
PM realiza ação social na 
zona rural de Catuji

O destacamento da Polícia Militar em Catuji tem como principal missão garantir e 
promover a segurança e a ordem pública em toda a área do município. A pandemia da Co-
vid-19 impactou na vida de todos de diferentes formas, e agravou mazelas sociais que por 
si só, já eram graves. Na quinta-feira (15), os militares doaram cestas básicas e frutas para 
uma família necessitada, que reside na zona rural, em um local de difícil acesso. Página 5
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MPMG ajuíza ação de 
improbidade contra ex-

secretário estadual de Saúde 
e servidores da pasta que se 
vacinaram de forma irregular

O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou, na quinta-feira (22/07), Ação Civil 
Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra 15 pessoas pelo envolvimento em 
irregularidades na vacinação de servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Minas. 
Entre eles, estão um ex-secretário de Saúde, um ex-procurador do Estado, a subsecretária 
de Vigilância e a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da SES. Página 2

Secretário adjunto da SEJUSP 
participa de Webnário “Jeito 

de Ser e Fazer de Minas”
Na sexta-feira (23/07), 

o secretário adjunto de Jus-
tiça e Segurança Pública de 
Minas Gerais (SEJUSP), dr. 
Jeferson Botelho, partici-
pou do Webnário “Jeito de 
Ser e Fazer de Minas”, com 
as presenças da dra. Karine 
Maia e do dr. Rodrigo Fon-
tenelle. Dr. Jeferson con-
duziu o evento. Página 2

Inscrições abertas para a 2ª 
edição do Prêmio Sebrae de 
Educação Empreendedora

Com o objetivo de 
desenvolver a educação 
empreendedora no am-
biente escolar, o Sebrae 
lança a 2ª edição do Prê-
mio Sebrae de Educação 
Empreendedora. A ini-
ciativa tem o objetivo de 
estimular e reconhecer as 
melhores práticas desen-
volvidas por professores 
do ensino fundamental, 
médio, técnico e superior 
de todo o país. Página 3
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Cidade
Secretário adjunto da 
SEJUSP participa de 
Webnário “Jeito de 

Ser e Fazer de Minas”

N a  s e x t a - f e i r a 
(23/07), o secretário ad-
junto de Justiça e Segu-
rança Pública de Minas 
Gerais (SEJUSP), dr. Je-
ferson Botelho, participou 
do Webnário “Jeito de Ser 
e Fazer de Minas”, com 
as presenças da delega-
da de Polícia, titular da 
Delegacia de Mulheres 
de Montes Claros, dra. 
Karine Maia, e do contro-
lador geral do Estado de 
Minas Gerais, dr. Rodrigo 
Fontenelle. O evento teve 
a participação da asses-
sora de comunicação da 
SEJUSP, Flávia Santana, 
e dos servidores da pasta.

A chefe em exercício 
da assessoria de comu-
nicação SEJUSP, Flávia 
Santana, abriu os traba-
lhos apresentando os par-
ticipantes, em seguida 
exibindo em vídeo uma 
mensagem enviada pelo 
Governador Romeu Zema. 
O Governador destacou 
que o “Jeito de Ser e Fa-
zer” é uma nova forma de 
atuar do Governo de Mi-
nas. Ressaltou que, o pro-
jeto “Valores e Práticas do 
Governo de Minas – Jeito 
de Ser e Fazer”, tem o ob-
jetivo de transformar o Es-
tado em um lugar melhor 
para viver e investir. Para 
que isso ocorra, é funda-
mental o envolvimento 
dos servidores públicos. 
“O projeto começou com 
uma rodada de debates 
feita em conjunto com os 
secretários assessorados 
pela consultoria da BTA 
(Betania Tanure Associa-
dos). Nós descrevemos 
os comportamentos, e 
acreditamos serem neces-
sários para que possamos 
ser um estado no qual o 

servidor pode servir com 
orgulho e excelência, ge-
rando resultados para os 
mineiros, além de realizar-
-se como profissional”.

O secretário adjunto 
da SEJUSP, dr. Jeferson 
Botelho – Delegado Geral 
da Polícia Civil de Minas 
Gerais, aposentado, Pro-
fessor de Direito Penal 
e Processo Penal, autor 
de diversas Obras Jurídi-
cas, dr. Jeferson Botelho, 
conduziu o Webnário.

Palavras finais do dr. 
Jeferson Botelho e agra-
decimentos a todos que 
participaram do evento 
grandioso: “Quero desejar 
a todos os mineiros um 
belo final de semana, um 
contagiante jeito de ser 
e fazer diferente, com a 
essência e a expressão de 
valores próprios de algo 
transparente, pois Minas 
é diferente de tudo. Nas 
montanhas e nas serras, 
nos rios e nas estradas, 
um jeito autêntico de 
ser e de fazer diferente, 
sintomas de bem estar, 
caminhos que levam à 
retidão. A mesma pujança 
na prestação de serviço 
da exuberância do pico do 
Ibituruna, o compromisso 
comunitário da grandeza 
do rio São Francisco, a 
fortaleza de Minas, como 
magnitude da Lagoa de 
São Lourenço e o senti-
mento ético dos servidores 
do tamanho das escadarias 
da igreja São Gonçalo de 
Contagem, a prestação de 
serviços de maneira trans-
parente como brilho relu-
zente das águas marinhas 
de Teófilo Otoni, e assim, 
pelos caminhos de Minas, 
um jeito diferente de ser 
e de fazer acontecer…”.

MPMG ajuíza ação de improbidade 
contra ex-secretário estadual de 

Saúde e servidores da pasta que se 
vacinaram de forma irregular

O Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) 
ajuizou, nesta quinta-feira, 
22 de julho, Ação Civil 
Pública por Ato de Im-
probidade Administrativa 
contra 15 pessoas pelo 
envolvimento em irregu-
laridades na vacinação de 
servidores da Secretaria 
de Estado de Saúde de 
Minas Gerais. Entre eles, 
estão um ex-secretário de 
Saúde, um ex-procurador 
do Estado, a subsecretária 
de Vigilância e a diretora 
de Vigilância de Agravos 
Transmissíveis da SES.

As investigações do 
MPMG apontaram a uti-
lização de vacinas desti-
nadas aos municípios por 
parte da Secretaria de Es-
tado de Saúde para vacinar 
diretamente seus próprios 
servidores, em datas di-
versas das definidas pelo 
Ministério da Saúde para 
trabalhadores da saúde em 
atividades administrativas. 
O fato, amplamente divul-
gado em março de 2021, 
culminou na exoneração 
do então secretário e do 
secretário adjunto de Saú-
de, em plena pandemia.

