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COMPOSIÇÃO DA
COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA
APURAR FRAUDES NOS
SALÁRIOS DOS SERVIDORES
DE ARCOS É DEFINIDA
PÁG. 02

Mutirão para emissão de
Carteira de Identidade reduz
ﬁla e contribui para o exercício
da cidadania dos lagopratenses
PÁG. 04

Vagas as redor do antigo
Fórum de Lagoa da Prata
poderão ser usadas como
estacionamento comum.
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Preço do litro do leite chega a
quase R$ 7 no Centro-Oeste
de Minas.
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Tradicional campeonato de
futsal de Japaraíba recebe
inscrições
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Composição da Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar fraudes nos salários
dos servidores de Arcos é decidida
Em sessão realizada nesta segunda-feira (4), foram escolhidos
os responsáveis pela investigação e seus suplentes.
Da Redação
Aprovado em 28
de junho, um inquérito
irá apurar possíveis
fraudes no pagamento
do salário dos servidores
públicos da cidade de
Arcos. O requerimento
para a abertura foi feito

pelos vereadores Carlos
Antônio Silva, João Paulo
Ferreira e Ademar
Aureliano de Medeiros.
Nesta segundafeira (4), foi decidida a
composição desta
Comissão Parlamentar
de Inquérito. Os vereado-

res Joãozinho, Carlinhos
e Sorriso serão os
responsáveis pela
investigação. Os suplentes, por sua vez, serão os
vereadores Ney
Miranda, Flávio Correia e
Leitinho.

sessão, os parlamentares ressaltaram a
importância da investigação a ﬁm de garantir a
idoneidade da administração pública e a justa
remuneração dos
servidores públicos.

Na última

“O serviço extraordinário
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será remunerado com
acréscimo de 50% em
relação a hora normal de
trabalho”. E o artigo 80 diz
que: “somente será
permitido serviço extraordinário para atender
situações excepcionais e
temporárias, respeitando
o limite máximo de 2h
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diárias, conforme se
dispuser em regulamento”, comentou o vereador João Paulo Ferreira.
Além disso, o
Ministério Público
apresentou denúncia
após indícios de possíveis irregularidades.
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Vagas ao redor do antigo Fórum poderão
ser usadas como estacionamento
comum em Lagoa da Prata
O vereador Hermano Fofão (Cidadania), apresentou o requerimento a pedido de diversos
cidadãos e usuários de várias vias públicas de Lagoa da Prata para que o
espaço antes proibido, fosse liberado para estacionamento.
Da Redação
U m r e q u e r imento do vereador
Hermano Fofão
(Cidadania) foi aprovado por unanimidade na
Câmara Municipal de
Lagoa da Prata.
O documento
solicitava a retirada das

placas proibitivas de
estacionamento do
antigo fórum, tendo em
consideração que o
Fórum da cidade foi
transferido para outro
local.
O requerimento foi feito a pedido de
diversos cidadãos e
usuários de várias vias

públicas de Lagoa da
Prata para que o espaço
antes proibido, fosse
liberado para estacionamento.
Aprovado por todos os
vereadores, as placas já
foram retiradas do local
e os condutores já
podem usufruir do
espaço para estacionar.

Avenida Brasil, em Lagoa da Prata. (Foto: Jornal Cidade / divulgação).

‘Encontro Grandes Líderes’ já tem data conﬁrmada
pela ACE/CDL Lagoa da Prata
O evento acontecerá no dia 27 de julho às 19h30 no Umuarama Clube.
Especialmente para gestores e empresários, o Encontro ‘Grandes Líderes’ está de volta em Lagoa na Prata,
com coquetel exclusivo e palestra com Fábio Neto. O evento acontecerá no dia 27 de julho às 19h30 no Umuarama Clube.
Os convites podem ser adquiridos pelo telefone: 3261-0850 e as vagas são limitadas.
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Mutirão para emissão de Carteira
de Identidade reduz ﬁla gigantesca
e garante cidadania à população
lagopratense
Rhaiane Carvalho

Carteira de Identidade
um documento essencial e por ter garantido
um direito princípio
básico de cidadania que
são importantes e
asseguram acesso aos
direitos dos munícipes,
serviços, projetos e
benefícios ofertados no
município.

