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ONCOLÓGICA recebe certificação da
Organização Nacional de Acreditação (ONA)
Certificado da organização com respaldo internacional representa o esforço do trabalho em equipe. “Sempre
pretendemos fazer o que é certo e o melhor”, diz sócio do Hospital do Câncer do Norte de Minas (ONCOLÓGICA)
Consolidando a qualidade e a competência da prestação de serviços à Oncológica (Hospital do Câncer do Norte de
Minas) recebeu o certificado de ACREDITADO (Nível 1) pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA); responsável pelo desenvolvimento e pela gestão dos padrões
brasileiros de qualidade e segurança em
saúde. A ONA acredita a qualidade de serviços de saúde no Brasil, tendo como foco
principal a segurança do paciente. Sua metodologia de avaliação atende a padrões
internacionais de qualidade e segurança. O
manual de acreditação ONA é reconhecido
pela ISQua (Sociedade Internacional pela
Qualidade no Cuidado à Saúde, na sigla em
inglês), instituição parceira da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
A Acreditação é um método de avaliação e certificação que tem como objetivo
promover tanto a qualidade quanto a segurança no setor de saúde consiste em uma
metodologia baseada em padrões e requi-

sitos previamente definidos, o certificado
ONA, que tem respaldo internacional.
Nas palavras do Dr. Levindo Tadeu Freitas de Figueiredo Dias, especialista em oncologia clínica e um dos sócios fundadores
da Oncológica, a busca pela excelência técnica e operacional sempre estiveram no planejamento do hospital dia desde sua criação. “O primeiro objetivo que alcançamos
foi a parceria com o Hospital Albert Einstein
em 2018, pois sempre pretendemos fazer
o que é o certo e o melhor. A pandemia
atrasou nossos planos da excelência operacional, excelência essa que agora se concretiza com a certificação ONA. Em suma,
fazer o certo de forma correta”, comenta
o oncologista clínico. Ainda, conforme Dr.
Levindo Tadeu, a Acreditação recebida pela
Oncológica “representa a validação de que
o que fazemos e como fazemos está dentro dos melhores padrões mundiais da prática médica. Significa que toda a jornada do
paciente dentro e fora da nossa instituição

está mapeada e protegida com as melhores
práticas de gestão, segurança, processos e
busca pela melhoria contínua”, completa.
O administrador da Oncológica, Heráclides Veloso Marques, explica que para garantir o sucesso desse planejamento “Realizamos o lançamento do projeto junto a
todos os colaboradores e logo em seguida
iniciamos os trabalhos. Houve várias reuniões, treinamentos internos, participação
em cursos e adequações das nossas políticas e procedimentos visando atender às
exigências da certificação padrão ONA.
“Na fase inicial, foram realizados o
levantamento e o mapeamento de cada
processo, verificada a necessidade dos
ajustes, de implantação de protocolo; quais
indicadores e metodologias precisariam ser
implantados na Oncológica. A partir desse
diagnóstico situacional foi elaborado um
plano de trabalho que envolvia todos os

colaboradores, assim a liderança de cada
setor tinha um planejamento de implantação de melhorias de processos, utilizando
aquilo que já era praticado na instituição,
reforçando as metodologias que sustentam essas boas práticas”.
Enfatizando a importância do trabalho
coletivo para o sucesso da acreditação e
da implantação das metodologias, Dr. Levindo Tadeu comenta que nada disso seria
possível se não fosse a união, o empenho e,
principalmente, o afeto de todos os colaboradores da Oncológica. “Agradeço a Deus
pela proteção, minha esposa pela ajuda
inestimável, aos doutores Bruno Favato e
Roseana Soraya que construíram juntos a
ideia. Aos pacientes, que são nossa fonte
de constante busca de melhoria, e a toda
a equipe da ONCOLÓGICA que vestiu a camisa do projeto. Crescemos todos juntos,
pessoal e profissionalmente”.
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JULHO VERDE: Mês de Conscientização e
Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço
Dia 27 de Julho é o dia mundial de conscientização e combate ao câncer de cabeça e
pescoço. Este grupo de tumores são a 2ª causa mais comum
de câncer em homens e 4ª em
mulheres no Brasil.