Conforme apontado 
na ação, à época, havia em 
depósito doses de vacinas 
que representavam 5% 
do total para a intitulada 
reserva técnica, por de-
terminação constante do 
Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vaci-
nação (PNO), seguindo 
orientação do Ministério 
da Saúde, para a reposição 
em casos de quebra, des-
vio, inconformidades ou 
furtos de doses enviadas 
aos municípios. Ou seja, a 
finalidade da reserva técni-
ca de 5% do volume total 
é suprir possíveis perdas 
operacionais. Se não for 
registrada necessidade de 
reposição, as doses corres-
pondentes à reserva técnica 
devem ser incorporadas 
ao estoque comum e dis-
tribuídas aos municípios.

No entanto, segundo 
apurado, logo na primeira 
e segunda remessas de 
vacinas contra a Covid-19 
enviadas pelo Ministério 
da Saúde, o então secretá-
rio estadual, o procurador 
e um servidor da Ancine 
decidiram que as doses 
vinculadas à reserva téc-
nica que não foram de-
mandadas para reposição 
seriam destinadas para 
vacinar servidores esta-
duais do nível central da 
própria SES. “Assim, essas 
doses foram apropriadas 
pelo Estado, tiveram sua 
finalidade desvirtuada e 
foram destinadas a servi-
dores estaduais lotados no 
nível central da SES e na 
Superintendência Regional 
de Saúde de Belo Hori-
zonte”, diz trecho da ACP.

Na ação, o MPMG 
destaca que parte dos tra-
balhadores da saúde da 
SES poderia ter sido imu-
nizada, se comprovado o 
risco sanitário de contato 
com o público e o traba-
lho de campo, desde que 
inerentes aos cargos, con-
forme previsto no plano 
nacional. “No entanto, 
grande parte dos traba-
lhadores irregularmente 
vacinados é lotada no ní-
vel central da Secretaria 
de Estado de Saúde, que 
funciona na Cidade Admi-
nistrativa, na capital, em 
ambiente controlado, com 
atividade burocrática, onde 
o risco de contágio era e é 
comparável a outros seto-
res da sede administrativa 
da Administração Pública 
Estadual, nos quais os ser-
vidores ainda não foram 
imunizados”, explica no 
documento a promotora de 
Justiça de Defesa da Saú-
de Josely Ramos Pontes.

Segundo ela, o MPMG 
não discorda de que traba-
lhadores envolvidos dire-
tamente com a operação 
logística de distribuição de 
vacinas e insumos para o 
enfrentamento, do almoxa-

rifado que opera insumos, 
materiais e medicamen-
tos, e aqueles que, por 
força das atividades ine-
rentes ao cargo, fizessem 
atendimento ao público 
ou tivessem contato, de-
vessem ser priorizados. 
“O que se constatou foi 
muito além disso, em que 
pesem todas as orienta-
ções contrárias”, afirma.

Trabalhadores de 
áreas administrativas - 
O objeto da ACP ajuizada 
pelo MPMG concentra-se 
nos trabalhadores da saúde 
lotados no gabinete e nas 
assessorias, que compõem 
a estrutura orgânica da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, ocupantes de car-
gos de chefia, assessoria 
e direção e os ocupantes 
de cargo de especialis-
ta em Gestão e Políticas 
de Saúde, que foram in-
devidamente vacinados.

Conforme a descrição 
das competências dessas 
assessorias, constata-se 
que são atribuições admi-
nistrativas, de gerência, 
planejamento, coordena-
ção, ou seja, atividades 
que poderiam se adequar 
ao regime especial de te-
letrabalho, instituído pela 
Deliberação do Comitê 
Extraordinário Covid-19, 
n. 02, de 16/03/2020, ou 
mesmo presencial, em am-
biente controlado com as 
medidas sanitárias institu-
ídas para enfrentar a pan-
demia, sem contato direto 
com o público em geral.

Na ACP, o Ministério 
Público limitou o objeto 
aos 34 servidores vaci-
nados lotados nas Asses-
sorias de Comunicação, 
de Parceria da Saúde, de 
Auditoria Assistencial e 
Estratégica; um contro-
lador setorial lotado no 
Gabinete, além dos cinco 
réus que exerciam os car-
gos de direção da SES, to-
talizando 40 trabalhadores.

Conf iguração  da 
improbidade - Ao esta-
belecer os critérios para 
delimitar a prática de ato 
de improbidade adminis-
trativa, inicialmente, foram 
excluídos os terceirizados, 
assim como os servido-
res ocupantes de cargos 
de nível médio, chama-
dos técnicos de gestão 
de saúde. Considerou-se 
o fato de que eles não 
possuem conhecimento 
técnico capaz de discernir 

acerca dos limites do Plano 
Nacional de Imunização 
(PNI), não sendo capazes 
assim de compreender 
a ilegalidade da ordem 
emanada pela sua chefia.

Na ação, também fo-
ram excluídos os servi-
dores da Assessoria de 
Comunicação, pelos mes-
mos motivos. Já o então 
secretário de Estado de 
Saúde, o secretário ad-
junto da pasta, o chefe de 
gabinete, a subsecretária 
de Vigilância e a diretora 
de Vigilância de Agravos 
Transmissíveis da SES, de-
tentores de cargos de chefia 
e direção, foram conside-
rados os responsáveis por 
darem causa ao desvio de 
finalidade das doses de 
vacinas contra a Covid-19.

Em relação aos ser-
vidores que receberam a 
vacina contra a Covid-19, 
todos os vacinados com 
cargo de especialista em 
Políticas e Gestão de Saú-
de ou de nível superior 
que trabalham diretamen-
te com assuntos técnicos 
da saúde também figu-
ram réus na ação e devem 
ser responsabilizados por 
exercerem funções que 
implicam no conheci-
mento técnico do PNI.

Penalidades - O Mi-
nistério Público de Minas 
Gerais (MPMG) requer à 
Justiça o reconhecimento 
da prática de improbidade 
pelos réus com a aplica-
ção das sanções previstas 
no artigo 12 da Lei de 
Improbidade Adminis-
trativa (8429/92), como 
perda da função pública, 
suspensão dos direitos 
políticos e multa civil.

