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Polícia Militar prende autor 
de furto e receptadores na 

cidade de Itambacuri
 Página 6

Diretor do Hospital Philadel�a 
esclarece cobrança devida de 

sangue e hemoderivados
Teófilo Otoni - Na noi-

te de segunda-feira (10/01), 
um homem postou um ví-
deo nas redes sociais recla-
mando que ao buscar o seu 
sogro no Hospital Phila-
delfia, após alta hospitalar, 
notou que havia a cobrança 
de 4 bolsas de sangue, no 
valor de R$3.400,00. O 
diretor do hospital, Fábio 
Lemes, presta esclareci-
mento sobre a cobrança 
devida de sangue e he-
moderivados por parte 
dos hospitais. Página 2

CDL de Teó�lo Otoni 
sorteia prêmios da 
campanha Compra 

Premiada CDL-TO 2021

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófilo Otoni (CDL-TO), realizou, no do-
mingo (09/01/2022), às 10h, no anfiteatro da Praça Tiradentes, o sorteio final da 
Campanha Compra Premiada 2021, alusivo ao Natal, com vários prêmios, incluindo 
vales compras, notebook e motos 0Km. Os sorteios foram transmitidos ao vivo pelo 
Instagram da CDL-TO @cdlteofilootoni, acompanhados pela imprensa, patrocinado-
res e equipe CDL-TO, com show ao vivo de Rafael Farias, voz e violão. Página 8

Câmara de Vereadores
de Teófilo Otoni mais

próxima de você.

Participe das nossas Reuniões
Ordinárias e Extraordinárias

Câmara Municipal de Teófilo Otoni

@camaradevereadoresto



2 Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

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

Cidade
Matrícula de inscritos no 

cadastramento escolar 2022 
se encerra na sexta (14/1)

Atenção pais e/ou res-
ponsáveis ou jovens maio-
res de 18 anos que se ca-
dastraram para uma vaga 
na rede pública de ensino 
de Minas Gerais em 2022: 
termina na sexta-feira 
(14/01) o prazo para a re-
alização da matrícula dos 
inscritos no Sistema Único 
de Cadastro e Encami-
nhamento para Matrícula 
(Sucem). Para efetivação 
da matrícula é necessário 
comparecer à escola para 
a qual o estudante foi en-
caminhado e apresentar a 
documentação solicitada. 
Os inscritos no Sucem 
podem consultar a escola 
para qual o estudante foi 
encaminhado acessan-
do o site cadastroesco-
lar.educacao.mg.gov.br.

A distribuição dos 
alunos inscritos no Sucem 
foi realizada de acordo 
com a disponibilidade de 
vagas por turno, o espaço 
físico de cada escola, o 
tipo de atendimento pres-
tado e o nível de ensino 
disponibilizado, sempre 
respeitando os critérios de 
alocação e desempate na 
seguinte ordem de priori-
dade: I - aluno com defi-
ciência; II - zoneamento; 
III - zona; IV - aluno com 
irmãos que frequenta a es-
cola pretendida, respeitan-
do-se o zoneamento; V - 
aluno já integrante da rede 
pública de ensino e VI 
- aluno com menor idade.

D o c u m e n t a ç ã o 
- Para a efetivação da 
matrícula, os pais/res-

ponsáveis ou o próprio 
aluno, quando maior de 
idade, deverão apresentar 
a seguinte documentação:

- Documento de Iden-
tidade ou, na sua ausência, 
Certidão de Nascimento/
Casamento do aluno, ori-
ginal e cópia; - CPF do alu-
no, original e cópia, sendo 
obrigatória a apresentação 
se for maior de idade e 
facultativa se menor de 
idade; - Comprovante de 
residência, original e có-
pia, no nome de um dos 
pais/responsáveis ou do 
aluno, quando maior de 
idade; - Histórico Escolar 
ou Declaração de Transfe-
rência, com indicação do 
ano de escolaridade que 
o aluno está habilitado a 
cursar em 2022, ficando 
o documento original na 
escola; - Histórico Escolar 
ou Declaração de Conclu-
são do Ensino Médio ou 
Parecer da Secretaria de 

