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Por Humberto BarbosaPágina 5

Homem de 42 anos 
morre afogado no Rio 
Mucuri, em Nanuque

 Página 6

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

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

Polícia Militar realiza 
reunião comunitária no 

Distrito de Pedro Versiani
Preocupada com a se-

gurança da população rural, 
o 19º Batalhão de Polícia 
Militar tem reforçado seu 
policiamento por meio da 
Base Comunitária Mó-
vel Rural. Na terça-feira 
(05/01), os militares da 
Base Comunitária Rural 
juntamente com a equipe da 
Patrulha Rural realizaram 
uma reunião comunitária 
com moradores do Distrito 
de Pedro Versiani. Página 6

Homem é morto com 
golpes de pauladas e 

facadas na Lajinha
Teófilo Otoni - O cri-

me aconteceu na Lajinha, 
loteamento Só Alegria, em 
Teófilo Otoni na noite de 
sexta-feira (07/01). A Po-
lícia Militar foi acionada e 
foi até o km 294 da lajinha, 
onde havia uma vítima 
(Luiz Carlos Santos Me-
nezes) atingida por facadas 
e o autor estaria detido por 
um policial penal. Os mi-
litares fizeram rastreamen-
tos e conseguiram prender 
o autor e dois coautores do 
crime, ambos são, filho (18 
anos), seu pai (44 anos) e 
seu tio (49 anos). Página 2

Novo Cruzeiro: Prefeitura 
divulga lista de 

classificação preliminar 
para designação 2022

A Secretaria Munici-
pal de Educação de Novo 
Cruzeiro publicou nesta 
segunda-feira (10/01) o 
resultado preliminar do 
processo de Formação 
de Cadastro Reserva de 
candidatos ao exercício 
de função pública na Rede 
Municipal de Ensino. A 
orientação da Secretaria 
Municipal de Educação é 
que o candidato confira na 
listagem de classificação 
preliminar os dados pes-
soais, o tempo de serviço 
e a habilitação/ escolari-
dade. A Secretaria infor-
ma ainda que não serão 
consideradas as inscrições 
em duplicidade... Página 2

OAB Minas Gerais faz 
campanha para ajudar 

atingidos pelas enchentes
A Caixa de Assistência 

dos Advogados de Minas 
Gerais, o braço social da 
OAB, inicia, por meio da 
nova gestão, a campanha 
de doações solidárias em 
prol dos desabrigados das 
enchentes que assolam o 
estado, em especial o Norte 
de Minas. Os advogados 
se unem para ajudar quem 
mais precisa. Não podemos 
ficar indiferentes diante 
de uma situação de cala-
midade pública. Página 7
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Cidade/Gerais
Novo Cruzeiro: Prefeitura 

divulga lista de 
classificação preliminar 
para designação 2022

A Secretaria Mu-
nicipal de Educação de 
Novo Cruzeiro publi-
cou nesta segunda-feira 
(10/01) o resultado pre-
liminar do processo de 
Formação de Cadastro 
Reserva de candidatos 
ao exercício de função 
pública na Rede Mu-
nicipal de Ensino. A 
orientação da Secretaria 
Municipal de Educa-
ção é que o candidato 
confira na listagem de 
classificação preliminar 
os dados pessoais, o 
tempo de serviço e a ha-
bilitação/ escolaridade.

A Secretaria infor-
ma ainda que não serão 
consideradas as inscri-
ções em duplicidade 
e inscrições não con-
firmadas por motivos 
de ordem técnica dos 
computadores, falhas 
de comunicação, con-
gestionamento das li-
nhas de comunicação 
ou por outros fatores 
que impossibilitem a 
transferência dos da-

dos. Caso haja alguma 
divergência de informa-
ções, será possibilita-
do ao candidato corri-
gir essas informações.

As alterações deverão 
ser feitas mediante reque-
rimento próprio dispo-
nibilizado na Resolução 
03/2021 e protocolado 
pessoalmente pelo pró-
prio candidato na Secre-
taria Municipal de Edu-
cação, nos dias 11 e 12 de 

janeiro 2022, no horário 
de atendimento ao públi-
co, das 8h às 13h. Todas 
as informações inseridas 
pelo candidato no ato da 
inscrição, que resultarão 
na sua classificação, de-
verão ser comprovadas 
no ato da designação. 
Classificação preliminar: 
https://www.novocruzei-
ro.mg.gov.br/?p=32860 
(Prefeitura Municipal de 
Novo Cruzeiro).

Homem é morto com 
golpes de pauladas e 

facadas na Lajinha
Teófilo Otoni - O cri-

me aconteceu na Lajinha, 
loteamento Só Alegria, 
em Teófilo Otoni na noite 
de sexta-feira (07/01). A 
Polícia Militar foi aciona-
da e foi até o km 294 da 
lajinha, onde havia uma 
vítima (Luiz Carlos San-
tos Menezes) atingida por 
facadas e o autor estaria 
detido por um policial 
penal. Uma testemunha 
disse que estava no centro 
de Teófilo Otoni, quando 
recebeu um telefonema de 
sua esposa, dizendo que o 
autor estava no quintal de 
sua casa, forçando a porta 
da sala, pela segunda vez. 
Que estava ensanguenta-
do e gritava por socorro, 
dizendo que o seu tio e 
o pai queriam o matar.

Os militares fizeram 
rastreamentos e consegui-
ram prender o autor e dois 
coautores do crime, ambos 
são, filho (18 anos), seu 
pai (44 anos) e seu tio (49 
anos). A PM recebeu infor-
mações que eles estavam 
sentados com a vítima, be-
bendo, e num determinado 
momento começou uma 
discussão entre autor e ví-
tima. Que o autor desferiu 
uma paulada na nuca do 
seu tio que tentou separar a 
briga. Após, o autor desfe-
riu várias pauladas contra 
a vítima, que correu, mas 

foi alcançado pelo autor 
ainda na estrada que acessa 
a BR-116, onde foi esfa-
queado e morreu no local.