Em relação às multas 
aplicadas aos cinco gesto-
res da SES, o MPMG pede 
que sejam estabelecidas 
no valor equivalente a 
10 vezes o último salário 
recebido. Já em relação 
aos outros servidores, o 
MPMG pede a condenação 
à multa no valor de duas 
vezes o valor do último 
salário recebido por cada 
um. O MPMG finaliza 
outras ações judiciais en-
volvendo as subsecretarias 
da SES e apura ainda as 
mesmas práticas ilegais 
na Superintendência Re-
gional de Saúde de BH. 
(Ministério Público de 
Minas Gerais/ Assessoria 
de Comunicação Integra-
da/ Centro de Jornalismo).
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Gerais
Justiça autoriza 
divulgação da 

imagem de 
denunciado 

preso por abusos 
sexuais

A Polícia Civil de 
Minas Gerais, por meio 
da delegacia de Águas 
Formosas, solicitou e a 
Justiça autorizou a di-
vulgação da imagem de 
Augustinho Cipriano, de 
57 anos, alcunha “Agui-
go”, indivíduo que se 
apresentava como mis-
sionário em Santa Helena 
de Minas, município per-
tencente àquela comarca. 
Augustinho, apontado 
como autor de estupro 
de vulnerável naquela 
cidade, foi preso pela 
Polícia Civil, por força 
de mandado judicial, na 
quarta-feira (21/07/21).

Segundo a delegada 
de Polícia responsável 
pelas investigações, dra. 
Hérika Ribeiro Sena, o 
investigado, agora já de-
nunciado pelo Ministério 
Público, vinha pratican-
do atos libidinosos com 

crianças e adolescentes, 
mas somente neste mês, 
uma das vítimas procu-
rou atendimento e provi-
dências ao relatar os abu-
sos que vinha sofrendo. 
Pelos levantamentos fei-
tos até o momento, a PC 
já confirmou 7 vítimas 
de abuso sexual, todas 
meninas, e tem uma de 
apenas 5 anos de idade. 
Com a divulgação da 
imagem do investigado, 
outras possíveis vítimas 
poderão surgir no de-
correr das investigações.

A dra. Hérika Ribei-
ro Sena orienta que, para 
qualquer nova denúncia 
referente ao mencionado 
investigado, as pessoas 
compareçam à Delegacia 
de Polícia Civil de Águas 
Formosas/MG, ou, em 
qualquer outra unidade 
policial onde serão ime-
diatamente atendidas.

Projeto de Lei sobre uso de armas 
apreendidas já pode ir ao Plenário

Inscrições abertas para a 2ª edição do 
Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora

Os deputados da Comis-
são de Segurança Pública 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
aprovaram nesta quinta-feira 
(15/07/21) parecer favorável 
de 1º turno ao Projeto de Lei 
(PL) 2.487/21, que altera a 
Lei 23.418, de 2019, que dis-
põe sobre o aproveitamento 
dos armamentos, peças, com-
ponentes e munições apreen-
didos pela Polícia Civil e pela 
Polícia Militar do Estado. A 
proposição é de autoria do 
presidente da comissão, de-
putado Sargento Rodrigues.

O parecer do relator, de-
putado Bruno Engler, foi pela 
aprovação do PL 2.487/21 na 
forma do substitutivo nº 1, 
aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
No texto aprovado, o deputado 
lembra as inúmeras audiên-
cias realizadas pela comissão 
sobre o aumento da crimi-
nalidade em todas as regiões 
do Estado em que a carência 
de armamentos e outros equi-
pamentos para as forças de 
segurança é sempre lembrada.

A Lei 23.418, de 2019, 
que o PL 2.487/21 tenta apri-
morar, é originária do PL 
837/19, de autoria do relator 
Bruno Engler, conforme ele 
mesmo lembrou. No decorrer 
da reunião, o parlamentar 

ainda comemorou o aumen-
to da posse de armas legais 
para cidadãos comuns, con-
forme apontam estatísticas 
do governo federal, o que, 
segundo ele, amplia o direito 
da legítima defesa. Com a 
aprovação do parecer, a pro-
posição pode agora ser vota-
da no Plenário em 1º turno.

Alteração - O projeto 
original prevê que o pará-
grafo 1º seja acrescentado 
ao artigo 1º da Lei 23.418, 
de modo que seu parágrafo 
único se torne o parágrafo 
2º. O parágrafo 1º determina 
que, no prazo de dez dias 
contados do recebimento 
do relatório reservado, a 
Polícia Civil e a Polícia 
Militar do Estado deverão 
consultar os demais órgãos 
estaduais de segurança pú-
blica sobre o requerimento 
de doação de armamen-
tos, peças, componentes 
e munições apreendidos.

Em sua justificativa que 
acompanha o projeto, Sargen-
to Rodrigues enfatizou que 
projeto de lei visa aprimorar 
a Lei 23.418 para permitir 
que todos os outros órgãos 
estaduais de segurança públi-
ca, a exemplo do que abarca 
o sistema prisional, sejam 
consultados e também pos-
sam requerer, por intermédio 

Com o objetivo de de-
senvolver a educação em-
preendedora no ambiente 
escolar, o Sebrae lança a 2ª 
edição do Prêmio Sebrae de 
Educação Empreendedora. 
A iniciativa tem o objetivo 
de estimular e reconhecer 
as melhores práticas desen-
volvidas por professores do 
ensino fundamental, médio, 
técnico e superior de todo 
o país. As inscrições estão 
abertas, até o dia 10 de se-
tembro, pelo site do Prêmio. 
A estimativa é que a divul-
gação da premiação nacional 
ocorra em fevereiro de 2022. 

“Entendemos que a edu-
cação empreendedora é o 
principal caminho para trans-
formar a educação do país. 
Nesse sentido, o Prêmio é 
uma iniciativa fundamental 
para reconhecer e difun-
dir projetos desenvolvidos 
pelos educadores, estimu-
lando ainda mais o ensino 
do empreendedorismo pelo 
país e inspirando novas prá-
ticas”, destaca a gerente 
da unidade de Educação e 
Empreendedorismo do Se-
brae Minas, Fabiana Pinho. 

A edição do prêmio en-
globa etapas seletivas esta-
duais, regionais e nacional, 
incluindo quatro categorias, 
de ensinos fundamental, 

médio, profissional e supe-
rior. Os projetos poderão 
ser premiados em ouro, pra-
ta e bronze, tanto na etapa 
estadual quanto na etapa 
nacional. Os melhores pro-
jetos selecionados serão di-
fundidos pelo Sebrae para 
todas as regiões do Brasil. 