Estado de Educação e pu-
blicação de Equivalência 
de Estudos, concluídos 
no exterior, ao ensino 
médio brasileiro, para o 
candidato/aluno que for 
ingressar no curso técnico 
na forma subsequente; 
-Ou Histórico Escolar 
ou Declaração de Esco-
laridade, comprovando 
matrícula no ensino mé-
dio, para o aluno que for 
ingressar no curso técnico 
na forma concomitante.

Para o aluno menor de 
idade é necessária, ainda, 
a apresentação de docu-
mento de identidade e do 
CPF, originais e cópias, de 
um dos pais/responsáveis. 
Vagas remanescentes - O 
candidato que não fez a 
inscrição no Sucem den-
tro do prazo estabelecido 
deverá aguardar o perío-
do de vagas remanescen-
tes, previsto para 25/1 a 
23/2. (Agência Minas).

Alunos maiores de 18 anos, pais ou responsáveis devem comparecer 
à escola para a qual o estudante foi encaminhado

Diretor do Hospital Philadel�a 
esclarece cobrança devida de 

sangue e hemoderivados
Teófilo Otoni - Na 

noite de segunda-feira 
(10/01), as redes sociais 
ficaram bastante movi-
mentadas após a circulação 
de um vídeo em que um 
homem informa e recla-
ma que ao buscar o seu 
sogro no Hospital Phila-
delfia, em Teófilo Otoni, 
após alta hospitalar, pela 
rede particular de atendi-
mento, segundo ele notou 
que na cobrança consta-
vam 4 bolsas de sangue, 
no valor de R$3.400,00.

O tema gerou polêmi-
ca e dividindo as opiniões, 
e o diretor do Hospital 
Philadelfia, Fábio Lemes, 
postou um vídeo na sua pá-
gina oficial do Instagram, 
prestado esclarecimento 
e justificando sobre a co-
brança devida de sangue e 
hemoderivados por parte 
dos hospitais. Fábio res-
salta que “os custos rela-
cionam-se a coleta, testes, 
sorologia, armazenagem 
e transporte, recrutamen-
to e seleção de doado-
res, testes hematológicos, 
separação e preparo dos 
hemocomponentes. Além 
de todos os insumos utili-
zados, tais como: reagentes 
e materiais descartáveis”.

“Agora à noite fui 
surpreendido com um 
vídeo rodando as redes 
sociais, criticando uma 
cobrança efetuada pelo 
Hospital Philadelfia acer-
ca da utilização de algu-
mas bolsas de sangue. 
Quero informar a toda 
população que o senhor 
que aparece no vídeo, foi 
esclarecido para ele sobre 
todo procedimento de co-
brança, existe uma legali-
dade no ato de cobrança. 
A bolsa de sangue, apesar 
do material ser doado 
pelas pessoas aos hemo-
centros, existem diversos 
custos operacionais asso-
ciados ao processamento 

do sangue, aos exames 
que são realizados de 
compatibilidade, ao pro-
cesso de armazenamento, 
processo de distribuição 
dos hemocentros, como 
aqui em Teófilo Otoni 
funciona no Hospital San-
ta Rosália”, disse Fábio.

Ele destaca que, todos 
os hospitais, não só os de 
Teófilo Otoni, mas a gran-
de maioria da região, pos-
sui contrato com o hospital 
para que tenha esse produ-
to sendo disponibilizado. 
“A gente fica triste porque 
mesmo após todos esses 
esclarecimentos, inclusive, 
eu mesmo prestei esses 
esclarecimentos a esse 
cidadão com dados técni-
cos, pareceres, inclusive 
jurídicos, de julgados já de 
pessoas que fizeram recla-
mação na justiça. Existem 
investigações promovidas 
pelos Ministérios Públicos 
acerca da cobrança de san-
gue e hemoderivados dos 
hospitais. Então não há 
ilegalidade, é uma cobran-
ça que existe em decor-
rência dos custos de pro-
cessamento do material”.