No local foi encontra-
do um canivete com man-
chas de sangue, possivel-
mente a arma utilizada no 
crime. Após os trabalhos 
da perícia, o corpo de Luiz 
foi encaminhado ao IML 
de Teófilo Otoni para ser 
necropsiado. Foram cons-
tatadas, fratura do maxilar, 
e várias marcas de paula-
das e facadas pelo corpo. 
Segundo informações, a 
discussão entre os envol-
vidos teria sido para saber 
quem teria matado idoso 
Benvindo recentemente 
naquela localidade, avô do 

autor e pai dos co-autores.
A testemunha disse 

que após o crime, viu os 
três (autor e co-autores) 
sentados conversando 
tranquilamente, tendo in-
dícios de autoria em rela-
ção aos três, os possíveis 
co-autores foram presos e 
encaminhados à delegacia 
de Polícia Civil. Já no en-
cerramento da ocorrência a 
PM recebeu denúncia que 
o autor estaria em um bar 
na Lajinha, onde ele tam-
bém foi preso, confessando 
a autoria do crime, mas ne-
gou ter matado o seu avô, 
dizendo que teria ajudado 
no transporte do corpo. 
(Informações: PMMG, 
Foto: Divulgação). Copasa atua em todo o Estado 

para garantir o abastecimento 
dos municípios

O grande volume de chuva que cai em parte do Estado de Minas Gerais tem causado 
o desabastecimento de água em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), Centro-oeste, Leste, Sul e Zona da Mata. 

A Copasa reforçou os times que estão atuando nos casos de inundação das unidades 
de captação e tratamento para restabelecer o abastecimento o mais rápido possível nessas 
regiões. Até o momento, 38 localidades foram impactadas pela inundação, sendo que 
duas, Pitangui e Itatiaiuçu, já retomaram o abastecimento.

A empresa também está prestando apoio aos desalojados com distribuição de água 
potável e suporte às ações da Defesa Civil de cada município. A Copasa reforça que o 
uso racional da água é importante em qualquer estação do ano e, mais ainda, quando 
ocorre algum tipo de interrupção de abastecimento. (COPASA)

Boletim de Monitoramento 
dos casos de Dengue, Zica 

e Chikungunya (06/01)
Desde o boletim pu-

blicado em 19/06/2020, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-MG) passa a 
divulgar também os casos 
confirmados de dengue, 
chikungunya e zika. Até 
06/01/2022, Minas Gerais 
registrou 20.910 casos 
prováveis (casos notifica-
dos exceto os descartados) 
de dengue. Desse total, 
14.239 casos foram con-
firmados para a doença. 
Foram confirmados 06 
óbitos por dengue em Mi-
nas Gerais até o momento.

Em relação à Febre 
Chikungunya, foram re-
gistrados 5.565 casos pro-
váveis da doença e, desse 
total, 4.291 casos foram 

confirmados. Foi confir-
mado 01 óbito por chikun-
gunya em Minas Gerais até 
o momento. Já em relação 
à Zika, foram registrados 
94 casos prováveis e, des-
se total, 23 confirmados. 
Não foram confirmados 
óbitos por zika em Minas 
Gerais até o momento.

A Secretaria de Saú-

de informa que Minas 
Gerais vivenciou quatro 
epidemias de dengue nos 
anos de 2010, 2013, 2016 
e 2019. Em 2019 foram 
notificados 474 mil casos 
prováveis e 188 óbitos 
por dengue. Em 2020 fo-
ram notificados 84.636 
casos prováveis e 13 óbitos 
por dengue. (SES-MG).

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Gerais
Mineração Usiminas inaugura 

sistema de disposição de 
rejeitos filtrados

A Mineração Usi-
minas inaugurou no dia 
01/12/2021, com a pre-
sença do presidente do 
SINDIEXTRA, Luiz 
Márcio Viana, em Ita-
tiaiuçu (MG), o Siste-
ma de Disposição de 
Rejeitos Filtrados (Dry 
Stacking). A nova planta 
permitirá à empresa en-
cerrar o ciclo de uso das 
barragens para a disposi-
ção dos rejeitos gerados 
no processo de benefi-
ciamento de minério.

Com investimentos 
da ordem de R$ 235 
milhões, a planta de fil-
tragem é totalmente co-
nectada ao processo de 
beneficiamento. O valor 
investido também englo-
ba a preparação da área 
que irá receber os rejei-
tos, formando uma pilha, 
e o transporte do mate-
rial entre os dois pontos. 
Foram gerados, durante 
o pico da obra, cerca de 
600 postos de trabalho. 
Outros 120 profissionais 
atuarão diretamente na 
operação do sistema.

“O Dry Stacking é 
um investimento de ex-
trema importância. Com 
a implantação desse pro-
cesso, damos um passo 
importante na Agenda 
ESG (sigla em inglês 
para Ambiental, Social 
e Governança) e reafir-
mamos o nosso compro-
misso com a segurança 
e a sustentabilidade das 
operações. Dessa forma, 
seguimos comprometi-
dos com nossas metas 
ambientais e sociais, 
com avanços impor-
tantes nos legados que 
estão sendo construí-
dos pela companhia”, 
declara o presidente da 
Usiminas, Sérgio Leite.

O diretor-presidente 
da Mineração Usimi-
nas, Carlos Rezzonico, 
conta que o projeto Dry 
Stacking é resultado de 
um trabalho iniciado 
ainda em 2016, quan-
do a empresa começou 
os estudos para alinhar 
as operações às novas 
tecnologias. “Buscamos 
padrões de excelência 
nacionais e internacio-
nais, visando tornar 
nossos processos ainda 
mais seguros e susten-
táveis. É muito gratifi-

cante entregar essa plan-
ta, cumprindo mais um 
compromisso da nossa 
companhia com a socie-
dade”, afirma Rezzonico.

Redução da capta-
ção de água nova - Além 
de contar com um pro-
cesso de empilhamento 
a seco, o Dry Stacking 
permitirá ainda à empresa 
elevar o nível de recircu-
lação da água, reduzindo 
a necessidade de captação 
em rios ou poços. “O 
Sistema de Disposição 
de Rejeitos Filtrados tem 
custos de implantação 
e de operação superio-
res aos das barragens de 
rejeitos convencionais. 
Porém, para a Mineração 
Usiminas, o mais im-
portante são os ganhos 
ambientais, os padrões 
de segurança e o conforto 
dos colaboradores e das 
comunidades vizinhas”, 
fala o diretor-presidente 
da companhia. O pro-
jeto inclui ainda a re-
vegetação da área onde 
será formada a pilha.

