabeças de gato e doou para 
construir o Hospital Santa Ro-
sália. Nassri Mattar comprou 
terreno e construiu a sede e o 
estádio de futebol do América. 
Laércio Costa comprou terreno 
e construiu estádio para o Con-
córdia. O dentista e fazendeiro 
Walter Barrancos doou terreno 
e construiu a Fazenda Espe-
rança Ressurreição e Vida, em 
Sucanga, município de Poté.

Sai Junão e entra 
Adélio Guimarães na 

assessoria do América
Alegando incompatibili-

dade entre suas atividades par-
ticulares com as de assessor de 
imprensa do América Futebol 
Clube, Edwaldo Mello Junior 
“Junão”, entregou o cargo, e 
já foi substituído pelo jovem 
Adélio Guimarães, que faz 
parte da nova geração de cro-
nistas esportivos. Comanda o 
programa noturno com o nome 
Toque de Primeira, na Rá-
dio Teófi lo Otoni, junto com 
Nevton Pinheiro Cangussu. 
O América já teve outras bai-
xas: saiu Elder Sena e entrou 
Lula Guedes. Agora sai Junão 
e entra Adélio Guimarães. 

O Mecão Maravilha vem 
usando de um novo método 
para seus treinos. Está utili-
zando a sede campestre do 
Automóvel Clube, campo do 
Concórdia, onde fez sua única 
peneirada e os campos de Frei 
Gaspar e de Itambacuri. Trei-
nou em Frei Gaspar, contra 
UETO e em Itambacuri contra 

de fora para as torcidas orga-
nizadas fazerem seu barulho. 
Tudo indica que a FMF não 
pode impedir manifestações 
do lado de fora do estádio. Se 
tudo der certo, os integrantes 
das torcidas, vão se juntar, 
para engrossar ainda mais 
o rufar dos tambores e as 
vozes afi nadas dos cantores.

O América levou para 
Itambacuri 20 atletas: Glaycon, 
Marcos Daniel, Cesão, Miguel, 
Ismael, Victor Januário, Victor 
Matheus, Índio, Bruno, Luis 
Gustavo, Guilherme, Matheus 
Gonzaga, João Henrique, 
Bodão, Kalu, Biteco, Kaio, 
Jonathan, Kanela e Lucas. 
O amistoso terminou 1 x 1. 
No final do mês passado, o 
América fez uma seletiva 
no campo do Concórdia e 
aprovou o meia Jam, que 
veio de Bertópolis e o go-
leiro Cauã, de Nanuque, 
sem que nenhum deles te-
nha ido para Itambacuri. 

o CROATAS. No último sába-
do (30) fez um amistoso, tipo 
jogo/treino contra o Vitória de 
Itambacuri. Essa partida teve 
outra importância, signifi cado 
benefi cente, foi pedido uma 
doação de 5 reais, destina-
dos a duas pessoas de Itam-
bacuri: Gerinha e Cezinha.

Como o jogo do próximo 
domingo (07) no campo do 
América às 10 horas não terá 
torcedores, temos conheci-
mento de que o canal de TV 
MECÃO deve transmitir pelo 
YOU TUBE, e uma empresa 
vai colocar um telão do lado 
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Segurança Pública
Homem é morto a 

facada durante evento 
em Águas Formosas

Motociclista morre após 
colidir em automóvel na 

MGC 342, em Teófilo Otoni
Conforme registrado 

pela Polícia Militar Ro-
doviária, na noite de do-
mingo (31/07), por volta 
das 19h, um automóvel 
VW Golf, transitava na 
MGC 342, no Km 582, 
em Teófilo Otoni, sentido 
Bairro Taquara ao Cedro, 
quando teria perdido o 
controle direcional na 
curva e invadido a con-
tramão de direção. Uma 
motocicleta Honda de 
cor preta, que transitava 
em sentido contrário não 
conseguiu desviar e coli-
diu lateralmente no carro, 
arremessando ao solo o 
condutor e o passageiro.