Fábio disse que gos-
taria muito de não ter que 
cobrar isso de nenhum 
paciente, mas existe uma 
tabela de cobrança por 
parte dos hemocentros. E 
que não é só o Hospital 

Philadelfia, não é só o 
Hospital Santa Rosália, 
em qualquer lugar do país 
existe essa cobrança. “O 
que a gente pratica é o 
repasse dos custos opera-
cionais. O mesmo ocorre 
também para um paciente 
de SUS, porém é cobrado 
na sua IH, o paciente de 
convênio também efetua 
o pagamento. E nesse caso 
o paciente estava internado 
no Hospital Philadelfia 
na modalidade particular, 
foi a escolha da família”.

Ele enfatizou que fica 
triste porque isso denigre 
a imagem de uma institui-
ção, compromete o traba-
lho dos profissionais que 
tem se dedicado ao longo 
dessa pandemia. “E acima 
de tudo, nos deixam des-
motivados em saber, que 
as pessoas muitas vezes 
tem repassado a informa-
ção sem se quer checar a 
fonte. Em tempos de redes 
sociais é preciso que as 
pessoas tomem cuidado 
com a origem do que elas 
tem repassado, e acima 
de tudo, respeitem o tra-
balho de pessoas que têm 
se dedicado arduamente 
pra cuidar de vidas”, fina-
lizou pedindo que o seu 
vídeo fosse compartilhado 
pra levar esclarecimento 
à população. Doe San-
gue. Sangue Salva Vidas.

Fábio Lemes - Diretor do Hospital Philadelfia, em Teófilo
 Otoni, prestou esclarecimentos sobre o fato
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Gerais
Cemig orienta sobre 

segurança com a rede 
elétrica durante enchentes

Em função das for-
tes chuvas dos últimos 
dias em Minas Gerais, 
muitas cidades do esta-
do estão sendo afetadas 
pelas enchentes e se en-
contram em estado de 
alerta. Por esse motivo, a 
Cemig destaca que é ne-
cessário que a população 
redobre os cuidados com 
a rede elétrica, para evi-
tar acidentes, choques ou 
perdas de equipamentos.

O gerente de Saúde 
e Segurança do Trabalho 
da Cemig, João José 
Magalhães Soares, alerta 
que água e energia elétri-
ca não combinam. “Caso 
as pessoas se deparem 
com um fio partido, elas 
não podem se aproximar 
ou tocar no cabeamento 
e, se possível, não de-
vem permitir que outras 
pessoas se aproximem 
também. A recomenda-
ção é telefonar imedia-
tamente para o Fale com 
a Cemig, no telefone 
116, que funciona 24 
horas por dia”, afirma. 
O especialista ressalta, 
ainda, que somente os 
profissionais autorizados 
pela companhia podem 
fazer intervenções na 
rede elétrica. Ao deixar 
a casa por causa das 
enchentes, é importante 
que o cliente desligue 
os disjuntores e também 
retire os equipamentos 
das tomadas. Para evitar 
danos aos equipamentos, 
é aconselhável ainda que 
eles sejam depositados 
em locais mais altos, 
pois assim evita-se que 
a água atinja os circuitos 
internos dos aparelhos. 

Depois que as águas 
baixarem, ao retornar 
para a residência que foi 
alagada, os moradores 
precisam verificar se a 
energia está, de fato, des-
ligada. De acordo com 
João José Magalhães 
Soares, é fundamental 
realizar uma vistoria 
nas instalações elétricas, 
antes de ligar a energia. 
“A água pode entrar na 
tubulação elétrica e, por 
isso, a população precisa 
contratar um eletricista 
experiente para realizar 
essa vistoria, tanto nas 

instalações quanto nos 
equipamentos”, alerta. 