Agenda ESG - No 
ano de 2018, a Mineração 
Usiminas protocolou o 
pedido de licenciamento 
ambiental do Sistema de 
Disposição de Rejeitos 
Filtrados na Superinten-
dência Regional de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Su-
pram) do Governo do Es-
tado. O projeto contempla 
o cumprimento da pauta 
ESG estabelecida pela 
empresa, na qual uma das 
metas reforça justamente 
a migração da disposição 
de rejeitos do método 
convencional para a fil-

tragem, acompanhada 
pela descaracterização 
das barragens construídas 
pelo método a montan-
te, até o início de 2022.

Em 2020 houve a 
conclusão da descarac-
terização da barragem 
Somisa, validada pelos 
órgãos de fiscalização 
em janeiro de 2021. Para 
o início do próximo ano 
está prevista a descarac-
terização da Barragem 
Central. Já a barragem 
Samambaia, construída 
no método a jusante e 
ainda em operação, será 
desativada neste mês, 
como resultado da inau-
guração do Dry Stacking.

Resultados da Mi-
neração Usiminas - Na 
Mineração Usiminas, o 
terceiro trimestre de 2021 
teve volume de produ-
ção de 2,5 milhões de 
toneladas, recorde para 
a unidade, com alta de 
16% quando comparado 
ao trimestre anterior (2,2 
milhões de toneladas) 
devido, principalmente, à 
retomada operacional da 
Mina Leste no final do se-
gundo trimestre. As ven-
das também registraram 
alta, passando das 2,1 mi-
lhões de toneladas do se-
gundo trimestre para 2,4 
milhões de toneladas no 
terceiro trimestre do ano.

O Ebitda Ajustado 
da Unidade de Negócio 
alcançou R$ 685 milhões 
no período (R$ 1,5 bi 
no 2T21). Já a Margem 
Ebitda Ajustado ficou 
em 50% contra 71% no 
segundo trimestre. (Foto: 
Guto Aeraphe/ Divulga-
ção Mineração Usiminas).

Investimento de R$ 235 milhões permitirá à empresa 
encerrar o ciclo de utilização de barragensEmpresa instalará sensores que atestarão o grau de 

risco da estrutura da barragem

Governo de Minas acompanhou 
trabalhos e estimativa é que 

trecho da BR-040 fosse liberado 
até segunda-feira (10/01)

Nota oficial - Chuvas 
em Minas Gerais

O governador Romeu 
Zema se reuniu, neste do-
mingo (09/01), na sede da 
Via 040, concessionária 
que administra a BR-040, 
em Nova Lima, com re-
presentantes do Corpo de 
Bombeiros, Polícia Mili-
tar, Defesa Civil, Agência 
Nacional de Mineração 
(ANM) e a Vallourec do 
Brasil, para tratar da li-
beração da rodovia. No 
sábado (08/01), um dique 
localizado na Mina de Pau 
Branco, de propriedade da 
siderúrgica, transbordou 
e provocou a interdição 
da BR-040, rodovia que 
interliga Minas Gerais ao 
Rio de Janeiro e a Brasí-
lia, e que concentra um 
grande tráfego de veículos 
e transporte de cargas.

De acordo com o go-
vernador, a empresa ins-
talaria, ainda no domingo, 
equipamentos de monitora-
mento no dique para que as 
autoridades tenham maior 
precisão das informações 
e confiança para liberar 
a estrada. “Assim que os 
equipamentos forem ins-
talados, e está previsto que 
seja nesta noite ainda, a 
Agência Nacional de Mi-
neração terá segurança de 

A Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais 
(ALMG), por meio das 
deputadas e dos deputados 
estaduais, está acompa-
nhando atentamente os 
desdobramentos das ocor-
rências provocadas pelas 
chuvas que assolam inin-
terruptamente o Estado e 
suas consequências para 
todos os cidadãos mineiros.

Esta mobilização de-
dica especial atenção aos 
fatos registrados neste 
sábado (08/01), em Nova 
Lima, na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte 
(RMBH), e em Capitólio, 
no Sul do Estado. No pri-
meiro, o transbordamento 
de um dique de conten-
ção de uma mineradora 
interrompeu o tráfego na 
BR-040, em princípio, 
sem vítimas. Já em Ca-
pitólio, a queda de uma 

mover o grau de risco, do 
grau três para o grau dois 
e, com isso, muito prova-
velmente a rodovia poderá 
ser liberada”, explicou. 

Ainda de acordo com 
Zema, a liberação, apesar 
de indefinida no momento, 
poderia ocorrer esta segun-
da-feira (10/01). “Teremos 
a definição nas próximas 
horas, e a expectativa, 
o mais provável, é que 
amanhã a rodovia venha 
a ser liberada, mesmo que 
parcialmente, para aten-
der às pessoas que mais 
necessitam”, sinalizou.

Estabilidade - O co-
ordenador Estadual da 
Defesa Civil, coronel Os-
valdo de Souza Marques, 
afirmou que a ANM fez 
duas visitas à mina e verifi-
cou que há estabilidade do 

dique. “Com os sensores 
que serão instalados, o ní-
vel de segurança pode ser 
maximizado. Os equipa-
mentos conseguem iden-
tificar qualquer movimen-
to milimétrico de massa 
naquele local”, explicou.

O Coronel Osvaldo 
afirmou que o Governo 
de Minas trabalha com 
medidas de segurança e 
mobilidade. “A Vallourec 
e ANM estão realizando os 
trabalhos formais, de emis-
são de laudo, para que te-
nhamos entre hoje (09/01) 
e amanhã (10/01) uma 
notícia de desobstrução da 
via. Tudo caminha nesse 
sentido”, disse. (Crédito da 
foto: Gil Leonardi/Impren-
sa MG). GOVERNO DE 
MINAS - SEC. GERAL - 
Sup. Central de Imprensa).

rocha sobre embarcações 
com turistas na região dos 
cânions fez, lamentavel-
mente, diversas vítimas.

O  p r e s i d e n t e  d a 
ALMG, deputado Agos-
tinho Patrus (PV), presta 
a solidariedade do Parla-
mento mineiro às vítimas, 
seus familiares e amigos. 
A Assembleia de Minas 
tem atuado diuturnamen-
te tanto na regulação e 

fiscalização das barra-
gens no Estado quanto nas 
questões que envolvem a 
conservação e utilização 
segura do Lago de Furnas. 
Por isso, seguirá mobili-
zada para acompanhar as 
investigações e garantir 
o socorro e o atendimen-
to de todas as esferas do 
poder público a todos que 
precisarem. (ALMG As-
sessoria de Imprensa).