Lamentavelmente o 
piloto da motocicleta Jorge 
Henrique Otto, de 59 anos, 
faleceu no local, e o passa-
geiro, um adolescente de 
14 anos, neto do piloto, so-
freu escoriações pelo cor-
po, suposta fratura no pé 
direito e suposta fratura no 
dedo da mão direita, sendo 
socorrido por terceiros. Na 
versão de uma testemu-
nha, logo após o acidente 
o motorista do VW Golf 
teria fugido a pé em dire-
ção ao povoado do Cedro, 
sendo identificado pelo 
nome e possível filiação.

Equipes da Polícia 
Militar Rodoviária fize-
ram rastreamentos para 
tentar localizá-lo, inclusi-
ve foram até o Cedro, mas 
até a manhã desta segun-
da-feira (01/08), ele não 
foi encontrado. "Trata-se 
de mais um sinistro grave, 
que culminou em morte 
e ferido, em um trecho 
de velocidade reduzida, 
onde teoricamente não 
deveria ter acontecido. A 

Polícia Militar Rodoviária 
tem realizado um trabalho 
preventivo, com ações e 
operações direcionadas a 
orientar os usuários das 
rodovias, a imprensa tem 
nos apoiado, porém pre-
cisamos da participação 
efetiva dos motoristas, 
os quais devem respeitar 
as normas de trânsito”, 
lamentou o tenente Rei-
naldo Martins.

Segundo o tenente, 
esse acidente demonstra a 
importância das operações 
policiais, e ressalta que, 
muitas vezes motoristas 
questionam as ações, in-
formam outros usuários 
das rodovias por sinais 
de faróis ou através das 
mídias sociais, favore-

cendo os motoristas em-
briagados, inabilitados ou 
mesmo criminosos, que 
mudam a rota para não se-
rem abordados em blitz, e 
podem causar acidentes ou 
danos graves à população.

“Em relação aos mo-
tociclistas, por serem a 
parte mais fraca no trân-
sito, dentro das possibi-
lidades, sugerimos evita-
rem os deslocamentos no 
horário noturno, devido 
ao sistema de iluminação 
não ter a mesma eficiên-
cia dos veículos de quatro 
rodas e as motos não pos-
suírem o habitáculo de 
proteção dos automóveis, 
para proteção em caso de 
sinistros”, orientou. (Infor-
mações/Fotos: PM RV).

O crime aconteceu na 
madrugada de domingo 
(31/07), no Córrego Seco, 
zona rural de Águas For-
mosas. A Polícia Militar 
foi informada que um ho-
mem da etnia cigana, de 28 
anos, teria esfaqueado um 
homem durante um evento 
festivo em local denomi-
nado “Bar do Moeda”, nas 
proximidades do povoado 
do Arraial. Uma equipe 
PM foi ao local, deparou 
com Aldemir Barbosa dos 
Santos, 34 anos, caído no 
chão, aparentemente sem 
sinais vitais. O local foi 
isolado e a perícia técnica 
da Polícia Civil de Nanu-
que foi acionada.

Uma testemunha de 
33 anos, disse que estava 
descansando dentro do 
seu veículo, estaciona-
do nas proximidades do 
evento, quando percebeu 
que seu amigo Aldemir 

estaria sendo socorrido 
por populares, logo após 
ter sido esfaqueado por um 
cigano. Ele tomou conhe-
cimento de que o cigano 
teria se desentendido com 
o responsável pelo som 
automotivo do evento, 
depois foi até o veículo 
modelo Tiggo, cor branca, 
armou-se com algum obje-
to cortante, já na intenção 
de atingir o responsável 
pelo som, mas Aldemir 
ao intervir, recebeu um 
golpe na região peitoral 
lado esquerdo, e mor-
reu pouco tempo depois.

O possível alvo, 30 
anos, disse que seria o res-
ponsável pelo som do even-
to, e o autor havia pedido 
para colocar músicas de um 
cantor de nome Tayrone Ci-
gano, ele se negou, tendo o 
autor se mostrado inconfor-
mado. A testemunha disse 
que não percebeu nenhuma 

briga, mas percebeu que 
Aldemir, que estaria tra-
balhando como fotógrafo 
da banda que tinha feito o 
show do evento, havia sido 
esfaqueado pelo cigano.