O analista de cultura 
empreendedora do Sebrae, 
Pedro Valadares, explica que 
a ideia é analisar as melhores 
práticas desenvolvidas pelos 
docentes e transformá-las em 
metodologias que possam 
ser replicadas em diversas 
escolas. “Além disso, a nossa 
intenção é aprender com eles 
e transformá-los em mento-
res. Eles são os principais 
vetores para transformar a 
educação, estimulando as 
competências empreendedo-
ras na sala de aula”, aponta. 

Edição 2019 - Em 2019, 
Minas Gerais teve três proje-
tos finalistas no Prêmio, que 
representaram o estado na 
etapa nacional. Na catego-
ria ensino fundamental, foi 
selecionado o projeto “Ler é 
Crescer”, da Escola Estadual 
Coronel Filomeno Ribeiro, 
de Montes Claros. Na catego-
ria ensino profissional, o pro-
jeto selecionado foi o “Clube 
de Empreendedorismo”, do 
Instituto Federal de Educa-

ENDEREÇOS PARA DENÚNCIAS:
Em Águas Formosas/MG, na Av. Belo Horizonte, 

nº 233, Centro. Contato: (33) 3611-1006. 
Em Teófilo Otoni/MG, Rua Lauro Vieira Otoni, 

nº 20, São Diogo. Contato (33) 3529-3700.

Sargento Rodrigues é o autor da proposição
 analisada – Foto: Sarah Torres

da Polícia Civil e da Polícia 
Militar, a doação de arma-
mentos, peças, componen-
tes e munições apreendidos.

CCJ - Segundo o parecer 
da CCJ, há um impedimento 
à iniciativa parlamentar para 
inauguração do processo le-
gislativo que venha disciplinar 
a matéria, pois institui dever 
de consulta entre órgãos do 
Poder Executivo estadual em 
prazo que pretende estipular. 
Para contornar esse vício 
de iniciativa identificado, o 
substitutivo nº 1 preserva a 
ideia original de ampliação do 
aspecto pessoal da hipótese de 
incidência da lei estadual que 
a proposição pretende alterar.

Nessa linha, o substi-
tutivo nº 1 determina que o 
artigo 1º da referida lei passe 

a vigorar com os parágrafos 
1º e 2º. O parágrafo 1º possi-
bilita que, no prazo previsto, 
os demais órgãos estaduais de 
segurança pública do Estado 
possam consultar o relatório 
reservado para que mani-
festem interesse em receber 
armamentos, peças, compo-
nentes e munições apreendi-
dos e aptos a serem doados.

Já o parágrafo 2º já cons-
tava na legislação como pa-
rágrafo único. O dispositivo 
prevê que, no requerimento, 
deverá constar a relação dos 
armamentos, peças, compo-
nentes e munições apreen-
didos cujo recebimento em 
doação seja pretendido, com 
indicação da respectiva quan-
tidade, bem como a justificati-
va da necessidade de seu uso.

ção e Tecnologia do Sul de 
Minas, campus Muzambi-
nho. E na categoria ensino 
superior, o projeto finalista 
foi “Educação 5.0: Surfando 
pelo futuro da aprendiza-
gem”, do Centro Univer-
sitário de Patos de Minas 
(Unipam). O projeto “Clube 
de Empreendedorismo” foi 
premiado em segundo lugar 
na etapa nacional, na cate-
goria educação profissional. 

 Contexto - A 2ª edição 
do Prêmio Sebrae de Edu-
cação Empreendedora faz 
parte do Programa Nacional 
de Educação Empreende-
dora (PNEE). Em Minas 
Gerais, apenas em 2020, o 
programa capacitou mais 
de 20 mil professores em 
665 municípios, impactando 

mais de 650 mil estudantes. 
O Prêmio tem o apoio 

do CER – Centro Sebrae 
de Referência em Educação 
Empreendedora, plataforma 
digital, referência em estu-
dos, pesquisas, ferramentas 
e tecnologias sobre Educação 
Empreendedora; e do Porvir, 
plataforma de conteúdos e 
mobilização sobre inova-
ções educacionais do Brasil. 

 2º Prêmio Sebrae de 
Educação Empreendedora 
- Inscrições: até 10 de setem-
bro - Premiações estaduais: 
11 de setembro a 20 de no-
vembro de 2021 - Premiação 
nacional: 08 de fevereiro de 
2022. Regulamento e inscri-
ções: https://premiosebrae.
prosas.com.br/ (Assessoria 
de Imprensa Sebrae Minas).

Iniciativa irá reconhecer as melhores práticas desenvolvidas por educadores 
do ensino fundamental, médio, profissional e superior 
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Gerais
Municípios receberão 

recursos para equipes de 
Saúde da Família, Atenção 

Primária, Saúde Bucal e Agentes 
Comunitários de Saúde

PORTARIA Nº 46, 
DE 20 DE JULHO DE 
2021 - Credencia muni-
cípios a receberem incen-
tivos financeiros de cus-
teio referentes às equipes 
de Saúde Bucal (eSB).

As transferências 
dos valores referentes 
às eSB com carga ho-
rária de 40 horas sema-
nais e às eSB com carga 
horária diferenciada 
credenciadas ocorrerão 
de acordo com o esta-
belecido pelos Títulos 
I e II da Portaria de 
Consolidação GM/MS 
nº 6, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida 
as normas sobre o fi-
nanciamento e a trans-
ferência dos incentivos 
financeiros federais 
para custeio das ações 
e os serviços de saúde 
do Sistema Único de 
Saúde, bem como o nor-
matizado pela Seção I, 
do Capítulo I, do Título 
I da Portaria de Conso-
lidação SAPS/MS nº 1, 
de 2 de junho de 2021.

Os recursos orça-
mentários correrão por 
conta do orçamento do 
Ministério da Saúde, 
devendo onerar a Fun-
cional Programática 
10.301.5019.219A – 
Piso de Atenção Básica 
em Saúde, no seguinte 
plano orçamentário PO 
– 000A – Incentivo para 
Ações Estratégicas. O 
Fundo Nacional de Saú-
de (FNS) adotará as me-
didas necessárias para 
as transferências de re-
cursos estabelecidos aos 
respectivos Fundos de 
Saúde, em conformida-
de com os processos de 
pagamento instruídos.