Entre os dias 22
e 24 de junho, o município de Lagoa da Prata,
em parceria com a
Polícia Civil, emitiu 1279
unidades de Carteira de
Identidade. Uma
demanda de anos, que
já vinha passando por
alterações para que o
processo fosse otimizado, agora teve a redução da ﬁla de espera
reduzida após a ação.
Segundo a
s e c r e t á r i a d e
Assistência Social,
Amanda Talita, o
mutirão foi de extrema
importância para o
município porque

(Foto: Assessoria de Comunicação da
Prefeitura de Lagoa da Prata / divulgação).

garantiu a população de
Lagoa da Prata o direito
básico do exercício da

cidadania que é o
acesso à documentação básica sendo a

De acordo com
o prefeito Di Gianne
Nunes, o mutirão foi de
extrema importância
devido à demanda
reprimida para a
emissão do documento.
“Fizemos a parceria com
o delegado Ivan Lopes, e
entramos em contado
com o pessoal da Polícia
Civil do Estado, na
pessoa do doutor

Agnelo, e conseguimos
a realização desse
serviço. Notamos que
esse tipo de mutirão
não estava sendo feito
com tanta frequência
por diversos motivos,
mas estreitamos os
laços, inclusive com
pessoas do Governo;
também, em um
simpósio encontrei com
uma assessora de
Governo, Carol Karam, e
passei a demanda. Duas
semanas depois, porém
já estávamos tentando
desde o início do ano,
recebemos uma ligação
nos informando que
poderiam vir por dois
dias. Vendo tamanha
demanda, fui fazer os
contatos novamente
para conseguir com que

eles ﬁcassem mais um
dia. O retorno foi muito
positivo”.
O prefeito
ainda destacou que
para ajudar na emissão,
um funcionário da
Prefeitura será preparado com um curso
para ajudar nessa
questão lá na delegacia.
“Isso é legal, inclusive,
temos funcionários no
fórum, na delegacia. Já
pedimos até esse
treinamento. Eu e o
doutor Ivan Lopes Já
enviamos um ofício
pedindo que nosso
funcionário seja
treinado e habilitado
para isso, o que com
certeza vai ajudar
demais”, ﬁnalizou.
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Vigilância Sanitária proíbe
Santa Casa de Arcos de realizar
partos; entenda
De acordo com a notiﬁcação, o hospital não está apto a este tipo de atendimento por
não possuir equipe completa de médicos com as especialidades exigidas.
Da Redação

A Vigilância
Sanitária do Estado
Minas Gerais notiﬁcou
na última sexta-feira
(8), que a Santa Casa de
Arcos está interditada
para a realização de
partos no estabelecimento. A razão para a
proibição se deve ao
fato de que o hospital
não apresentou
comprovantes de que
mantém médico
pediatra de plantão
presencial 24 horas por
dia para atendimento
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Em nota, a
Santa Casa de Arcos
esclareceu sobre a
notiﬁcação da Vigilância
Sanitária, informando o
público que a medida
se refere, especiﬁcamente, à ausência de
uma equipe para os
partos.

Foto: Jornal Cidade/Divulgação.

aos recém-nascidos.
A interdição não

se aplica aos partos de
urgência e emergência,
em que as condições da

ESPORTES

parturiente impeçam
sua remoção para outra
unidade de saúde.
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“A Santa Casa esclarece
que, conforme expresso na notiﬁcação, o
risco sanitário referese, especiﬁcamente, à
inexistência de equipe
completa de médicos
com as especialidades
exigidas para a realiza-
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ção de partos. A
provedoria está em
busca de recompor seu
quadro médico e
acredita que, em breve,
poderá retomar os
procedimentos. No
entanto, a notiﬁcação
permite os procedimentos, em casos de
urgência e emergência
para parturientes
impedidas de locomoção”, aﬁrmou a
Provedoria.
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Tradicional campeonato de futsal
de Japaraíba recebe inscrições
A competição “Férias de inverno” está prevista para acontecer entre os dias 18 e 29 de julho,
na quadra do Poliesportivo Municipal José Tavares de Moraes.
Da Redação
A Prefeitura
Municipal de Japaraíba
informou nesta segunda-feira (4), que estão
abertas as inscrições
para participar do 11°
campeonato de futsal
“Férias de Inverno”. O
evento está previsto
para acontecer entre os
dias 18 e 29 de julho, na
quadra do Poliesportivo
Municipal José Tavares
de Moraes.

As ﬁchas de inscrição já
podem ser retiradas na
Secretaria de Educação,
localizada na Rua Nossa
Senhora do Rosário, N°
34, e devem ser entregues devidamente
preenchidas até 11 de
julho.
No dia 12, será
realizada uma reunião
técnica com os representantes dos times,
juntamente com o
Conselho Municipal de
Esportes e a equipe

organizadora para o
repasse das informações referentes ao
campeonato e para o
sorteio da deﬁnição do
chaveamento.
A s i ns c r i ç õ e s
são exclusivas para os
moradores da cidade
de Japaraíba e estão
limitadas a 8 times.
Para mais informações,
acesse o regulamento
oﬁcial da competição
através deste site.

Foto: Banco de imagens do Canva/Divulgação.