Outras situações que 
demandam atenção - 
Outro possível cenário 
de acidente é quando o 
fio elétrico se rompe e 
cai sobre um veículo. 
Nesse tipo de situação, 
os ocupantes do veículo 
devem permanecer den-
tro do carro até a che-
gada da Cemig para que 
o circuito elétrico seja 
devidamente isolado e 
aterrado, para garantir o 
resgate com segurança. 

“É importante res-
saltar que o abandono do 
veículo somente deve ser 
feito em caso de incên-
dio nos pneus ou lataria. 
Para sair do automóvel, 
deve-se abrir bem a porta, 
juntar os dois pés e pular 
para bem longe do veícu-
lo, sem tocar na lataria e 
no chão ao mesmo tempo. 
Caso contrário, é mais 
seguro permanecer no 
seu interior até a chegada 
da Cemig e do Corpo de 
Bombeiros. Caso o veí-
culo não esteja danificado 
e funcione normalmen-
te, é importante que o 
condutor dirija para um 
local longe do fio partido 
e - somente depois disso 
e com a certeza de que o 
fio não está mais no veí-
culo - desça e ande para 
o mais distante possível 
deste local onde está o 
fio partido, além de ligar 
imediatamente para a 
Cemig no 116”, orienta 
o gerente. O mesmo cui-
dado deve ser tomado em 
caso de queda de árvores 
em vias públicas, pois 
elas podem cair sobre 
a rede elétrica e trazer 
consigo fios elétricos pos-
sivelmente energizados 

que ficam escondidos 
entre as folhas e podem 
causar acidentes graves.

Confira outras dicas 
da Cemig para evitar 
acidentes com água e 
energia elétrica:

 >Não encoste nos 
postes ou estruturas elé-
tricas para se proteger 
das inundações. >Nunca 
toque em aparelhos elé-
tricos com as mãos ou 
os pés úmidos. >Jamais 
tente desligar ou religar 
energia da rede elétri-
ca da Cemig por conta 
própria. >Não tente car-
regar aparelhos móveis 
como celulares e tabletes 
em locais úmidos. >Se 
houver a necessidade de 
utilizar o telefone durante 
as tempestades, a melhor 
opção é o aparelho sem 
fio ou o celular, desde 
que o mesmo não esteja 
conectado na tomada.

>Evite a permanên-
cia em lajes altas ou lo-
cais descampados, pois, 
o mais comum é que as 
descargas atmosféricas 
caiam em locais mais 
altos. >Jamais se abrigue 
embaixo de árvores e 
evite o uso do chuvei-
ro elétrico. >Tampas de 
caixas d’água, telhas, 
totens e quaisquer ou-
tros materiais que podem 
ser levados com o vento 
devem ser bem afixados 
para impedir que atinjam 
pessoas, veículos e tam-
bém as redes elétricas. >É 
importante acompanhar a 
previsão meteorológica e, 
em caso de tempestades, 
evitar sair de casa. >Evite 
locais sujeitos a alaga-
mento. (Fonte: João José 
Magalhães Soares, geren-
te de Saúde e Segurança 
do Trabalho da Cemig) 

População atingida pelas inundações precisa ficar 
atenta aos riscos da eletricidade Chuva impacta setor 

produtivo - Os mineiros 
acompanham atentamen-
te as ocorrências provo-
cadas pelas chuvas que 
caem ininterruptamente 
no estado. Os prejuízos se 
avolumam e 145 cidades 
já decretaram situação de 
emergência, segundo a 
Defesa Civil. O setor pro-
dutivo também enfrenta as 
consequências do tempo 
chuvoso e muitas empresas 
estão paradas ou reduziram 
suas atividades. Segurança 
é o principal fator de preo-
cupação para a mineração 
desacelerar suas ativida-
des. Como consequência, 
as chuvas intensas que 
atingem Minas Gerais pa-
ralisaram operações da 
Vale, Usiminas, CSN, além 
da mina de minério de fer-
ro Pau Branco, da francesa 
Vallourec. (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte)