 O presidente da Usiminas, Sérgio Leite, o vice-governador 
de Minas Gerais, Paulo Brant e o diretor-presidente da 

Mineração Usiminas, Carlos Rezzonico

Sistema dry stacking foi inaugurado em 01 de dezembro 2021

ALMG acompanha desdobramentos das ocorrências provocadas 
pelos temporais que assolam ininterruptamente o Estado



4 Terça-feira, 11 de janeiro de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

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

Gerais
Comunicado: Ministério 
da Infraestrutura sobre 
situação das rodovias 

mineiras (9 de janeiro, 21h)
Tendo em vista os 

efeitos das fortes chuvas 
que atingem o estado 
de Minas Gerais nas 
últimas semanas, o Mi-
nistério da Infraestrutura 
vem trabalhando em 
conjunto com a Agência 
Nacional de Transpor-
tes Terrestres - ANTT, 
Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de 
Transportes - DNIT e 
Polícia Rodoviária Fede-
ral - PRF para amenizar 
os impactos causados 
e buscar soluções rá-
pidas para garantir a 
segurança das pesso-
as e a trafegabilidade 
nas rodovias do estado.

- BR-262/MG: km 
175 está parcialmente 
interditado devido a 
erosão. As equipes do 
DNIT estão atuando 
no local.  -  BR-354/
MG: está parcialmente 
interditada no km 389 
causada por queda de 
barreira no acostamen-
to. - Na BR-356/MG 
ocorreram deslizamen-
tos de encosta no km 
43 e km 54. O km 57, 
próximo ao Jeca Tatu 
está fechado no sentido 
Ouro Preto. Em Ouro 
Preto está interditada 
também no km 87 devi-
do a rochas na rodovia, 
no km 88 por conta de 
um deslizamento de 
barranco e no km 89 
devido a árvores ca-
ídas. - As equipes do 
DNIT monitoram o km 
292 da BR-381/MG, no 
município de Antônio 
Dias. - O DNIT realiza 
serviço de remendo 
profundo no km 119 da 

BR-367/MG, no muni-
cípio de Jequitinhonha.

Rodovias Conce-
didas: - BR-262/MG: 
km 563, em Córrego 
Dantas/MG, concedida 
à CONCEBRA, já está 
liberado. - BR-262/MG: 
km 359, em Betim/MG, 
sentido BH, concedida 
à CONCEBRA. Pista 
parcialmente interditada 
devido a deslizamento de 
talude. - BR-050/MG: km 
24, em Uberlândia/MG, 
concedida à ECO 050. 
Pista totalmente interdi-
tada devido ao impacto 
da chuva. - BR-040/MG: 
km 562-563, Nova Lima/
MG. Totalmente interdi-
tada e com risco de novo 
transbordamento da bar-
ragem. Estão autorizados 
a passar somente veícu-
los de emergência. Sem 
previsão de liberação.

- BR-040/MG: km 
572, Itabirito/MG. Inter-
dição parcial por conta 
de deslizamento de en-
costa na faixa da direi-
ta no sentido BH x RJ. 
O fluxo acontece pela 
faixa da esquerda. Sem 
previsão de liberação. - 
BR-040/MG: km 598, 
Congonhas/MG. Pista 
já liberada após desliza-
mento de encosta nos dois 

sentidos. - BR-116//MG 
(Dutra): Km 563, conce-
dida à CCR. Interdição 
parcial com tráfego des-
viado para pista expressa.

- BR 381/MG (Ro-
dovia Fernão Dias), km 
527, em Brumadinho/
MG. Interdição na pista 
norte, sentido Belo Ho-
rizonte, após pista ceder. 
- BR-381/MG (Rodovia 
Fernão Dias), km 506, 
em São Joaquim de Bicas. 
Ponte sobre o Rio Parao-
peba interditada por conta 
do alto volume de água.

Ferrovias: Estrada 
de Ferro Vitória à Minas 
(EFVM) - Paralisação da 
circulação de trens de car-
gas nos Ramais de Fábri-
ca e Ouro Branco. Trens 
de passageiros foram 
suspensos nesta segun-
da-feira (10) por conta 
dos alagamentos e queda 
de barreiras registrados.

As condições de 
tráfego de cada rodo-
via estão sendo atualiza-
das em tempo real pelas 
concessionárias e pelo 
DNIT nas respectivas 
redes sociais. (Assessoria 
Especial de Comunicação 
Ministério da Infraestru-
tura - Departamento Na-
cional de Infraestrutura 
de Transportes – DNIT).

Ação conta com a participação do Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e auxílio da

 Marinha e de instituições municipais

Força-Tarefa localiza as dez 
vítimas de deslizamento 

de rocha em Capitólio, no 
lago de Furnas em Minas

A ação em conjunto 
das forças de segurança 
de Minas Gerais - Corpo 
de Bombeiros, Polícia Ci-
vil, Defesa Civil e Polícia 
Militar, Marinha Brasileira 
e instituições municipais 
possibilitou a localização 
das dez vítimas do desli-
zamento de uma rocha em 
um cânion de Capitólio, 
no lago de Furnas, já no 
segundo dia de operação.

Desde os primeiros 
momentos, as equipes se 
mobilizaram para atendi-
mento e apoio às vítimas, 
ações de resgate e resposta, 
além da identificação e 
apuração das causas e da-
nos provocados pelo desli-
zamento da rocha. Apesar 
da localização das vítimas, 
as buscas continuam até 
que os destroços e frag-
mentos corporais sejam to-
talmente retirados do local.

De acordo com o co-
ronel Giuvaine Barbosa, 
do Corpo de Bombeiros, 
a ação mostrou eficiência 
na busca por amparo às 
famílias. “O mais impor-
tante dessa operação é que 
todas as forças de segu-
rança, apoiadas ainda pela 
Marinha do Brasil, estão 
trabalhando juntas em um 
sistema de comando de 
operações em que cada 
órgão está cuidando da sua 
atribuição. Isso faz com 
que a gente consiga trazer 
um conforto para a popula-
ção e para os familiares das 
vítimas. Estamos empe-
nhados e só vamos finali-
zar a operação quando não 
houver mais o que retirar 
do local”, ressalta Barbosa.