O Jornal Cidade é o mais lido de Lagoa da
Prata e região, conforme pesquisa realizada
pelo Doxa Instituto de Pesquisa
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Preço do litro do leite dispara e chega
a quase R$ 7 nas prateleiras do
Centro-Oeste de Minas
“‘Tô’ misturando água, não tem como fazer outra coisa, me corta
o coração”, disse Ana Marcele, mãe de duas crianças.
Rhaiane Carvalho
Que não está
fácil para quem sustenta
um lar, isso não é
novidade, mas o leite,
que até pouco tempo se
encontrava o litro por R$
2,60, hoje está por cerca
de R$ 7 nas prateleiras
dos supermercados.
Considerado alimento
indispensável na
alimentação de crianças
e idosos, o leite é também
um dos principais
ingredientes na produção de quitandas,
queijos, manteiga e
produtos lácteos.
De acordo com o
presidente da Comissão
Técnica de Pecuária de
Leite da Federação da
Agricultura e Pecuária de
Minas Gerais (Faemg),
Jônadan Min Ma, a alta
nos custos do insumo
está relacionada à queda

(IBGE), o leite longa vida
acumula alta de 29,28%
nos últimos 12 meses, e
de 28,03% somente em
2022.

Imagem tirada no dia 1° de julho.
(Rhaiane Carvalho/Jornal Cidade).

de consumo no mercado
interno e à valorização de
commodities no mercado
internacional, principalmente após o início da
guerra entre Rússia e
Ucrânia. Ele citou o milho,
base para alimentação
das vacas, e o petróleo,
que incidiu sobre os
custos de transporte.
Em entrevista ao
Jornal O Tempo, o
presidente do sindicato
da Indústria de Laticínios
de Minas Gerais (Silemg),
Guilherme Abrantes,

conﬁrmou a alta nos
custos ao produtor, e
observa, entretanto, que
os laticínios também
contabilizam inﬂação
sobre insumos básicos
como papelão e plástico,
utilizados no embalo do
produto, e nos combustíveis.
De acordo com o
último levantamento do
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA) divulgado pelo
Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística

Ana Marcele é
mãe de duas crianças que
tem o leite como a
principal fonte de
alimentação. Segundo
ela, tem misturado água
no alimento para que
tenha leite todos os dias
para os ﬁlhos.
“Vou ao mercado toda
semana para pra buscar o
leite. ‘Tô’ misturando água,
não tem como fazer outra
coisa, me corta o coração,
mas pelo menos não tem
faltado ainda. Eles não
aceitam leite de roça, só
caixinha, então, infelizmente essa é a alimentação que
estou podendo oferecer,
mas tem muita mãe que
nem isso tem nos dias de
hoje”, lamentou.

O s e n h o r
Valdevino Lopes, 76 anos,
também falou sobre a
importância do leite na
alimentação e as diﬁculdades enfrentadas para
manter o consumo do
alimento. “Tomo muitos
remédios e o leite ajuda a
não doer meu estômago.
Desde que esse aumento
veio com força eu estou
comprando leite da roça
do meu vizinho. Tenho
colesterol, o leite é mais
gordo, mas de caixinha
não ‘tá’ dando, sou
aposentado, é remédio
pra comprar, casa pra
manter, ﬁlho pra ajudar,
como que faz?”.

O Jornal Cidade
conversou com Derly
Miranda, proprietário de
um mercado na cidade de
Arcos, que falou se tem
sentido que o aumento
no valor do leite tem feito
as vendas caírem.
“Meu mercado, apesar de
ser o maior do bairro, é
pequeno, então não
consigo reduzir tanto os
valores. Mas é evidente,
caiu pelo menos 30% das
minhas vendas de leite. É ir
levando e ver até onde o
brasileiro aguenta”, disse
o empresário.

A reportagem fez um levantamento sobre a
evolução do valor do litro do leite nas prateleiras
dos supermercados de 2020 para 2022, conﬁra:

Tabela elaborado pelo Jornal Cidade com base em
pesquisa feita no dia 1° de julho de 2022.
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MOMENTO HISTÓRICO
PARA MOEMA
Dia 30/06/22 é um dia histórico para Moema.
É que foi dado início da tão sonhada obra de pavimentação da MG 252
“Estrada da Chapada”.
Uma obra muito sonhada pela nossa população e, principalmente por
quem precisa do local diariamente.

O PREFEITO ALAELSON DE OLIVEIRA
PARTICIPOU DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA
EM BRASÍLIA/ DF
O evento, que foi promovido pela Confederação Nacional de
Municípios (CNM), aconteceu no dia 5 de julho e teve o objetivo de
debater com os gestores a preocupação com propostas que criam
pisos salariais para diferentes categorias sem fonte de custeio.
A criação do piso dos enfermeiros e outras áreas da saúde está
em estágio avançado no Congresso e a Confederação luta para
que a medida esteja condicionada à corresponsabilidade da
União no pagamento dos valores.
A pauta da mobilização também inclui impactos ﬁnanceiros com
redução de receitas por meio de alterações de alíquotas de
impostos.
E nosso município esteve lá para representar a população e
trazer possibilidade de melhorias na gestão.
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