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Prefeito Luizinho (PT) arruma a casa para mais uma
empresa se sediar em Alfenas. Trata-se da Cata Tecidos e
Embalagens Industriais. Em reunião extraordinária a Câ-
mara de vereadores aprovou projeto que trará esta empresa
para Alfenas.

A Lei, de autoria do Executivo, aprovada pela Câmarqa
de Vereadores, autoriza o município de Alfenas a locar imó-
vel de propriedade da empresa Tecelagem Saliba S.A., e,
posteriormente, o dar em cessão, em comodato, para fins
empresariais, à Cata Tecidos e Embalagens Industriais.

Aprovado em primeiro turno, com duas emendas de au-
toria do vereador Antonio Carlos da Silva (Dr. Batata / PSB),
que pede pela construção de sede jurídica da empresa na
cidade e apresentação dos valores de reforma e locação do
imóvel aos vereadores.

Em reunião extraordinária, o Projeto foi aprovado em
segundo turno.

O chefe do Executivo idealizou promover a locação de
parte das instalações da Saliba e ceder em comodato o imó-
vel locado, pelo prazo de até 10 anos, à empresa Cata Teci-
dos e Embalagens Industriais Ltda.

O Projeto ainda autori o
Município a custear refor-
mas nas dependências do
imóvel locado, para adequar
suas instalações  às necessi-
dades da empresa.

Como contrapartida aos
incentivos econômicos auto-
rizados pela Lei, a empresa
comodatária se compromete
a gerar, quando do início de
suas atividades, no mínimo
146 postos diretos de empre-
go, devendo contratar, prefe-
rencialmente, empregados
residentes na cidade de
Alfenas.

Há alguns meses, os vere-
adores Edson Lelis dos Reis
(PR), Waldemilson Gustavo
Bassoto (Padre
Waldemilson/Pros) e o Pre-
sidente da Câmara, José
Carlos de Morais (Carlinhho
Vardemá/PMDB) visitaram
a sede da empresa Cata Te-
cidos, no Estado da Bahia,
para  conhecer melhor as
suas atividades.
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Foi realizado em Campo do Meio, entre os dias 16 e
17 de outubro, a visita dos avaliadores do Programa Na-
cional de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção
Básica - PMAQ - nos PSFs.Essas avaliações ocorrem
por meio do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria
do Acesso da Qualidade da Atenção Básica.

O PMAQ tem como objetivo incentivar os gestores
e as equipes a melhorar a qualidade da assistência a saúde
direcionado a toda população. Apesar de todas as difi-
culdades está se chegando ao final desta avaliação, que

Visita dos Avaliadores do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso da

Qualidade da Atenção Básica

CAMPO DO MEIO - A Pracinha da Caixa d’água e da
Rodoviária continua sempre limpa e bem cuidada.

Parabéns para a funcionária Silvana do Zé Alcides pelo
esforço e dedicação ao seu trabalho e também toda a

população pela preservação do local.

Paisagismo

se encerra dia 30 de novembro.
Parabéns e os agradecimentos a todas as equipes pelo

empenho, esforço e dedicação. Agradecimento a todos
os funcionários, e em especial a Milena Rocha e aos
avaliadores do PMAQ.

Ressalta-se que cada dia o Município vem buscan-
do proporcionar melhoria na qualidade na assistência à
Saúde, com objetivo de proporcionar a todos os usuári-
os um atendimento humanizado, resolutivo e eficaz a
toda a População.
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A Prefeitura Municipal - Administração 2017 / 2020 - prefeito Robson Machado de
Sá, visando sempre a melhoria no atendimento e o conforto dos pacientes, iniciou agora
em outubro as obras de Reforma e Ampliação do PSF do Bairro Vila Nova.

O prédio ora construído conta com sala de Espera, consultório Médico, sala de En-
fermagem, sala de Inalação, sala de Curativo, sala para os agentes de Saúde, banheiros
e uma nova Recepção. Além disso, será feita a reforma do consultório Odontológico e
demais salas da Unidade.