“O movimento
#JulhoVerde é uma
luta pela prevenção e
diagnóstico precoce
do câncer de cabeça
e pescoço. Os tipos
de câncer de cabeça e
pescoço mais comuns
são: pele da face, lábios,
boca, garganta, cordas
vocais, cavidade
nasal e tireoide”

Rua Tupinambás, 13 - Melo
Edifício Absoluto - 1º andar - Sala 112

(38)3221-8321 @operarmoc

Os principais fatores de risco são o consumo de tabaco e
álcool. Pessoas com sinais de
alarme que duram mais que
14 dias como: ferida na língua,
dor de garganta, dificuldade
para engolir, rouquidão ou caroço no pescoço devem procurar atendimento médico, principalmente se são tabagistas.
A maioria dos pacientes são
diagnosticados em estágios

avançados da doença, o que
compromete a cura e aumentam as sequelas funcionais e estéticas do tratamento.
O movimento #JulhoVerde é
uma luta pela prevenção e diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Os tipos de câncer de cabeça e pescoço mais
comuns são: pele da face, lábios,
boca, garganta, cordas vocais,
cavidade nasal e tireoide.

Dr. Cláudio Marcelo Cardoso

Dr. Lucas Ferreira Bicalho

CRMMG 37.680
Cirurgia Geral RQE 40103
Cirugia de Cabeça e Pescoço RQE 40159

Cirurgião Geral
Cirurgião de Cabeça e Pescoço
CRMMG 57.255
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Indignar-se é estar vivo

Dr. Célio Fróis, médico, vereador (BH) e pré-candidato a Deputado Estadual (MG)

Queria trazer uma mensagem leve, positiva e de esperança. Entretanto, desta
vez não será possível. Gabriela Samadello
Monteiro, Procuradora-Geral do interior
paulista: mais uma vítima de agressão
machista e misógina. E aqui não estamos
falando de ideologia, mas sim de perversidade no mais alto grau que a crueldade
humana consegue alcançar. O violentador é o também Procurador Demétrius
Oliveira Macedo, ambos de Registro, no
estado de São Paulo.
Os chutes e socos recebidos pela mulher teriam sido motivados, segundo o
boletim de ocorrência, porque ela abriu
um processo administrativo contra o
procurador (justamente por conta da
conduta dele no ambiente de trabalho,
com todas as mulheres que faziam parte
de seu entorno).
Vale lembrar: mais de 500 mulheres
são agredidas a cada hora no Brasil, se-

5
gundo o Fórum Brasileiro de Segurança
Pública. Enquanto esta realidade existir,
haverá um árduo e urgente trabalho a
ser feito, por cada parlamento (municipal, estadual e federal), em uma soma de
forças que dê contornos de solução definitiva para esse triste cenário.
Como homem, busco frequentemente aprender a me policiar, para que
cada vez mais consiga evoluir e reverter
quaisquer traços culturais enraizados
que possam me levar mesmo a mais
simples displicência, mas que possa ser,
na verdade, uma grave grosseria para a
mulher que vivencia esta realidade na
pele, permanentemente.
Não importa onde estiver. Comprometo-me a sempre lutar ao lado de 100%
dos projetos que ajudem a dar a mulher
o protagonismo que é seu por direito e
de maneira inviolável. Aprendi com minha mãe e minhas irmãs que a sabedoria
e a fortaleza do universo feminino são
intangíveis. É nisto que acredito e uma
missão a qual sempre somarei minha
voz e energia de luta.
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Hidratação da pele no inverno

Manter a pele hidratada é uma das
principais funções do nosso dia a dia,
e com a chegada do inverno, é ainda
mais importante cuidar da pele do jeito
que ela merece, sempre deixando ela
hidratada após o banho.
Você sabe por que a pele fica
tão ressecada no inverno?
A pele é considerada o maior órgão
do corpo e funciona como uma barreira protetora evitando a invasão de
microrganismos, ela também controla
a passagem de água e possui papel importante na termorregulação do organismo além das funções imunológicas.
Os fatores genéticos e ambien-

tais como poluição, radiação solar e
o período de inverno podem afetar
a saúde da pele quando não tratada
de forma eficaz. O ar no inverno fica
mais seco o que pode contribuir para
peles com presença de ressecamentos e rachaduras.
Outro fator a ser considerado são