PORTARIA Nº 45, 
DE 20 DE JULHO DE 
2021 - Credencia muni-
cípios e Distrito Federal 
a fazerem jus à transfe-
rência dos incentivos 
financeiros federais de 
custeio referentes às 
equipes de Saúde da Fa-
mília (eSF) e equipes de 

Atenção Primária (eAP).
As transferências 

dos valores referentes 
às eSF e eAP credencia-
das ocorrerão de acordo 
com o estabelecido pelos 
Títulos I e II da Por-
taria de Consolidação 
GM/MS nº 6, de 28 de 
setembro de 2017, que 
consolida as normas so-
bre o financiamento e a 
transferência dos incen-
tivos financeiros federais 
para custeio das ações 
e os serviços de saúde 
do Sistema Único de 
Saúde, bem como o nor-
matizado pela Seção I, 
do Capítulo I, do Título 
I da Portaria de Conso-
lidação SAPS/MS nº 1, 
de 2 de junho de 2021.

Os recursos orça-
mentários correrão por 
conta  do orçamento 
do Ministério da Saú-
de, devendo onerar a 
Funcional Programáti-
ca 10.301.5019.219A – 
Piso de Atenção Básica 
em Saúde, nos seguintes 
planos orçamentários 
PO – 0008 – Incentivo 
Financeiro da APS – 
Capitação Ponderada 
e PO – PO 0009 – In-
centivo Financeiro da 
APS – Desempenho. O 
Fundo Nacional de Saú-
de (FNS) adotará as me-
didas necessárias para as 
transferências dos incen-
tivos financeiros esta-
belecidos nesta Portaria 
aos respectivos Fundos 
de Saúde, em conformi-
dade com os processos 
de pagamento instruídos.

PORTARIA Nº 44, 
DE 20 DE JULHO DE 
2021 - Credencia municí-
pios e Distrito Federal a 
fazerem jus à transferên-

cia dos incentivos finan-
ceiros federais de custeio 
referentes aos Agentes 
Comunitários de Saúde.

As transferências 
dos valores referentes 
aos ACS credenciados 
ocorrerão de acordo com 
o estabelecido pelos Tí-
tulos I e II da Portaria de 
Consolidação GM/MS 
nº 6, de 28 de setembro 
de 2017, que consolida 
as normas sobre o fi-
nanciamento e a trans-
ferência dos incentivos 
financeiros federais para 
custeio das ações e os 
serviços de saúde do 
Sistema Único de Saúde, 
bem como o normati-
zado pela Seção I, do 
Capítulo I, do Título I 
da Portaria de Consoli-
dação SAPS/MS nº 1, 
de 2 de junho de 2021.

Os recursos orça-
mentários correrão por 
conta do orçamento do 
Ministério da Saúde, do 
Bloco de Atenção Bá-
sica, devendo onerar a 
Funcional Programáti-
ca 10.301.2015.219A – 
Piso de Atenção Básica 
em Saúde, no seguin-
te plano orçamentário 
PO – 0002 – Agente 
Comunitário de Saúde.

O Fundo Nacional 
de Saúde (FNS) adotará 
as medidas necessárias 
para as transferências 
dos incentivos finan-
ceiros aos respectivos 
Fundos de Saúde, em 
conformidade com os 
processos de pagamento 
instruídos. Mais infor-
mações com a assesso-
ra do departamento de 
Saúde da AMM, Julia-
na Marinho, pelo tele-
fone (31) 2125-2433.

Estados receberão 
recursos para aquisição 

de medicamentos
O Ministério da Saú-

de publicou a portaria Nº 
1.644, que aprova o repas-
se de recursos, a título de 
financiamento, referente a 
julho, agosto e setembro 
de 2021, para aquisição 
de medicamentos do Com-
ponente Especializado da 
Assistência Farmacêutica.

Os valores foram es-
tabelecidos, considerando 
as informações aprovadas 
pelas unidades federadas 
em março, abril e maio 
de 2021 no Sistema de 
Informações Ambulato-
riais do SUS (SIA/SUS).

Conforme o artigo 2º, 
foi realizado o ressarci-
mento de estoques esta-
duais do medicamento 
sildenafila 25 mg e sil-
denafila 50 mg que teve 
aquisição centralizada pelo 
Ministério da Saúde, e cuja 
primeira distribuição acon-
teceu para a competência 
de setembro de 2020. O 
valor total a ser ressarcido 
às unidades federadas é de 

R$ 190.207,20, dividido 
em três parcelas mensais 
de R$ 63.402,40, conforme 
“Ajuste Mensal a Maior 
(1)”. O valor total a ser 
repassado às unidades é de 
R$ 83.104.356,18, que cor-
responde a um valor men-
sal de R$ 27.701.452,06.

Os recursos orçamen-
tários correrão por conta 
do orçamento do Minis-
tério da Saúde, devendo 
onerar a Funcional Progra-
mática 10.303.5017.4705 
– Promoção da Assistência 
Farmacêutica por meio da 
Disponibilização de Medi-
camentos do Componente 

Especializado, pertencente 
ao Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Pú-
blicos de Saúde – Grupo de 
Assistência Farmacêutica.

O Fundo Nacional de 
Saúde adotará as medi-
das necessárias para as 
transferências de recursos 
estabelecidos aos respec-
tivos Fundos de Saúde, 
em conformidade com os 
processos de pagamento 
instruídos. Mais informa-
ções com a assessora do 
departamento de Saúde da 
AMM, Juliana Marinho, 
pelo telefone (31) 2125-
2433. (Foto: Pixabay).

PRF prende traficantes 
de animais silvestres na 

BR-116 em Itaobim

Durante a operação 
Caminhos de Minas, na 
quinta-feira (22/07), agen-
tes da Polícia Rodoviária 
Federal em fiscalização 
na unidade operacional 
do município de Itaobim, 
abordaram um automóvel 
da marca Fiat, modelo Pá-
lio, emplacado no estado 
da Bahia. Na vistoria ao 
veículo foi constatado o 
transporte de 137 pássa-
ros silvestres das espécies 
conhecidas popularmente 
como trinca-ferro, tico-ti-

co, cardeal e papa-capim, 
acondicionados em várias 
caixas de transporte. Se-
gundo a PRF, “os trafi-
cantes, de 50 e 59 anos, 
moradores de Vitória da 
Conquista, não possuíam 
documentação dos animais 
e informaram que eles co-
mercializariam os pássaros 
em feiras clandestinas na 
cidade do Rio de Janeiro”.