Reforma e Ampliação do
PSF do Bairro Vila Nova

A Prefeitura Municipal
de Campo do Meio, através
da Secretaria Municipal de
Obras, deu iniciou em ou-
tubro às obras na praça da
Igreja de São Judas Tadeu
no bairro Vila Nova, visan-

Revitalização
da Praça da Igreja
de São JudasTadeu

do o lazer e a melhoria na
infraestrutura das cidade.

O projeto inclui a colo-
cação de bancos, pisos e
paisagismo. Será de grande
proveito a realização de tal
obra, pois, o espaço que

antes era praticamente de-
saproveitado pela popula-
ção se tornará um ponto de
lazer para as crianças e tam-
bém um espaço para a po-
pulação reunir-se e aprovei-
tar a paisagem.

O projeto de iniciativa
dos funcionários da Unida-
de, juntamente com a Co-
ordenação da Atenção Bá-
sica do Município, Secreta-
ria de Saúde, Secretaria de
Meio Ambiente e serviço de
Assistência Social, visa le-
var à população da zona ru-
ral com conforto e prati-

PSF Vila Nova
PROGRAMA CARAVANA DA SAÚDE

cidade atendimentos neces-
sários em nosso dia a dia.
Atendimento Médico, Ori-
entações a gestante e mu-
lher puéperas, Aferição de
Pressão, Orientação a Dia-
béticos / Hipertensos / Obe-
sos, Prevenção de doenças
e orientação para saúde bu-
cal, Realização de Exames

Papanicolau (preventivos),
Triagem Oftalmológica,
Acompanhamento das fa-
mílias junto ao serviço só-
cio assistencial objetivando
a promoção, proteção e re-
cuperação da saúde.

O primeiro Encontro
será dia 17 de novembro de
2017 na Fazenda Jatobá.

Aconteceu no sábado, dia 28 de outubro, a partir das
22h00, no Clube Aprígio Serafim de Morais (Clube de
Cima), o Baile da Saudade, em prol da Lira GustavoReis.

Todos curtiram os clássicos das músicas nacionais e
internacionais dos anos 60, 70, 80, ao som de Nininho e
Banda Harmonia do Som. Também não faltou cerveja
gelada, tira gostos e muito mais.

Baile da Saudade em
Prol da Banda Lira

Gustavo Reis

APRESENTAÇÃO AO

VIVO EM SUA CIDADE

CONTATO
CORDETE PAULO

PRODUTOR ARTÍSTICO
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Ação do PSF VILA
NOVA mostra como a
interação da população com
o serviço público pode ser
proveitoso.

No dia 14 de outubro,
sábado, o PSF Vila Nova re-
alizou o 1º Dia de Lazer e
Saúde. O evento atendeu a
todas as crianças das áreas
de atuação do PSF, sendo
realizado no complexo Es-
portivo do bairro Vila Nova
durante a parte da manhã.

Foi realizada a distribui-
ção gratuita de pipoca, al-
godão doce, refrigerante,
picolé e variados tipos de
doces para as crianças e pais

Dia de Lazer e Saúde em
comemoração ao Dia da Criança

presentes no evento.
Foram também disponi-

bilizados para as crianças
vários brinquedos infláveis
e pula-pula para a diversão
dos pequenos.

O evento foi realizado
com recursos arrecadados
no 1º ARRAIAL DO PSF
VILA NOVA/LAGOINHA.
Segundo o ACS Tulio No-
gueira a realização do even-
to foi possível graças a re-
lação amigável da popula-
ção com o PSF e também
do grande empenho da
equipe do PSF VILA NOVA
para realização do evento.