Outra testemunha disse 
que é proprietário do local 
e que não possui alvará de 
funcionamento da prefei-
tura nem apresentou qual-
quer documento público 
que autoriza o funciona-
mento, sendo constatado 
pelos militares que havia 
a exploração comercial do 
bar e promoção de show 
artístico. Após os traba-
lhos periciais, o corpo foi 
encaminhado para o IML 
de Teófilo Otoni para ne-
cropsia. O autor fugiu no 
veículo Tiggor, cor branca, 
possivelmente sozinho, e até 
o fechamento da ocorrência 
não foi localizado. (Ocorrên-
cia registrada pela PMMG/ 
Fotos: Divulgação).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 031/2022 - O Município de Padre Paraíso/
MG comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 096/2022, 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2022, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para 
confecção de uniformes para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais de Padre Paraíso/MG. A Abertura 
será dia 17/08/2022 às 08h00min, na Sala de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlan-
do Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-000. Informações: 
Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim Costa Reis– 
Presidente da CPL ou pelos e-mails: licitacaopp@gmail.
com ou licitacao@padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 010/2022 - O Município de Padre Paraíso/MG 
comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 093/2022, 
Modalidade Pregão Eletrônico Nº. 010/2022, cujo objeto é 
a aquisição de veículo pick up, equipamento e mecanização 
agrícola conforme Convênio Mapa - Plataforma + Brasil 
Nº 901667/2020 fi rmado com o Ministério Da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA e o Município de Padre 
Paraíso/MG, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Padre Paraíso/MG. 
A Abertura será dia 15/08/2022. Início do envio de propostas 
às 08h30min do dia 02/08/2022, fi m do envio de propostas 
às 08h30min do dia 15/08/2022 e abertura das propostas às 
09h00min do dia 15/08/2022 através do site https://com-
prasbr.com.br/. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com 
Mirian Jardim Costa Reis – Presidente da CPL, pelos e-mails: 
licitacaopp@gmail.com / licitacao@padreparaiso.mg.gov.br 
ou pelo site: www.padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº. 011/2022 - O Município de Padre Paraíso/MG 
comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 094/2022, 
Modalidade Pregão Eletrônico Nº. 011/2022, cujo objeto é a 
Aquisição de Suplementos alimentares e leites para pacien-
tes com necessidades especiais, atendendo as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Padre 
Paraíso/MG A Abertura será dia 15/08/2022. Início do envio 
de propostas às 10h30min do dia 02/08/2022, fi m do envio 
de propostas às 10h30min do dia 15/08/2022 e abertura das 
propostas às 11h00min do dia 15/08/2022 através do site 
https://comprasbr.com.br/. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-
1229 com Mirian Jardim Costa Reis – Presidente da CPL, 
pelos e-mails: licitacaopp@gmail.com / licitacao@padrepa-
raiso.mg.gov.br ou pelo site: www.padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 032/2022 - O Município de Padre Paraíso/MG 
comunica que abrirá Processo Licitatório Nº. 097/2022, 
Modalidade Pregão Presencial Nº. 032/2022, cujo objeto 
é a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 
produtos diversos para a composição de kit´s para gestantes 
acompanhadas pelos PSF’S do Município de Padre Paraíso/
MG. A Abertura será dia 18/08/2022 às 08h00min, na Sala 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Rua 
Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-000. 
Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim 
Costa Reis – Presidente da CPL, pelos e-mails: licitacao-
pp@gmail.com, licitacao@padreparaiso.mg.gov.br ou pelo 
site: padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 030/2022 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica 
que abrirá Processo Licitatório Nº. 095/2022, Modalidade 
Pregão Presencial Nº. 030/2022, cujo objeto é a contratação 
de serviços de fornecimento de hospedagem e alimentação 
para atender as necessidades das Secretarias Municipais 
de Padre Paraíso/MG. A Abertura será dia 16/08/2022 às 
08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - 
CEP: 39.818-000. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 
com Mirian Jardim Costa Reis – Presidente da CPL, pelos 
e-mails: licitacaopp@gmail.com / licitacao@padreparai-
so.mg.gov.br ou pelo site: www.padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍ-
SO/MG - Aviso de Homologação - Processo Licitatório 
nº 052/2022 – Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2022. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em Cons-
trução Civil para execução de Obras de Complementação 
de Construção de Mercado Municipal para instalação de 
feira livre para produtos agropecuários, conforme Contrato 
de Repasse nº 908664/2020/MAPA/CAIXA fi rmado entre 
a União Federal, por intermédio do Gestor do Programa 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, re-
presentada pela Caixa Econômica Federal e o Município de 
Padre Paraíso/MG,  com o fornecimento de Mão de Obra 
e Materiais necessários à completa e perfeita implantação 
de todos os elementos defi nidos, em conformidade com as 
Planilhas e Projetos anexos, sob o regime de Empreitada 
Global. Homologa como vencedora a empresa ENFOCO 
ENGENHARIA LTDA - EPP - Inscrita no CNPJ sob o nº 
26.164.872/0001-89, no valor global de R$ 1.041.587,72 
(Um milhão, quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete 
reais e setenta e dois centavos). Diego Ferdinando Mendes 
Oliveira – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PROCESSO LI-
CITATÓRIO Nº 052/2022 – Modalidade: Tomada de 
Preços nº 003/2022. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada em Construção Civil para execução de Obras 
de Complementação de Construção de Mercado Municipal 
para instalação de feira livre para produtos agropecuários, 
conforme Contrato de Repasse nº 908664/2020/MAPA/
CAIXA fi rmado entre a União Federal, por intermédio do 
Gestor do Programa Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, representada pela Caixa Econômica Fe-
deral e o Município de Padre Paraíso/MG,  com o forneci-
mento de Mão de Obra e Materiais necessários à completa 
e perfeita implantação de todos os elementos defi nidos, em 
conformidade com as Planilhas e Projetos anexos, sob o 
regime de Empreitada Global. Adjudica como vencedora a 
empresa ENFOCO ENGENHARIA LTDA - EPP - Inscrita 
no CNPJ sob o nº 26.164.872/0001-89, no valor global de 
R$ 1.041.587,72 (Um milhão, quarenta e um mil, quinhen-
tos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos). Diego 
Ferdinando Mendes Oliveira – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso
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Cidade