Como procedimento, 
as aves foram entregues 
à Polícia Ambiental de 
Minas Gerais presente na 

operação conjunta das for-
ças de segurança pública 
do Estado. Já os envolvi-
dos no tráfico assinaram o 
Termo Circunstanciado de 
Ocorrência (TCO), se com-
prometendo a comparecer 
perante o Judiciário em 
data a ser marcada. Visite 
a PRF-MG no Facebook: 
/PRF191MG. Siga a PRF 
MG no Instagram: @prf_
mg. Setor de Comunicação 
Social: imprensa.mg@prf.
gov.br (Informações/Ima-
gem: PRF, Teófilo Otoni).

Portarias do Ministério da Saúde credenciam municípios a 
receberem incentivos financeiros federais de custeio para as equipes 

de eSF, eAP, Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde
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PM realiza ação social na zona rural de Catuji

O destacamento da 
Polícia Militar em Catuji 
tem como principal missão 
garantir e promover a segu-
rança e a ordem pública em 
toda a área do município. 

A pandemia da Covid-19 
impactou na vida de todos 
de diferentes formas, e agra-
vou mazelas sociais que 
por si só, já eram graves.

Os militares da cidade 

realizam intensas e fre-
quentes interações com a 
comunidade urbana e rural, 
e devido a esse contato 
próximo com a população, 
na quinta-feira (15/07), fi ze-

ram a doação de duas cestas 
básicas e frutas para uma fa-
mília necessitada. A família 
reside na zona rural, em um 
local de difícil acesso, nas 
proximidades da comunida-

de Quilombola do Santana.
Para os militares, a fe-

licidade da família que 
recebeu as doações ajuda 
a manter viva a esperança 
e eleva a sensação de de-

ver cumprido, pois com 
ações como essa também 
se faz segurança pública. 
(Ten Marlos Aurélio Alves 
Barbosa, comandante do 2º 
Pelotão da 232ª Cia PM).

ROUPA-OBJETO
Pode um modelito de 

chapéu ‘abat-jour’ am-
bulante e uma cascata de 
rolinhos de cabelos co-
brindo o corpo serem con-
siderados alta-costura? No 
entendimento do estilista 
americano Kerby Jean-
-Raymond, sim. E foi o que 
ele fez na sua estreia como 
convidado oficial da Se-
mana de Alta-Costura de 
Paris – o primeiro negro a 
desfi lar ali. Outros desig-
ners de descendência afro 
já desfi laram por lá, mas na 
categoria do ‘prêt-a-porter’ 
ou de moda masculina.

Dono da marca Pryer 
Moss, foi com ela que se 
destacou na cena fashion 
dos Estados Unidos, onde 
iniciou sua carreira em 
2013. Sua apresentação 
para o Outono-Inverno 22, 
teve todos os requintes que 
a alta-costura pede, mas 
foi no inusitado que ele 
chamou a atenção da mí-
dia. E esse aspecto esteve 
tanto nas roupas-objeto, 
quanto na mensagem po-
lítica em favor da maior 
diversidade e denúncias de 
injustiças sociais ao longo 
da história de seu país.

Embora não seja o pri-
meiro a fazer isso (a Mos-
chino faz isso há anos), os 
aplausos foram imediatos e 
sua estreia no restrito clube 
da ‘haute-couture’ conside-
rada inovadora e criativa.

VAIVÉM
• A feira BH-à-Porter 

(que acontece em Beagá 
entre 2 e 6 de agosto) pro-
mete sucesso. Além de ser 
o primeiro evento fashion 
de peso a ser realizado na 
Capital desde março de 
2020, também vai mos-

O vestido-abajur da Pryer Moss
trar as grifes-âncora que 
resistiram à pandemia e 
continuam no mercado. 
Cerca de 76 nomes. E 
ainda tem um Salão de 
Negócios, no hotel Hilton 
Savassi, com um gru-
po mostrando coleções 
especiais. O evento é 
dirigido aos lojistas ***

• O setor de calçados 
anda mesmo em polvo-
rosa. Além do intenso 
movimento de compras 
realizadas por grandes 
grupos (caso da Arezzo e 
da Melissa), as empresas 
de menor porte também 
se movimentaram. É o 
caso da mineira Cons-
tança – que instalou um 

megacentro de distribui-
ção no vizinho estado 
do Espírito Santo ***

PONTO FINAL: O 
Natal da moda agora é em 
maio. A frase foi dita por 
um empresário do setor, 
depois de fazer as contas de 
quanto havia vendido para 
o Dias das Mães e o quanto 
conseguiu com as vendas 
natalinas no ano passado. O 
amor pelas mães ganhou de 
longe do velhinho, cansado 
pela pandemia. Com as 
perspectivas de uma nova 
onda do vírus chegando por 
aí (por causa da cepa Delta), 
o feito pode ser repetido em 
2022. Que Deus nos ajude!

Wagner Penna
Foto: Divulgação

Morreu o atleta e 
cruzeirense Ademir 
Pacífi co Queixada

Por Humberto Barbosa

Faleceu na última 
quinta-feira (22) Ademir 
Pacifi co de Oliveira Bar-
bosa, que tinha o apelido 
de Ademir Queixada, na-
tural de Carlos Chagas e 
que viveu a maior parte de 
sua vida em Teófi lo Otoni. 
Filho de Milton Pacífi co 
de Oliveira e dona Maria 
Barbosa de Oliveira, sobri-
nho de Miguel e Reinaldo 
Pacífico, dono da antiga 
Padaria Globo, na Aveni-
da Getúlio Vargas. Casou 
duas vezes, com Marisa, 
mãe de Danilo, e Ana Ma-
ria Souza Moreira, mãe de 

Paulo e Alex. Ademir foi, 
ao longo de sua vida, co-
merciante, dono de vários 
bares, o último no Bair-
ro São Cristóvão, e uma 
loja para venda de presen-
tes no centro da cidade.

Ademir sempre gostou 
de jogar bola, seus fi lhos 
Danilo e Paulo, seguiram 
seus passos. Tinha 67 anos 
de idade e vinha lutando 
há alguns anos contra as 
sequelas de enfermidades. 
Morreu com uma crise 
cardíaca. Seus familia-
res agradecem ao médico 
dr. Raul de Carvalho Fi-

Ademir Pacífi co

lho que o vinha acom-
panhando desde 2017, 
quando foi internado pela 
primeira vez no Hospital 
Santa Rosália. Seu pri-
meiro casamento foi com 
Marisa, filha do grande 
desportista Pedro Heleno. 
Ademir vestiu a camisa 
do Sempre Viva e andou 
participando das competi-
ções do Torneio de Verão, 
Interbairros e outros even-
tos esportivos. Antes de 
2017 quando adoeceu pela 
primeira vez participou 
de jogos entre veteranos. 