os banhos com temperaturas mais
quentes e muitas vezes são demorados e terminam retirando a camada
de proteção da pele promovendo a
sua desidratação.
Por que a pele
precisa de hidratação?
Os cuidados com a pele devem ser
durante o ano todo, mas no inverno
devido as particularidades citadas
como banhos quentes e o ar seco
uma atenção especial precisa ser
considerada.
Os hidratantes contêm em sua composição substâncias mais oleosas ou
um filme de peso molecular na superfície para que possa retardar a evaporação ou permitir que substâncias na
superfície da pele atraem água.
Além dos produtos cosméticos
ter hábitos alimentares saudáveis e
ingerir água é fundamental para a
manutenção de uma pele saudável e
hidratada. Uma pele hidratada reduz
os riscos de rachaduras, irritação,

melhora a textura e protege a pele
de sustâncias externas como a poluição, clima seco e água quente.
Dicas para manter a pele
hidratada no inverno?
Para uma pele saudável no inverno
deve-se ingerir água, principalmente no inverno onde muitas pessoas
deixam de consumí-la porque não
sentem sede como no verão. Evitar
banhos quentes demorados.
Alimentação rica em verduras e
frutas, elas são ricas em vitaminas,
minerais e antioxidantes que auxiliam no combate aos radicais livres e
previne o envelhecimento.
E claro, não deixar de usar hidratantes corporais e faciais diariamente.
Os hidratantes têm a capacidade de
recuperar as características normais
da fisiologia da pele, equilibrando e
mantendo a concentração de água em
suas diferentes camadas, resultando
em uma pele com viço, turgescência,
aparência jovial e saudável.

Av. Cel. Prates, 143, Centro - Montes Claros
@farmacianaturefarm

(38)3690-3330

@emporionaturefarm

(38)98823-9497
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Marcelo Álvaro Antônio
pré-candidato ao Senado por MG
te de Minas, é um sonho meu também.
Não sou um político de promessas. Isso é
coisa de petista! Eles que passaram anos
vendendo sonhos para o povo e encheram
os bolsos de dinheiro. Aliás, quero aqui
fazer uma única promessa: não faltará de
minha parte esforço, atenção e dedicação
para resolver os problemas e atender os
anseios do povo de Minas Gerais. Como
representante do povo mineiro em Brasília vocês podem ter certeza de que irei aos
Ministérios, vou mobilizar a bancada mineira e farei o que for possível para que os
sonhos se tornem realidade. Menos promessa e mais ação. É isso que o povo quer.

Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal e pré-candidato a Senador do Bolsonaro em Minas Gerais. É um empresário e
político brasileiro filiado ao Partido Liberal
(PL). Atualmente é deputado federal por
Minas Gerais. Foi ministro do Turismo do
Brasil de 2019 a 2020, no Governo de Jair
Bolsonaro. Ingressou na política em 2012,
como vereador na cidade de Belo Horizonte, pelo Partido Republicano Progressista. É filho do ex-deputado Álvaro
Antônio Teixeira Dias (in memoriam) e
de Vilma Penido Dias. Tem três filhos:
Amanda, Ana Clara e Paulo Henrique e é
avô de Catarina. Foi o deputado federal
mais votado do estado de Minas Gerais
nas eleições de 2018, quando foi reeleito,
com 230.008 votos - tendo sido votado
em 848 municípios dos 853 existentes
no estado. Marcelo Álvaro Antônio nasceu em Belo Horizonte e tem 48 anos.
1. O que diz o Deputado sobre a
Transformação que o Governo
Bolsonaro tem feito no Estado de MG?
Não há dúvidas que o Governo do Presidente Bolsonaro é o que mais fez por
Minas Gerais. Em menos de quatro anos
fizemos muito mais do que os Governos
do PT, que ficaram 16 anos no poder e só
usaram a máquina pública para roubar.
Foram inúmeras obras de infraestrutura,
concluímos várias promessas de governos
anteriores, cuidamos das estradas federais, concedemos auxílios para a população carente nos momentos mais difíceis
durante a pandemia, elevamos o valor do
Auxílio Brasil, entre outras tantas ações.
Trouxemos um novo tempo para o Brasil e
para Minas Gerais. Esta prosperidade precisa continuar. Não é hora de retrocesso.
2. O Senhor é votado em todo o Estado;
o que o mineiro pode esperar de sua
atuação como Senador da República
representando o Estado com o apoio
do Presidente da República?
Este apoio do povo mineiro é algo que
me orgulha muito. Tenho a honra de dizer
que, em 2018, quando fui reeleito Deputado Federal com a maior votação de Minas,
fui votado em 848 dos 853 municípios mineiros. Tive mais de 230 mil votos. Este é,
na minha avaliação, o reconhecimento do
trabalho e a vontade de mudança que a
minha candidatura e a do Presidente Bolsonaro representavam naquele momento.
O povo cansou do PT e da sua quadrilha!