“Quando realizamos o

evento 1º ARRAIAL DO
PSF VILA NOVA tínhamos
em mente a arrecadação de
fundos para realização de
projetos no bairro, e com
apoio da prefeitura no Ar-

raial conseguimos arrecadar
uma quantia para a realiza-
ção do DIA DE LAZER E
SAÚDE, que mais uma vez
foi um evento de grande
porte e mais um sucesso”.

Serão dois dias de muita
adrenalina e emoção, dias
11 e 12 de novembro, sába-
do e domingo, na avenida
Beira Lago, em Campo do
Meio.

Presença já confirmada
do Trio Elétrico Mercedon.

A locução fica por conta
de Cristian Maskare, locu-
tor oficial do campenato
Brasileiro de Motocross.

Campareça e sinta de

Motocross em Campo do Meio
perto os ronco dos motores.

Agradecimentos especi-
ais ao prefeito Robson Ma-
chado de Sá, ao secretário
Mário, ao presidente da Câ-
mara Jean Vitor Águida e a
todos os vereadores pelo
apoio.

Realização: Prefeitura
Municipal. Apoio: Câmara
Municipal. Organização:
Taylor Megda

O deputado Estadual Sargento Rodrigues convida a to-
dos para a audiência pública, que será realizada na Comissão
de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais, que discutirá os prejuízos causados aos servido-
res públicos que têm valores descontados de suas folhas de
pagamento que não são repassados pelo Governo aos ban-
cos, levando, em alguns casos, a negativação de seus nomes
junto ao SPC/SERASA.

 Sua presença é muito importante! Divulgue e participe!
BH 14/11/2017  |  14h30  |  Rua Rodrigues Caldas, 30 – ALMG

Convite
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Caixa libera R$ 8,7 bi
 A Caixa Econômica Fe-

deral anunciou a liberação de
R$ 8,7 bilhões para destra-
var contratos de crédito imo-
biliário até 30 de novembro.

Aprovadas pelo banco,
as propostas de empréstimo
habitacional estavam para-
das por falta de recursos,
mesmo para quem já tinha
carta de crédito aprovada.

O banco informou que,
desde segunda-feira (6), está
disponível orçamento suple-
mentar do FGTS para o cré-
dito imobiliário à pessoa fí-
sica e de apoio à produção.

"Com essa suplementa-
ção, a Caixa garante recur-
sos suficientes para norma-
lizar o ritmo de contratações
do Programa Minha Casa
Minha Vida para famílias
com renda familiar bruta
mensal de até R$ 4.000",
afirmou a Caixa em nota.

O Banco Central regis-
trou 248 queixas sobre a Cai-
xa no primeiro semestre do
ano relativas à demora na li-
beração do financiamento,
alta de 9% ante os seis me-
ses anteriores e de 2,5% so-
bre igual período de 2016.

Nos últimos meses, a
Caixa anunciou uma série de
restrições ao crédito, como
a redução do limite financi-
ado para imóveis usados de
até 70% para 50%. A regra
passou a valer em 25 de se-
tembro e quem ainda não ti-
vesse assinado o contrato até
essa data já deveria se enqua-
drar no novo modelo.

Na terça-feira (7), a Cai-

xa afirmou que os contratos
que seriam finalizados pelas
agências antes das novas me-
didas de redução das cotas
terão as condições mantidas
e prorrogadas até o fim des-
te mês. "As avaliações dos
imóveis em garantia ao cré-
dito de pessoa física que ti-
veram sua validade expira-
da durante o período de tran-
sição serão renovadas auto-
maticamente até o final do
ano, garantindo a continui-
dade dos financiamentos".

A Caixa diz que a
contratação do crédito imo-
biliário neste ano está cerca
de 20% superior ao mesmo
período do ano passado e que
já emprestou mais de R$
72,4 bilhões até o momento
em todas as suas modalida-
des.

Sem recursos, a Caixa
passou a adotar uma execu-
ção mensal do orçamento
para todas as linhas de cré-
dito imobiliário, "com obje-
tivo de cumprir o orçamento
anual disponível até dezem-
bro", o que também contri-
buiu para travar as conces-
sões já em curso.