O tenente-coronel 
Jardel Trajano da Polícia 
Militar explica que a cor-
poração atuou na coorde-
nação das ações. “Tão logo 
tomamos conhecimento do 
fato, por meio de comu-
nicado interno, buscamos 
auxiliar os demais órgãos 
do Estado com a coor-
denação das atividades. 
Auxiliamos também em 
relação ao deslocamento 
de feridos e atendimento 
nos respectivos hospi-
tais da região”, destaca.

O sargento Wander da 
Silva, da Defesa Civil, que 
está à frente dos trabalhos 
do órgão na região, conta 
que novas ações devem ser 

tomadas nos próximos dias 
em conjunto com as prefei-
turas. “A Defesa Civil de 
Capitólio já tinha tomado 
algumas medidas preventi-
vas, como a interdição de 
alguns acessos para faci-
litar o trabalho do Corpo 
de Bombeiros e demais 
órgãos. Vamos fazer uma 
nova reunião com os pre-
feitos para serem estabe-
lecidas outras normas que 
serão colocadas em prática 
para manter a segurança 
dos turistas da região”, diz.

Investigação - Das 
pessoas localizadas, duas 
já foram identificadas pela 
Polícia Civil e liberadas 
para que as famílias possam 
velar e sepultar de maneira 
digna as vítimas. Segundo 
o delegado Marcos Pi-
menta, devido à dinâmica 
do acidente, o trabalho da 
investigação tem sido mi-
nucioso, a fim de dar uma 
resposta aos familiares.

“A polícia trabalha 
com várias frentes de atu-
ação, inclusive auxílio das 
famílias para identificação 
das vítimas. Devido à com-
plexidade do acidente, as 
buscas estão localizando 
fragmentos corporais. Por-
tanto, neste caso, existem 
dois tipos de identificação: 
a formal, com a liberação 
do corpo; e a precária, 
quando é feita por meio de 
tatuagens, aparelhos, vesti-

mentas etc., que auxiliam 
a investigação a descobrir 
quem é a vítima”, explica o 
delegado. Após o término 
da identificação e libera-
ção de todas as vítimas, 
a investigação entrará em 
uma segunda etapa, em 
que o objetivo será apu-
rar as causas e respon-
sabilidades do ocorrido.

Luto oficial - O go-
vernador Romeu Zema 
assinou decreto de luto 
oficial de três dias em 
todo o estado de Minas 
Gerais em sinal de pesar 
às vítimas da tragédia em 
Capitólio e em respeito aos 
mineiros afetados pelas 
fortes chuvas dos últimos 
dias. "Decretamos luto 
oficial e estamos dando 
todo apoio para que essas 
pessoas sejam resgata-
das", afirma o governador. 
Segundo Romeu Zema, a 
área com certeza contará 
com reforço nas ações de 
vistoria e passará a ter pro-
cedimentos de segurança 
mais rígidos, "principal-
mente em época de chuva, 
que se provou capaz de 
tornar aquela estrutura 
instável", sinaliza. As for-
ças de segurança do estado 
continuam trabalhando 
para conter os riscos e 
socorrer todas as cidades 
e vítimas das chuvas. (Cré-
dito das fotos: Cristiano 
Machado / Imprensa MG).

Mensagem do deputado 
federal Aécio Neves: 
Tragédia Capitólio e 

Chuvas em Minas Gerais
Manifesto meu mais 

profundo pesar pela tragé-
dia que ceifou vidas hoje 
em Minas Gerais. Que Deus 
possa confortar as famílias 
e que nossas autoridades 
estejam atentas sobre a 
necessidade de ações de 
monitoramento e socorro 
nas áreas de risco, como 
essa em Capitólio. Em todo 
nosso Estado vivemos, in-
felizmente, perdas e muita 
apreensão. (Aécio Neves).
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Opinião/Gerais

O Natal é a expansão da 
Fraternidade Ecumênica, e 
o Ano-Novo é a renovação 
da Esperança, cujo resultado 
dependerá de nossa capaci-
dade de reação, criadores da 
riqueza ou mantenedores da 
pobreza, individual e cole-
tiva, material e espiritual. 
A cada 25 de dezembro e 
1o de janeiro, precisamos, 

crescentemente, entronizar 
os ensinamentos do Divino 
Mestre acima das tradições 
humanas, por mais respeitá-
veis e belas que sejam, pois 
estas não podem substituir 
o sacrifício Daquele que, 
há dois mil anos, entregou 
Sua vida por Amor a nós. 
Somos ainda civilização 
cristã bem distante da ética 
do Evangelho e do Apoca-
lipse de Jesus, senão como 
justificar tamanhas atroci-
dades que se repetem e se 
multiplicam no mundo?!

Nosso melhor desejo ao 
querido povo brasileiro e aos 
estrangeiros de Boa Vontade, 
em qualquer época do ano, é 
o de que possam encontrar, 
sempre mais, o conforto, a 
sabedoria e a libertação que 
as lições do Educador Ce-
leste verdadeiramente nos 
proporcionam para a Eter-
nidade: “Amai-vos como 
Eu vos amei. Somente as-
sim podereis ser reconhe-
cidos como meus discípu-
los” (Evangelho do Cristo, 
segundo João, 13:34 e 35).

Renovação da 
Esperança

José de Paiva Netto | Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br | www.boavontade.com

Conab economiza cerca de 
R$ 50 milhões dos cofres 

públicos em leilões para a 
compra de alimentos

O governo federal 
teve importante resul-
tado nos bem-sucedidos 
leilões, negociados pela 
Companhia Nacional 
de Abastecimento (Co-
nab), para a compra de 
produtos que formarão 
as cestas de alimentos 
distribuídas a famílias 
indígenas em situação 
de insegurança alimen-
tar e nutricional em di-
versos estados do país. 

A ação, que também 
incluiu os materiais e 
serviços operacionais 
envolvidos no proces-
so, teve mais de 98% 
dos lotes comercializa-
dos, e a diferença entre 
o preço teto e o valor 
de fechamento levou a 
uma economia de R$ 
48,1 milhões aos co-
fres públicos. Ou seja, 
27,8% a menos do que 
poderia ser alcançado se 
não houvesse desconto.