Na década de 1980 
Ademir era acompanhado 
pelo seu pai, Milton Pa-
cífico, jogava pelada na 
Jaqueira e na Lagoinha, 
um campo construído per-
to da Lagoa do Marajoara, 
onde o time do Pau Velho 
conquistou um título. Seu 
filho Paulo tem o mes-
mo estilo clássico do pai. 
Também herdou a simpli-
cidade e o talento dentro 
de campo. O pai sempre 
foi de pouco falar, e os três 
fi lhos Danilo, Paulo e Alex 
seguem o mesmo caminho.
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Segurança Pública
Polícia Militar prende 
homem com droga no 
Bairro Ipê em Joaíma

Mulher é presa por tráfico 
de drogas em Bandeira

Homem é preso por 
porte ilegal de arma de 
fogo em Virgem da Lapa

Um homem de 23 
anos foi preso pela Polícia 
Militar, na quarta-feira 
(21/07), no Bairro Ipê 
em Joaíma, no Vale do 
Jequitinhonha, suspeito 
de envolvimento no trá-
fico de drogas na cidade. 
A PM recebeu denúncia 
informando que um ho-
mem estaria traficando 
drogas próximo ao giná-
sio poliesportivo. A PM 
deflagrou uma operação 
e durante as diligências 
abordou o suspeito, sendo 
encontrado nas suas vestes 
20 buchas de maconha 
e R$ 44,00 em dinheiro.

Segundo a PM, o ho-
mem informou aos poli-

A Pol íc ia  Mil i tar 
prendeu uma mulher de 
19 anos na sexta-feira 
(23/07), no Bairro Alto 
da Colina, em Bandeira, 
no Vale do Jequitinhonha, 
suspeita de envolvimento 
no tráfico de drogas. Du-
rante a operação de com-
bate ao tráfico de drogas 
os militares receberam 
denúncia informando que 
em uma residência do re-
ferido bairro uma mulher 
estaria vendendo entor-
pecentes para menores.

Foram feitas diligên-
cias e a mulher abordada. 
Durante buscas no local, os 
policiais encontraram no 
telhado: 07 buchas e 01 ta-
blete de maconha, R$31,00 
em dinheiro e um aparelho 

ciais que teria mais drogas 
em uma residência pró-
xima, onde foram locali-
zadas mais 43 buchas de 
maconha, 01 balança de 
precisão e 02 aparelhos 
de telefones celulares de 

procedência duvidosa. Ele 
foi encaminhado à delega-
cia de Polícia Civil junto 
com os materiais apreen-
didos. (Assessoria de co-
municação organizacional 
do 44º BPM, Almenara).

telefone celular de proce-
dência duvidosa. A mulher 
e os materiais apreendidos 
foram encaminhados à 

delegacia de Polícia Ci-
vil. (Assessoria de comu-
nicação organizacional 
do 44º BPM, Almenara).

PM cumpre mandado 
judicial e dois homens são 
presos em Virgem da Lapa

Na qu in ta - f e i r a 
(22/07), a Polícia Mili-
tar deu cumprimento a 
um mandado de busca e 
apreensão contra um in-
divíduo com passagens 
por furto, estelionato, 
lesão corporal, ameaça 
e posse ilegal de arma 
de fogo. Foram reali-
zadas buscas na resi-
dência dele, ocasião em 
que foi encontrada uma 
arma de fogo. Diante 
do ilícito encontrado, a 
arma foi apreendida e 
o alvo foi preso, sendo 
ele encaminhado à uni-
dade básica de saúde do 
município para atendi-
mento médico e poste-
riormente para a dele-
gacia de Polícia Civil.

Posteriormente, o 
pai do indivíduo do 

cumprimento do Man-
dato de Busca e Apreen-
são, entrou em contato 
com a Polícia Militar 
dizendo ser o proprie-
tário da arma de fogo, 
ocasião em que, após 
ser encaminhado para 
atendimento médico, 
também foi conduzido 
para a delegacia para as 
providências cabíveis à 

polícia judiciária. Ma-
teriais apreendidos: 01 
arma de fogo, 02 mu-
nições calibre 22, cinco 
recipientes contendo 
espoleta (2), esferas de 
chumbo (01) e pólvo-
ra (02). Dois homens 
foram presos. (Asses-
soria de comunicação 
organizacional da 14ª 
Cia PM Ind., Araçuaí).

Durante operação da 
Polícia Militar na quinta-
-feira (22/07), na cida-
de de Virgem da Lapa, 
os militares receberam 
informações que um in-
divíduo de cor branca, 
usando óculos e levando 
consigo uma mochila nas 
costas, havia entrado em 
um imóvel abandonado, 
costumeiramente usado 
por usuários de drogas.

Os policiais foram ao 
local, e ao serem avistados, 
houve uma correria. Ao 
lado da porta de entrada do 
imóvel abandonado, a equi-
pe encontrou uma mochila 
contendo 01 revólver cali-
bre 38, 06 munições intactas 
do mesmo calibre, soltas 
dentro da bolsa, 01 faca do 
tipo peixeira e 01 canive-
te, sendo tudo apreendido.

Feita a varredura no 

local, em um ponto escuro 
de um beco sem saída, foi 
localizado o rapaz de 21 
anos, que após ser subme-
tido a busca pessoal e ser 
entrevistado pela equipe 
policial, confessou que 
a bolsa seria dele, assim 
como a arma de fogo, mu-
nições e armas brancas. 
Disse que estava andando 
armado por estar sofrendo 
ameaças do atual namo-
rado da sua ex-namorada.