Questionada, a Caixa
ainda não informou quantos
contratos podem ser conclu-
ídos com o recurso extra.

BPC ou Beneficio de
Prestação Continuado é aque-
le benefício instituído pela
LOAS que garante um salá-
rio mínimo pra idosos que
não tem direito

A aposentadoria por fal-
ta de contribuição, trabalha-
dor rural que nunca contri-
buíu e tem mais de 65 anos,
e pessoas com deficiência
incapacitante moderada ou
grave e que a renda per cap-
ta familiar seja de até 1/4 do
salario mínimo.

É a população vulnerável
e o Governo Temer decretou
em julho de 2016 que todos
os beneficiários estão obriga-

dos a se cadastrar no
CADÚNICO até 31/12/2017,
caso contrário terão o bene-
fício cortado. Até aí tudo
bem.

Porém, propositalmente
não fizeram uma campanha
pra alertar a população para
o cadastro, com isso a maio-
ria não ficou sabendo.

Como exemplo, em Belo
Horizonte 14.500 pessoas
idosas são beneficiárias e até
agora só 1.400 cadastraram e
a proporção é a mesma em
todo o Estado e no País.

O cadastramento é feito
no Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS.

A famosa Vaca Atolada
- costela de vaca com man-
dioca, arroz, tutu e couve
manteiga. É a combinação
perfeita, diz o chef de cozi-
nha Pablo Horta.

Típica da culinária mi-
neira, os principais ingredi-
entes da vaca atolada são a
costela e a mandioca.

Mas, de onde vem esse
nome? Existem duas ver-
sões: a primeira afirma que
é porque a costela fica
"atolada" na mandioca.

Já a segunda remonta
aos tempos coloniais, quan-
do os tropeiros levavam, no
embornal, carne mergulha-
da na gordura, o que garan-
tia que o alimento não de-

"Vaca Atolada" costela de vaca
com mandioca arroz tutu e couve

teriorasse. Ao longo do ca-
minho, passavam pelas ro-
tas da mandioca e as colhi-
am para misturar na carne.

O chef Pablo Horta do
restaurante paulistano Casi-
nha Mineira da a dica dele
“é servir com arroz, tutu e
couve manteiga”.

Quer saborear uma de-
liciosa “Vaca Atolada”, faça
seu pedido pelo telefone
9.8415-3008.

Em Campo do
Meio & cidades
circunvizinhas

falar com
 Cordete Paulo

WhatsApp (35)
9 9989-6039(35)
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Casamento de Caroline Morais e Júlio Silva. “O sentimento que
nos une é único, especial e eterno”  - fotos de Hallylle Chystian Machado

O prefeito Robson Machado de Sá, jun-
tamente com o seu vice, Dr Gustavo
Miarelli Campos, esteve em Belo Horizon-
te no Gabinete do deputado Estadual e Se-
cretário de Estado de Turismo, Dr. Ricardo
Faria, para assinar o convênio que irá
viabilizar recursos para as obras de
revitalização da Prainha, situada na aveni-
da Beira Lago.

“Com muita alegria recebemos em nos-

Mais um compromisso
cumprido em Campo do Meio

Revitalização
da Prainha

so gabinete o prefeito de Campo do Meio,
Robson Machado, juntamente com o vice
prefeito, Dr Gustavo, para assinarmos o
convênio que irá viabilizar recursos para
as obras de revitalização da Prainha.

A Prainha de Campo do Meio é um
importante espaço de convivência para os
moradores e também um atrativo turístico
da cidade”, ressaltou o deputado e Secretá-
rio de Estado de Turismo, Ricardo Faria.

Equipe de Saúde - Saúde bucal dos idosos. “Os cuidados com a saúde
bucal são fatores que deve ser levados a sério em qualquer idade”
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