Deputado Aécio Neves se reúne com lideranças 
políticas em Teófilo Otoni e Novo Cruzeiro

O deputado fede-
ral Aécio Ne-
ves (PSDB), 
esteve em Te-

ófilo Otoni e Novo Cruzei-
ro, na sexta-feira (29/07), 
quando se encontrou com 
lideranças políticas dos 
municípios dos vales do 
Mucuri e Jequitinhonha, 
prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores e demais pesso-
as que o recepcionaram. Em 
Teófilo Otoni, o encontro 
aconteceu na sede do Clube 
APNM (antigo Palmeiras), 
e superlotou o local. Ao 
lado do vice-prefeito de Te-
ófilo Otoni, pré-candidato a 
deputado estadual, Dr. Eder 
Detrez, o deputado Aécio 
destacou programas de seu 
governo para esta região.

Em entrevista exclu-
siva ao Diário Tribuna, 
Aécio ressaltou que o calor 
humano recebido desta 
região é que justifica estar 
na política durante tantos 
anos. “É o carinho, reco-
nhecimento, e agradeci-
mento, por tantos investi-
mentos feitos ao longo de 
uma vida. Voltar a Teófilo 
Otoni é voltar à minha ter-
ra, minha origem, e eu es-

tou muito honrado e muito 
feliz com essa recepção”, 
disse. Ele recordou que, 
quando na presidência da 
República interinamente, 
incluiu o Mucuri na região 
da Sudene, trouxe o Banco 
do Nordeste para cá, e ou-
tras ações tão importantes.