“Esta operação de-
monstra a eficiência 
da Conab no desenvol-
vimento de suas ações 
e o compromisso da 
Companhia e do go-
verno brasileiro com 
a utilização eficiente 
dos recursos à nossa 
disposição”, disse o 
diretor de Operações 
e Abastecimento da 
Conab, José Trabulo 
Júnior. “O deságio que 
obtivemos representa 
não só uma economia 
para os cofres públi-
cos, mas também a ga-

rantia de continuidade 
das políticas públicas 
que promovem segu-
rança alimentar para as 
famílias indígenas do 
Brasil. Nossa preocupa-
ção é garantir alimenta-
ção de qualidade para 
quem mais precisa, em 
um momento que pede 
ainda mais atenção e 
esforços conjuntos.”

A ação faz parte de 
um Termo de Execução 
Descentralizada (TED nº 
8/2021) firmado com o 
Ministério da Cidadania, 
que garante o aporte de 
recursos para 1.165.585 
cestas de alimentos. Des-
se montante, a Conab 
confeccionará 932.968 
cestas nas unidades ar-
mazenadoras da estatal. 
Para esta ação, a Compa-
nhia já adquiriu cerca de 
20 mil toneladas de ali-
mentos, além de 232.617 
cestas já montadas. Os 
produtos serão entregues 

a aproximadamente 233 
mil famílias indígenas 
em situação de insegu-
rança alimentar e nutri-
cional em todo o país.

A operação é feita 
por meio do sistema de 
leilão eletrônico da Co-
nab, que também atua na 
montagem, transporte e 
distribuição das cestas. 
A distribuição dos ali-
mentos atende demanda 
da Fundação Nacional 
do Índio (Funai) e visa 
minimizar os efeitos da 
crise econômica e social 
gerados em função da 
pandemia da Covid-19. 
Cada cesta possui até 
22 kg de alimentos e é 
composta por produtos 
como arroz, feijão, ma-
carrão, fubá, flocos de 
milho, farinha de man-
dioca, farinha, açúcar e 
leite em pó, com varia-
ção de alguns produtos, 
a depender do estado. 
(Gerência de Imprensa).

Por Humberto Barbosa

As artes têm o poder de 
fabricar encanto e magia

Desde sempre o ser 
humano precisa de lazer. 
Na Grécia e em Roma os 
gladiadores lutavam nas 
arenas, para diversão das 
pessoas. Na Espanha se 
tornaram famosas as toura-
das, o embate entre touros e 
toureiros. As artes marciais, 
boxe, MMA, UFC e outras 
continuam conquistando 
mais apaixonados. Os ro-
deios são outra forma de uti-
lizar animais para diversão.

Vem de longa data o 
hábito de sacrificar ani-
mais em competição, para 
diversão de humanos. O ho-
mem gosta desse sadismo. 
Precisa, por exemplo, de 
ídolos que possam chamá-
-los de heróis. A literatu-
ra mundial é farta sobre 
esse assunto. No Brasil 
não é diferente. O canga-
ceiro Virgulino Ferreira 
da Silva, tornou-se muito 
conhecido por Lampião, 
rei do cangaço. Matou um 
policial, e foi vingado com 
sua morte junto da esposa 
Maria Bonita. Muitos ale-
gam que agia como Robin 
Wood, tomando dos ricos 
e entregando aos pobres.

A civilização norte-
-americana tinha conflitos 
com os vizinhos mexicanos 
e com seus próprios índios. 
A guerra da Secessão dos 
estados do norte, contra os 

do sul, criou mitos, como 
Rocky Lane, Roy Rogers, 
Zorro, com seu cavalo Sil-
ver e o índio Tonto. Houve 
uma época em que os filmes 
de faroeste lotavam nos-
sos cinemas. Os desenhos 
animados começaram com 
a suavidade de Peter Pan, 
seguido por Luluzinha, 
Bolinha, Pato Donald e 
Mickey. Tarzan, o herói da 
selva, com a parceira Jane 
e a macaca Chita, obra 
de Edgard Rice Burrou-
gh, enchiam os cinemas. 
Seus primeiros atores fo-
ram Johnny Weismuller 
e Lex Baxter. A sofistica-
ção tecnológica começou 
com Capitão Marvel, que 
virou fichinha depois de 
Superman, Batman, Mulher 
Maravilha, King Kong, Ho-
mem Aranha, Guerra nas 
Estrelas e muitos outros.

Em certa época, a Itá-
lia fabricou alguns heróis 
competindo com os cow-
boys americanos. Apare-
ceram os Djangos e Ringos 
da vida. O cinema tanto 
quanto as outras artes so-
frem mutações. De vez 
em quando uma euforia 
cede lugar para algo de 
novo. No Brasil foi criado 
o Festival de cinema em 
Gramado. O maior troféu 
do cinema internacional, 
o Oscar, foi instituído pela 

academia cinematográfica 
de Hollywood na Cali-
fórnia, Estados Unidos. 
O Brasil já teve alguns 
filmes apenas cogitados 
para concorrer ao Oscar. 
O Palhaço é um deles, com 
Selton Mello. A maior con-
quista cinematográfica foi 
o troféu Palma de Ouro, 
no Festival de Cannes, 
na França, com o filme O 
Pagador de Promessas, di-
rigido por Anselmo Duarte, 
e interpretado por Leo-
nardo Villar, Glória Me-
nezes e Geraldo Del Rey. 

Três empresas cinema-
tográficas brasileiras pro-
duziram grandes filmes na 
década de 1960: Atlântida, 
Herbert Richers, e Produ-
ções Amáncio Mazzaroppi. 
Filmes famosos de Mazza-
roppi, Cil Farney, Oscari-
to, Ankito, Grande Otelo, 
Anselmo Duarte, Roberto 
Ribeiro, Leonardo Villar, 
Glória Menezes, Norma 
Bengell, Alberto Russel, 
Reginaldo Farias, Tarcisio 
Meira, Jofre Soares, Antô-
nio Pitanga, John Herbert, 
Nelson Xavier, José Moji-
ca, Marlene França, Jece 
Valadão, José Lewgoy, Zé 
Trindade, Renato Aragão, 
Mussum, Zacarias e Dedé 
Santana, Emilinha Borba, 
Ângela Maria, Agnaldo 
Rayol e muitos outros.