 Fiscalização do Pro-
con - O Procon vai fisca-
lizar eventuais práticas 
abusivas de preços nos 
comércios das regiões atin-
gidas pelas enchentes em 
Governador Valadares. 
O primeiro bairro onde 
será realizada esta ação 
é o Santa Rita. O Procon 
informa que a fiscalização 
de possíveis aumentos 
abusivos será em itens de 
primeira necessidade nesse 
período, como produtos de 
limpeza, água mineral, gás 
de cozinha e itens da cesta 
básica. Além disso, o ór-
gão também deve orientar 

sobre as sanções cabíveis 
em cada caso, visando a 
assegurar os direitos da 
população, com ênfase 
nos interesses individu-
ais. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Trem tem circulação 
suspensa - O Trem de 
Passageiros da Estrada 
de Ferro Vitória a Minas 
teve a circulação tempo-
rariamente suspensa nos 
dois sentidos a partir desta 
segunda-feira, 10, visando 
garantir a segurança dos 
passageiros e equipe de 
operação, em razão da 
forte chuva que atinge 
toda a região por onde o 
trem circula. A informa-
ção foi divulgada em nota 
da Vale. "Os passageiros 
têm a opção de remarcar 
ou cancelar as passagens 
sem multa em até 30 dias. 
Mais informações sobre a 
suspensão podem ser obti-
das por meio do Alô Ferro-
vias, canal de atendimento 
gratuito mantido pela Vale 
para esclarecimento de 

dúvidas, críticas e suges-
tões”, concluiu a empresa. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Fazenda orienta so-
bre IPVA - Após anunciar 
o congelamento do Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) para 2022, a Secre-
taria de Estado de Fazenda 
(SEF/MG) informou que 
a emissão de guias está 
disponível pelo site www.
fazenda.mg.gov.br apenas 
para veículos registrados 
em Minas até 1º de janeiro 
de 2021. Já para os demais 
veículos, registrados após 
essa data, a emissão das 
guias estará em uma se-
gunda base de dados que 
ainda está em atualização. 
O órgão ainda afirmou que, 
mesmo estando disponível 
a primeira base de dados, 
a orientação da SEF/MG é 
para que os contribuintes 
aguardem o lançamento 
oficial do IPVA 2022, pre-
visto para a segunda quin-
zena de janeiro. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Rede de Notícias
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Antônio; Reforma de quadra poliesportiva da Rua Zacarias 
Antônio de Carvalho; Projeto de reforma e adequação projeto 
reforma de quadra poliesportiva em Monte Castelo; Reforma 
de quadra poliesportiva da Rua Frei Samuel; Projeto para 
Construção de Portais; Projeto de construção de praça pública 
em Monte Castelo; Fiscalizações de obras no município.

- Itaípé: Alterações reforma da prefeitura; Pavimentação 
Rua Joaquim da Silva; Atualização planilha Pro-
Infância; Alterações Comunidade Lages; Alterações Escola 
Municipal Maria de Fátima; Alterações pavimentação Avenida 
Rio Preto; Pavimentação de ruas em pré-moldado de concreto - 
bloquete hexagonal; Reforma Praça JK;

Drenagem pluvial - Rua 7 de setembro (trecho 1), Rua Alto 
Teles, Rua 7 de setembro (trecho 2) e Rua 15 de novembro; 
Construção quadra coberta; Construção ponte 06 metros - 
Comunidade Lajes; Pavimentação de ruas em pré-moldado de 
concreto - bloquete hexagonal, Rua Ypê, Rua Joana Ramos e Rua 
Concórdia, sede do município; Construção quadra - COHAB; 
Construção de coberturas metálicas e construção de banheiros;