Lembrou do ProAces-
so que mudou a realidade 
da região ao asfaltar 39 
estradas que dão acesso a 
estas cidades. Na época, fo-
ram asfaltadas 220 rodovias 
em todo o Estado. Falou 
dos investimentos na saúde, 
da Barragem Aécio Cunha, 
que acabou com as enchen-
tes e a falta de água. Quan-
do terminou o seu mandato 
de governador, Aécio disse 
que fez um cálculo, e isso 
é oficial e está registrado, 
que o investimento que 
fez em outras regiões, fez 
três vezes mais para os 
Vales do Mucuri e Jequi-
tinhonha, e defende que o 
desigual tem que ser visto 
e tratado de forma desigual.

O amigo Eder Detrez 
- Aécio vem caminhando 
ao lado de Dr. Eder Detrez 
e afirma que ele foi quem 
o procurou para caminhar 

juntos. “Dr. Eder é um ho-
mem público da maior qua-
lidade. Os contatos que eu 
tenho tido com ele mostram 
a sua dimensão, o seu pre-
paro e eu o convidei para 
estar ao meu lado como 
candidato a deputado esta-
dual para colocarmos de pé 
projetos importantes para 
a região. Há uma questão 
estratégica em relação do 
desenvolvimento econômi-
co como a Malha Ferrovi-
ária “Teófilo Otoni Malha 
Y”, e eu marquei para ele 
estar com o Ministro dos 
Transportes, que ficou en-
cantado com o projeto”.

Aécio ressalta que o 
“Malha Y” é um proje-
to que vai ultrapassar as 
gerações, os seus bene-
fícios, como alguns que 
ele já pôde trazer para 
Teófilo Otoni. Falou so-
bre o programa “Jovens 
Aprendizes” coordenado 
pelo Dr. Eder Detrez, sua 
irmã Célia, sua esposa Dra. 
Luscléia e família, que tem 
projeto de ampliar para 
outras cidades da região. 
O “Jovens Aprendizes” 
já inseriu mais de 3.000 
adolescentes no mercado 

de trabalho, são menores 
de famílias mais carentes, 
e hoje muitos deles con-
tinuaram com a vaga de 
emprego garantida.

“E eu vou estar ao seu 
lado para fazer os nossos 
sonhos se transformarem 
em realidade, como o meu 
pai Aécio Cunha, meu avô 
Tristão da Cunha, filho 
de Teófilo Otoni sempre 
fizeram”. Outro ponto que 
Aécio destacou no Dr. 
Eder, é a coragem que 
ele tem de sonhar grande, 
e ele tem forte bagagem 
para realizar esses sonhos. 
Aécio que completa neste 

ano 36 anos de mandatos 
eletivos, sempre com apoio 
importante nesta região, 
especialmente em Teófilo 
Otoni, disse que seu agra-
decimento é permanente, 
e o que puder fazer com 
trabalho e dedicação, com 
seriedade como fez ao lon-
go de todos esses anos, vai 
continuar fazendo. “Estou 
muito otimista, saio daqui 
energizado, com ânimo 
redobrado, pelo carinho 
que fui recebido mais uma 
vez na minha terra que é 
Teófilo Otoni”.

Dr. Eder Detrez está 
super motivado na polí-

tica. Ele mostrou isso ao 
discursar para as inúmeras 
pessoas, apoiadoras a ele e 
ao deputado federal Aécio 
Neves, que disse que se via 
nele, quando começou na 
política. Dr. Eder se lem-
brou dos projetos e atos que 
ele, sua família e amigos vi-
nham fazendo para a cidade 
e região, mesmo antes de ser 
convidado e aceitado a ser o 
candidato a vice-prefeito de 
Teófilo Otoni. “Ao ser cha-
mado pelo deputado Aécio, 
lembrei dos meus sonhos 
de fazer o bem para o povo, 
e aceitei com entusiasmo”. 
(Fotos: Diário Tribuna)

Dr. Eder disse que: “Ao ser chamado pelo deputado Aécio, lembrei dos 
meus sonhos de fazer o bem para o povo, e aceitei com entusiasmo”

 O deputado Aécio Neves disse que vai estar ao lado de Dr. Eder 
para fazer os seus sonhos se transformarem em realidade 

Dr. Eder Detrez demonstrou grande motivação na política 
ao discursar para inúmeras pessoas durante o evento