Faleceram duas pessoas 
de Teófilo Otoni

Na sexta-feira (07/01), 
veio a falecer o antigo em-
pregado do Rodoviário 
Ramos Ltda, Elcio José 
da Silva. Deixa esposa, 
Maria Eunice Viana da 
Silva e dois filhos: Elton e 
Edilene. O falecido é filho 
de seu Mário e dona Didi-
nha, moradores do Bairro 
São Jacinto. Sua esposa, 
Maria Eunice, é filha do 
ferroviário Olegário Si-
mões e dona Anísia. Seu 
cunhado Antônio Simões 
e o irmão Heliomar, do 
DER, apelido de Helinho, 
são muito conhecidos. El-
cio passou a fazer parte da 
família do ferroviário Ole-

gário Simões e dona Anisia 
Pereira, através do casa-
mento com Maria Eunice, 
irmã de Antônio Simões.

No dia seguinte, sába-
do (08) faleceu no Hospital 
Philadelfia o policial civil 
aposentado Antônio Cás-
sio Gomes Alves, deixan-
do esposa e cinco filhos: 
Gracélia (Hospital Santa 
Rosália), Wilma (viúva 
de Beto do DER), Graça, 
Milena e Aparecida (pro-
fessora). Não identificamos 
o nome dos seus pais, nem 
da esposa. Nasceu na zona 
rural em Itamunhec e mo-
rou durante muitos anos no 
Bairro Palmeiras. Estudou 

Antônio Cássio
no Colégio Teodolindo 
Pereira. Um profissional de 
pouca fala cumpridor dos 
seus deveres. Foi amigo de 
infância de Antônio Simões 
e colega escolar do advoga-
do dr. Agnello Cerqueira.
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Segurança Pública
Homens fogem da PM e 
deixam drogas pra trás 

no Bairro Taquara

GEPAR do 19º Batalhão de 
Polícia Militar apreende 

drogas no Bairro Teófilo Rocha
Homem de 42 anos 

morre afogado no Rio 
Mucuri, em Nanuque

PM prende dois homens 
durante operação Minas 

Segura em Itaipé

Teófilo Otoni - A Po-
lícia Militar através do 
Grupo Especializado em 
Patrulhamento em Área 
de Risco (GEPAR) do 19º 
Batalhão fazia patrulha-
mento pelo Bairro Taqua-
ra, em Teófilo Otoni, no 
domingo (09/01), quando 
os militares depararam 
com vários indivíduos em 
um bar, e ao avistarem a 
PM, dois deles levanta-
ram em atitude suspeita, e 
quando a viatura parou os 
dois fugiram sentido a um 
matagal próximo do local.

Foram feitas buscas 
nas proximidades sendo 
encontradas, 12 buchas 

de maconha, 08 pedras de 
crack e 01 pino com co-
caína. Quanto aos outros 
indivíduos foram feitas 
consultas e busca pesso-
al, não sendo constatada 

nenhuma irregularidade 
contra eles. O material 
apreendido foi encaminha-
do para a delegacia de Po-
lícia Civil. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

Teófilo Otoni - O Gru-
po Especializado em Patru-
lhamento em Área de Risco 
(GEPAR) do 19º Batalhão 

de Polícia Militar, realizou 
uma batida policial em 
virtude da Operação Minas 
Segura, no Bairro Teófilo 

A Polícia Militar acio-
nou o Corpo de Bombeiros 
de Teófilo Otoni na sexta-
-feira (08), informando da 
ocorrência de afogamento 
no Rio Mucuri, município 
de Nanuque, na quinta-fei-
ra (07/01), por volta das 
10h da manhã. Uma equipe 
foi ao local, na Avenida 
Santos Dumont. Testemu-
nhas relataram que Val-
dinélio Santos Sampaio, 
de 42 anos, havia saído de 
casa sem falar seu destino 
e fora visto se banhando 
nas águas do Rio Mucu-
ri, nas proximidades da 
ponte do centro da cidade.

Conforme familiares, 
pelo fato de Valdinélio 
residir sozinho, na sexta-
-feira (07/01), não per-
ceberam sua falta. Já no 
sábado, ao notarem que 
ele não se encontrava em 

casa e não sendo visto 
nas ruas, suspeitaram do 
seu desaparecimento e 
divulgaram a sua procura. 
Terceiros relataram que 
haviam o visto nadando 
no Rio Mucuri na sexta-
-feira por volta das 10hs da 
manhã, que ele estava na 
superfície da água sendo 
levado pela correnteza, 
e em frente ao escritório 
da Copasa, situado na 
Avenida Mucuri, submer-
giu e não foi mais visto.

Devido ao tempo em 
que ocorreu o acionamento 
do Corpo de Bombeiros, as 
buscas foram iniciadas na 
manhã de domingo (09) 
e após percorrer aproxi-
madamente 7 quilômetros 
pelo leito do rio a partir 
do ponto onde ocorreu o 
afogamento, a equipe dos 
Bombeiros foi informada 

Polícia Militar realiza 
reunião comunitária no 

Distrito de Pedro Versiani
Teófilo Otoni - Pre-

ocupada com a seguran-
ça da população rural, o 
19º Batalhão de Polícia 
Militar de Minas Ge-
rais tem reforçado seu 
policiamento por meio 
da Base Comunitária 
Móvel Rural. Na terça-
-feira (05/01), os milita-
res da Base Comunitária 
Rural juntamente com 
a equipe da Patrulha 
Rural realizaram uma 
reunião comunitária com 
moradores do Distrito 
de Pedro Versiani, mu-
nicípio Teófilo Otoni.

Na reunião foi di-
vulgado o novo reforço 
do policiamento rural 
na região, a Base Co-
munitária Móvel Rural, 
que atua nas principais 
comunidades rurais para 
atender suas demandas, 

realização das ações en-
volvendo as comunidades 
rurais, criando um am-
biente de envolvimento 
entre os moradores, e de-
les com a Polícia Militar.

Também foram dis-
cutidas ações preventivas 
e inibidoras, visando di-
minuir a vulnerabilidade 
da população rural, face 
a possíveis investidas 

delituosas. Assim, a pre-
sença da PM tem propor-
cionado maior sensação 
de segurança nas comu-
nidades rurais. Equipe 
Base Comunitária Ru-
ral: sargento Aleqsandro, 
cabo Marcela. Equipe 
Patrulha Rural: sargen-
to Carlos Roberto, cabo 
Novais. (Informações/
Foto: PMMG, 19º BPM).