Ele foi preso por porte 

ilegal de arma de fogo e 
munições de uso permi-
tido, tendo assegurado os 
seus direitos, garantias 
constitucionais e integrida-
de física, foi encaminhado 
junto com os materiais 
apreendidos, ao plantão 
regionalizado da Polícia 
Civil na cidade de Pe-
dra Azul, onde ficou à 
disposição da autoridade 
policial. (Assessoria de 
comunicação organizacio-
nal da 14ª Cia PM Ind.).
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SAAE DE ITAMBACURI-MG
Pregão Presencial 009/2021 - Aviso de licitação, 

republicação: O SAAE de Itambacuri / MG torna-se 
público que irá realizar às 08 (oito) horas e 30 (trinta) 
minutos do dia 06 (seis) de agosto de 2021, sessão pública 
de licitação na modalidade Pregão Presencial 009/2021 
para registro de preço para futura e eventual locação de 
veículos, locação de caminhão pipa, locação de retroesca-
vadeira . Os interessados poderão solicitar via e-mail pelo 
endereço eletrônico cplpregoeiro@hotmail.com, telefone 
(33)35111405. – Gilmar Pereira Duarte – Pregoeiro

Segurança Pública
Publicação Legal

Valéria Ramos de Souza 
OAB/MG 149.354

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

Viação Vale do Mucury, contrata:

Pessoas com Defi ciência
Os interessados deverão entregar currículo na Av. 

Sidônio Otoni, 1839- São Jacinto (garagem da empresa).
O horário de atendimento é das 07h30 às 11h30 e 

das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta e aos sábados 
de 07h30 às 11h30.
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Operação conjunta resulta na prisão 
de quatro pessoas em Capelinha

Homem é morto a tiros e facada no
Bairro Floresta na cidade de Poté

Em uma ação conjunta 
da Polícia Civil de Minas 
Gerais (PCMG) com a 
Polícia Militar, realizada 
na quinta-feira (22/07), em 
Capelinha, região do Je-
quitinhonha/Mucuri, qua-
tro pessoas foram presas, 
sendo duas mulheres e 
dois homens. As mulheres, 
de 28 e 39 anos, foram 
autuadas em fl agrante por 
crime ambiental, já que 
estavam em posse, no mo-
mento do cumprimento 
dos mandados de busca e 
apreensão, de aves silves-
tres mantidas em cativeiro.

Em outro endereço, 
um homem, de 22, foi pre-
so em fl agrante por posse 
de drogas. Além disso, 
em razão de investigações 
que tramitam na Delegacia 
Regional em Capelinha, 

pela equipe de Crimes 
Contra o Patrimônio, outro 
homem, de 34, teve o man-
dado de prisão preventiva 
cumprido. Ele é suspeito 
de participar de roubos 
ocorridos na cidade Ange-
lândia, na mesma região.

A ordem judicial foi 
cumprida com o apoio de 
policiais civis da Delegacia 
em Diamantina, dentro do 
sistema prisional, onde o 
suspeito já estava detido, 
desde maio, por porte ilegal 
de arma de fogo. Os suspei-
tos presos em fl agrante fo-
ram encaminhados à dele-
gacia de plantão, e as aves 
apreendidas, para a Polícia 
Militar Ambiental em Ca-
pelinha. Ao todo, foram 
empenhados 12 policiais 
civis e 22 militares na ope-
ração. (Ascom: PCMG).

O crime aconteceu 
na madrugada de sábado 
(24/07), por volta das 3h, 
na Rua Adolfo Colen, Bair-
ro Floresta, em Poté. Por 
volta das 5h a Polícia Mi-
litar foi acionada pelo Hos-
pital São Vicente de Paulo 
e informada que um indiví-
duo teria ido até o hospital 
pedir ajuda para o pai dele, 
que tinha fi cado em casa, 
com sangramentos no cor-
po. Segundo o funcionário 
do hospital, foram ao local 
onde depararam com Hum-
berto Pereira de Souza, de 
57 anos, deitado em uma 
cama, já sem sinais vitais, 
com uma faca cravada 
nas costas, mesma cena 
encontrada pelos militares.

A PM constatou tam-
bém, que a porta dos fun-
dos da residência tinha 

sido arrombada. O local foi 
isolado e preservado até a 
chegada da perícia técnica 
da Polícia Civil, que após 
os trabalhos de praxe, cons-
tataram no corpo da vítima, 
04 perfurações provenien-
tes de disparos de arma de 
fogo, sendo 02 no braço 
esquerdo, 01 no braço di-
reito, 01 no tórax e uma 
lesão na cabeça. A arma 
branca que estava cravada 
nas costas, foi apreendida 
pela equipe da perícia, 
que removeu o corpo para 
o IML de Teófilo Oto-
ni, onde foi necropsiado.

Os militares foram in-
formados que dois indiví-
duos invadiram a residên-
cia, arrombaram a porta dos 
fundos, foram até o quarto 
de Humberto, onde o ma-
taram. Testemunhas que 

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012807 - OSNEILTON PEREIRA GUEDES, divorciado, 

maior, agente de segurança penitenciário, nascido aos 27/09/1980, 
não informado lugar do nascimento, natural de São Francisco-MG, 
residente na Rua José Cirino, 726 A, Bairro Palmeiras, Teófilo 
Otoni-MG, filho(a) de OSMILTON GUEDES BATISTA e ADIL-
ÇA PEREIRA BATISTA; e INGRID MARCINE SOUZA PINTO, 
solteira, maior, assistente social, nascida aos 11/03/1990, na Casa 
de Saúde Vera Cruz, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua 
Júlio Costa, 560 A, Bairro Palmeiras, Teófilo Otoni-MG, filho(a) 
de e MARCIA DE SOUZA PINTO; 

Teófi lo Otoni-MG 23/07/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 012807

PREFIETURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍ-
SO/MG – Aviso de Retifi cação – Pregão Presencial Nº 
027/2021 - Processo Licitatório Nº 087/2021 - A Prego-
eira do Município de Padre Paraíso torna público que fi ca 
retifi cado o edital – Processo Licitatório nº 087/2021, nos 
seguintes termos: Onde se lê: A Abertura será dia 27/07/2021 
às 08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro 
- CEP: 39.818-000. Leia-se: A Abertura será dia 05/08/2021 
às 08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro 
- CEP: 39.818-000. Município de Padre Paraíso/MG, 26 de 
Julho de 2021. Mirian Jardim Costa Reis. Pregoeira da CPL

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

não quiseram se identifi car 
informaram o nome de um 
suposto autor do crime, de 
37 anos, que anteriormente 
teria feito ameaças à víti-
ma, devido a um estupro 
registrado em 2019, contra 
sua fi lha, e Humberto teria 
sido o autor. Os policiais 
foram à casa do suspeito, 

ele negou envolvimento 
no crime, mas devido re-
latos de testemunha, foi 
conduzido para o posto 
de REDS, em seguida à 
delegacia de Polícia Ci-
vil de plantão em Teófi -
lo Otoni, para providên-
cias de polícia judiciária. 
(Informações: PMMG).
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