Meus mandatos sempre foram pautados
pelo diálogo com a população e a defesa
da pátria, da família, dos valores cristãos
e da liberdade. Agora sou o pré-candidato ao Senado do Presidente Jair Bolsonaro e minha intenção é manter esta mesma linha de atuação. Quero ouvir a nossa
população, que é quem realmente sabe
das necessidades de cada localidade,
trabalhar com muita determinação para
resolver os problemas e ser um aliado de
verdade do Presidente Bolsonaro no Senado. Tenho certeza de que ele será reeleito. O “Datapovo” mostra isso dia após
dia. Por isso é fundamental que nosso
Presidente tenha uma base de apoio forte no Congresso Nacional e, por isso, sou
o pré-candidato dele aqui em Minas.
3. Segundo a CODEVASF, o senhor é um
dos campeões de Emendas Parlamentares para o Norte de Minas. Quais os

municípios estão sendo beneficiados?
Eu tenho um carinho muito grande pelo
povo do Norte de Minas e todos nós sabemos que a CODEVASF desenvolve um trabalho importantíssimo em toda a região.
Por isso que faço questão de sempre
apoiá-la com emendas e indicações e sou
um parceiro para todas as horas. Nesta parceria foram adquiridos veículos e
tratores, foram feitos investimentos em
infraestrutura, entre outras ações. Nosso foco é sempre cuidar dos mineiros,
gerando emprego e renda para nossa
população. Nossa missão é dar ao povo
condições de produzir e crescer.
4. Qual a expectativa do parlamentar, em
assegurar a construção da barragem de
Congonhas, e a construção do Hospital
Regional de Montes Claros? Dois grandes
sonhos dos Norte Mineiros.
Se é um sonho dos moradores do Nor-

5. Como futuro Senador de
Minas, poderemos aguardar a
duplicação da BR-251? Tida como BR de
grande tráfego. O Senhor, juntamente
com o Presidente Bolsonaro, poderá
executar no próximo mandato?
Como eu disse, não sou de fazer promessas. Sou um homem que se preocupa
em ouvir a população e tem como missão
trabalhar pelo povo. Tenho certeza de que
o nosso Capitão será reeleito e para que as
coisas aconteçam com maior celeridade é
fundamental que tenhamos deputados e
senadores que possuam proximidade ao
Governo, que sejam verdadeiramente leais
e não foquem apenas em interesses políticos e nos seus projetos pessoais de poder.
Sou um aliado do Presidente e um soldado
pronto para a batalha. Sou pré-candidato
ao Senado apoiado pelo Presidente e, se
eleito, irei lutar pelo nosso povo de Minas.
Inclusive, estive no último dia 24, junto ao ministro da Infraestrutura, Marcelo
Sampaio, na Associação dos Municípios
da Área Mineira da Sudene (AMAMS) para
assinatura do contrato para pavimentação
da BR 135, no trecho de Manga a Itacarambi, no Norte de Minas e para a assinatura
do protocolo de intenção das obras de
implantação e pavimentação da BR 367,
entre Almanara e Salto da Divisa, no Vale
do Jequitinhonha. Eram obras que vinham se arrastando há mais de 35 anos.
Com o nosso presidente Jair Bolsonaro
essas reivindicações deixaram de ser
promessas e se tornam realidade. Nosso
presidente está sempre muito atento às
necessidades do nosso país, do nosso
estado e do povo do Norte de Minas.
Aproveito a oportunidade para parabenizar Montes Claros pelos seus 165 anos,
tenho muito carinho pela região.
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Montes Claros comemora 165 anos
Hoje, nada mais justo do que
parabenizar o povo montesclarense, gente de bem, guerreira,
honesta e batalhadora que, com
seu trabalho diário, constrói o
desenvolvimento do município
e dentro das suas possibilidades
não mede esforços na busca do
crescimento e de melhores dias
para esta cidade abençoada.
Montes Claros que se tornou a
cidade referência Norte Mineira,
sempre esteve enraizada por uma
rica cultura e tradições que se preservam até os dias de hoje. Pessoas, famílias e gerações que deram
origem a um povo batalhador, de
alegria contagiante, que motiva a
todos a continuar esta trajetória
que nos traz tanto orgulho.
Me sinto extremamente feliz,
em ter escrito capítulos impor-