Durante operação Mi-
nas Segura, deflagrada pela 
Polícia Militar na quinta-
-feira (06/01), em Itaipé, 
os militares avistaram um 
indivíduo conhecido no 
meio policial, que ao avis-
tar a presença da PM de-
monstrou nervosismo, sendo 
abordado. Durante busca 
pessoal foram encontrados 
com ele 01 bucha de ma-
conha, 07 pedras de crack 
e uma quantia em dinhei-
ro no valor de R$20,00.

Segundo a PM, próxi-
mo ao abordado havia outro 
indivíduo que conversava ao 
telefone, também contumaz 
na prática de crimes, ao 
abordá-lo os militares en-
contraram com ele a quantia 

de R$840,00 em dinheiro. 
Os dois foram presos em 
flagrante e encaminhados, 
juntamente com os materiais 
apreendidos, para a delega-
cia de Polícia Civil. Equipe: 

sargento Whelberth, cabo 
Cordeiro e soldado Maxi-
millian. (Informações/Foto: 
tenente Marlos Aurélio Al-
ves Barbosa, comandante do 
2° Pelotão da 232ª Cia PM).

Rocha - “Morro do Cemité-
rio”, na quinta-feira (06/01), 
quando a equipe visualizou 
um indivíduo, que ao per-
ceber a presença policial, 
fugiu, não sendo alcançado.

Durante buscas no lo-
cal onde ele estava, foram 
encontrados e apreendidos 
drogas e materiais para 
acondicionar entorpecen-
tes, sendo: 17 buchas de 
maconha, 06 pinos com 
cocaína, 06 pedras de cra-
ck, 02 balanças de preci-
são e microtubos vazios. 
Equipe GEPAR: sargen-
to Mikael, cabos Walace 
e Ribeiro. (Informações/
Foto: PMMG, 19º BPM).

que o corpo de Valdinélio 
estava boiando nas imedia-
ções da localidade conhe-
cida como "Tombo". Os 
Bombeiros continuaram o 
deslocamento pelo leito do 
rio e encontraram o corpo, 
resgatando e entregando 
à perícia da Polícia Civil. 
(Informações: CBMMG/ 
Foto: Divulgação).
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 03 DIAS

 UNIMED TEÓFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉ-
DICO LTDA, denominada UNIMED TRÊS VALES, inscrita no CNPJ sob o nº 
66.343.559/0001-22, com sede à Rua Alexandre Mattar, n° 137, Bairro São Dio-
go, Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.803-075, representada pela Diretora Presidente, 
Drª. VERA LUCIA LAUAR, brasileira, casada, médica, inscrito no CPF sob o n° 
521.208.136.04, e pelo Diretor Médico Social, Drª. ADAIL JAQUES PRATES 
RODRIGUES, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob o n° 422.940.456-
53, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital, ou dele 
conhecimento tiverem para SOLICITAR O COMPARECIMENTO à sede da 
UNIMED TRÊS VALES, dentro de 03 (trinta) dias a contar desta publicação, 
do Srs(a) relacionados abaixo, não encontrado no endereço domiciliar anteriormente 
fornecido, com a finalidade de regularização de seu contrato de plano de saúde.

202208001419100 050658276**; 202208402896800 037826748**; 
202208508152500 095204646**; 202208508516500 109434086**; 202208508758200 

077368876**; 202208508780200 094510516**; 202208508795000 136413346**; 
202208508813900 116751886**; 202208508881700 067172196**; 202208508882500 
112280776**; 202208509313100 051431661**; 202208509329200 009806016**; 
202208509334600 021215346**; 202208509339200 089596776**; 202208509348500 
022787686**; 202208509386500 099949506**; 202208509409600 797840466**; 
202208509427300 075948196**; 202208509427500 099949506**; 202208509454300 
132948416**; 202208509463000 100624506**; 202208509463300 138383906**; 
202208509632700 112075996**; 202208570102000 119049826**; 202208600492300 
107932776**; 202208607309600 108874836**; 202210000010500 599365506**; 
202210000011000 014413926**; 202219000042600 179735466**; 202226300067100 
015925046**; 202208508849300 112662986**; 202208509525700 114767046**; 
202208606945500 784256206**.

Teófilo Otoni/MG, 11 Janeiro de 2022

UNIMED TRÊS VALES
 VERA LUCIA LAUAR

Diretora Presidente
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013180 - ANTONIO MARCOS FERNANDES, 
solteiro, maior, motorista, nascido aos 01/01/1983, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófilo Otoni-MG, 
residente na Rua João Gonçalves Pinto, 407, Bairro 
Minas Novas, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de ANTONIO 
DE PÁDUA FERNANDES e ANA MARIA FERNAN-
DES; e JOÉLITA GOMES DE SOUZA, solteira, maior, 
agente comunitária de saúde, nascida aos 23/11/1989, no 
Hospital São Lucas, natural de Teófilo Otoni-MG, resi-
dente na Rua João Gonçalves Pinto, 407, Bairro Minas 
Novas, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de JOEL SOARES 
DE SOUZA e NELI GOMES DE SOUZA. 

Teófilo Otoni-MG 10/01/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Oficiala de Registro Civil
Proc. 13180

OAB Minas Gerais faz campanha para 
ajudar atingidos pelas enchentes

A Caixa de Assistên-
cia dos Advogados de 
Minas Gerais (CAA/MG), 
o braço social da OAB, 
inicia, por meio da nova 
gestão, a campanha de 
doações solidárias em 
prol dos desabrigados das 
enchentes que assolam o 
estado de Minas Gerais, 
em especial o Norte de 
Minas. Os advogados e 
as advogadas de Minas se 
unem para ajudar quem 
mais precisa. Não po-
demos ficar indiferentes 
diante de uma situação 
de calamidade pública.

As doações podem 
ser feitas, em dinheiro, 
por meio de conta ban-

cária ou pix, ou ainda em 
doações de alimentos não 
perecíveis, colchões, rou-
pas, produtos de limpe-
za, água mineral. Juntos 
somos mais fortes. Em 
Teófilo Otoni, donativos 
podem ser entregues, na 
sede da OAB, Bairro Ma-
rajoara, em horário de 
expediente das 9h às 18h.

Pix: campanhascaa@
caamg.com.br. Conta para 
campanhas: Banco do Bra-
sil 001, Agência: 3392-8. 
Conta corrente: 41811-0. 
Mais informações: Serviço 
Social CAA (31) 2125-
6361 e (31) 2125-6340. 
(Informações: 28ª Subse-
ção da OAB/ Teófilo Otoni)
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