tantes da minha história nesta
cidade tão querida, quero ainda,
contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento desta terra especial.
Com o coração repleto de alegria, quero parabenizar Montes
Claros por seus 165 anos de lutas
e muitas conquistas. Sabemos
que no caminho existem desafios a serem vencidos, mas com
muita garra e força de vontade
vamos fazer de nossa terra um
lugar cada vez melhor. Acolher,
crescer, se desenvolver, e mais
do que isso, contribuir para que
outros também possam vir junto
nesta caminhada e continuar escrevendo nossa linda história.
Vida longa à
Princesinha do Norte!
Oscar Teixeira
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Trabalhadores que desenvolvem suas funções expostos
a fatores de risco podem ter direito a regras específicas
e aposentadoria especial. Especialista explica.
Poucas profissões são tão
duras quanto a de metalúrgico, não é mesmo? Extrair,
manusear e lidar no dia a
dia com metais pesados
provoca impactos na saúde
destes profissionais.
É por isso que a lei garante uma aposentadoria diferenciada para quem trabalhou nessas condições
a aposentadoria especial.
Mas conseguir a aposentadoria especial não é fácil, principalmente com as
novas regras da Reforma
da Previdência.
São muitos documentos,
procedimentos e leis que
podem deixar complicado
para o metalúrgico conseguir a aposentadoria especial. E, além de tudo isso,
sejamos sinceros, o INSS
não colabora com a gente.
Com essas dicas, você
pode evitar ter que entrar na Justiça para conseguir sua aposentadoria
ou, pelo menos, deixar o
processo na Justiça muito
mais prático e rápido.
Fique atento se você
reuniu os requisitos necessários antes ou depois
da reforma da previdência
(13/11/2019). Antes da Reforma, era possível a conversão do tempo.

“Conseguir a
aposentadoria
especial não é
fácil, principalmente com as
novas regras
da Reforma da
Previdência”
DRA. MARIA CLARA RIBEIRO
Advogada

Funciona assim: você multiplica o tempo como metalúrgico por 1,4 no caso dos
homens e 1,2 no caso das
mulheres. O valor da multiplicação deve ser somado
ao tempo na outra função e
totalizar 35 anos para os homens e 30 para as mulheres.
Assim, você aproveita a
atividade especial para conseguir uma aposentadoria
por tempo de contribuição
adiantada. Após a reforma
foram incluídos alguns novos requisitos, são estes idade e somatória de pontos.
A exposição a fatores
de risco seja ruído, calor,
entre outros pode influenciar positivamente na hora
de calcular sua tão sonhada aposentadoria. Se informe e fique por dentro
dos seus direitos.

Dra. Maria Clara Ribeiro
OAB/MG 207.813

Especialista em aposentaria especial, cálculos e revisões previdenciárias

(38)99955-4012

@vieiraxavieradvogados

(38)3014-8082

www.vieiraxavieradvogados.com.br
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165 anos de história: o Laboratório Siper+
parabeniza Montes Claros pelo aniversário
O Laboratório Siper+ parabeniza
Montes Claros pelo aniversário de 165
anos, completados neste dia 03 de Julho. Na cidade, que é polo de desenvolvimento no Norte de Minas, o Siper+
possui objetivo de ser o maior e melhor Laboratório do Norte de Minas e
o segundo em Minas Gerais, considerando as operações do Grupo Integral
em outras regiões de Minas Gerais.
O Laboratório Siper agora é Siper+!
Novos tempos, oportunidades e
novo jeito de desenvolver parceria...
O Laboratório SIPER foi adquirido
por um grande grupo – Laboratórios
Integral, um dos maiores grupos de
diagnósticos de Minas Gerais. E, com
grandes investimentos e novo modelo de parceria, lança muitas novidades para Clientes, Médicos e Operadoras, tais como:
1 - LABER (Aplicativo para

agendamento de coleta domiciliar);
2 - NOVO CTO (Centro
Técnico Operacional);
3 - CENTRAL DE ATENDIMENTO
AO CLIENTE;
4 - NOVOS POSTOS DE COLETA
NA CIDADE E REGIÃO.
5 - COLETA DOMICILIAR
O Grupo Integral está presente em
20 Cidades de Minas Gerais.
Três CENTROS TÉCNICOS EM CONTAGEM, BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS, COM CAPACIDADE DE
PROCESSAMENTO DE 10.000.000 de
exames por ano.
Estamos presentes nos Hospitais:
Hospital Proclin, São José, Vera Cruz,
Hospital da Baleia, Aroldo Tourinho,
Dilson Godinho.
Conte com o novo Siper: Mais completo, mais moderno! Tecnologia de
ponta e a qualidade de sempre!

Resultados de exames
rápidos, seguros e online.
Siper, sua saúde em primeiro lugar!
@laboratoriosiper

www.siper.com.br

(38)3221- 3068
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Parabéns Montes Claros

A Corsino Oxigênio parabeniza Montes Claros pelos 165 anos de Emancipação Político Administrativa.
Nesta oportunidade, aplaude a administração Municipal pela boa gestão na saúde pública.
CORSINO TEM TUDO!
Há mais de 41 anos, fazendo um trabalho diferenciado em seu segmento, pois busca a excelência em
serviços de atendimento e agilidade comercial, base-

ando-se em um estoque sólido e altamente variado.
Além de oxigênio Industrial, conta com uma linha
completa de máquinas de soldas, ferramentas e acessórios em geral. A loja mais completa do Norte de
Minas. A Corsino tem tudo que você precisa! Gases
medicinais e industriais, a Corsino Oxigênio, faz a diferença. Presteza, credibilidade e confiabilidade. Estes são os sinônimos da Corsino Oxigênio.

Você viu? Estamos de CARA NOVA!
Avenida Governador Magalhães Pinto, 2076 - Vera Cruz - Montes Claros/MG

www.ferramentascorsino.com.br
(38) 3222-8484

@corsinooxigeniotemtudo

oxigeniocorsino@ferramentascorsino.com.br

18

Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Junho 2022

Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Junho 2022

19

20

Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Junho 2022

Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Junho 2022

21

O nosso mandato abraça
Montes Claros pelos seus 165 anos
Continuemos juntos, na
construção de um município com mais desenvolvimento, saúde e educação.
Nosso mandato, coletivo
e participativo, agradece
a confiança do povo de
Montes de Claros. Nos últimos quatro anos, o nosso mandato destinou R$
1.531.313,22. O dinheiro foi investido em saúde, educação,
agricultura familiar, meio
ambiente e segurança.

Dep. Federal Padre João (PT)

FOTOS: DIVULGAÇÃO DO MANDATO

Saúde – Repasse de recursos para procedimentos de média e alta complexidade realizados
no SUS, assim como para a compra de equipamentos hospitalares. Ao lado da deputada
Estadual Leninha e de outras lideranças, na Santa Casa de Montes Claros

Merenda Escolar – Comunidade de Ribeirão do Ouro recebe do nosso mandato veículo
que é utilizado, principalmente, para a entrega de merenda escolar

Educação e Meio Ambiente - Inauguração da usina de energia
solar fotovoltaica do Campus Montes Claros, do Instituto
Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG)

Infraestrutura - Inauguração da ponte sobre o Rio
São Lamberto, na Comunidade das Abóboras

Agricultura Familiar - Investimentos em associações de
trabalhadores rurais e urbanos. Recursos geram trabalho,
renda e alimentação saudável para toda a comunidade

Trabalho e Renda - O mandato também investe em
ações e projetos que promovem a capacitação profissional.
Um dos exemplos são as Padarias Comunitárias

Segurança Pública - Entrega de 28 viaturas ao 11º
Departamento de Polícia Civil de Montes Claros

Economia Solidária – Implantação da Agroindústria
do Assentamento Estrela do Norte. A unidade já está
em operação e atende centenas de famílias
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Fale Conosco:

(38)9.9130.0554
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Você de
Casa
Nova!

(38)9.9126.6194

®
www.eltonimoveis.com.br

(38) 3215-7071
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CENTENAS DE SONHOS
JÁ FORAM REALIZADOS

Anel rodoviário Sul entre os postos
Trilha do Sol e Turmalina.