Projeto para execução de muro de arrimo/muro divisório; 
Fiscalizações de obras no município; As built de projeto de 
calçamento da Rua Via Régio; Cronograma da escola de seis 
salas; Fiscalização do muro da Escola de Santa Rosa; Fiscalização 
da reforma da prefeitura; Relatório de vistoria de obra; Planilha de 
rescisão contratual e memória de cálculo da reforma a prefeitura; 
Medição da prefeitura; Cronograma da escola de seis salas;

Reunião com o secretariado e departamento jurídico (obra 
de reforma da prefeitura); Inserções de vistorias no SIMEC 
creche e cobertura de quadra.

- Itambacuri: Adequação de projeto de estradas vicinais 
- GIGOV; Projeto de recapeamento vias CBUQ; Projeto de 
recapeamento vias CBUQ – Caixa; Projeto de pavimentação bloquete 
(padrões BDMG e CAIXA); Pavimentação bloquete (padrão 
Caixa); Projeto de pavimentação asfáltica; Responsabilidade 
técnica - Escola Irmã Germana; Responsabilidade técnica - 
Escola Hermínia Lopes; Fiscalizações de obras do FNDE no 
município; Correções de restrições e inconformidades SIMEC - 
Quadra Antero; Aditivo prazo - quadra Antero;

Relatório visita técnica - Escola 12 salas; Atualização 
cronograma - Escola Herminia Lopes; Parecer técnico escola 12 
salas; Fiscalização de obras Itambacuri.

- Ladainha: Alterações projeto contra incêndio parque de 
obras; Projeto de recuperação de Vossoroca;

Projeto de reforma da rede de distribuição de água da 
Comunidade Ribeirão de Areia; Pavimentação em alvenaria 
poliédrica de estradas vicinais; Reprogramação de construção 
do Portal; Fiscalizações de obras no município; Reunião com 
prefeito e gestor de convênios; 1ª e 3ª medições ponte represa; 
Laudo represa; Relatório monitoramento de obras; Reajuste 
preço - Escola Municipal Agostinho Severo, Comunidade de São 
Domingos do Arrozal; Relatório vistoria – módulos sanitários.

- Machacalis: 3º boletim de medição asfalto 113.524,18; Projeto 
de construção de Terminal Rodoviário;

Projeto de pavimentação Rua Bertópolis; Cobertura metálica 
quadra - Escola Frei Lauro; Projeto de drenagem Rua Salvador - 
rede até o córrego; Pavimentação asfáltica   PMF - Caixa; Cobertura 
metálica Quadra Escola Municipal Frei Lauro; Projetos muro de 
arrimo e pavimentação Rua Salvador; Reforma do CRAS; Projeto 
do muro Cemitério; Loteamento Portal do Norte; Projeto ponte - 
Água Branca – Atualizado; Muro de arrimo - Rua Fausto Oliveira; 
Projeto cobertura metálica Quadra Bela Vista; Projeto elétrico da 
Quadra Bela Vista; Locação da Pro-infância; Projeto cobertura 
metálica – Garagem; Praça da Matriz Igreja – Atualizado; Projeto 
quadra poliesportiva - Bela Vista; Projeto ampliação de Escola 
CEMEI; Projeto cobertura metálica – Pátio; Projeto ampliação de 
Escola Municipal Alaíde Dias; Pavimentação Bairro Bela Vista; 
Pavimentação Rua Bertópolis;

Fiscalizações de obras no município;  Projeto aterro sanitário; 
Ateste asfalto 254.000,00; Declaração de capacidade técnica 
– Rodoviária; Relatório vistoria - desastre chuvas; Notificação 
Rua Ana Paula; Desastres chuvas; Reequilíbrio financeiro casas 
PNHR; 1ª e 2ª medições Rua Salvador.

- Novo Cruzeiro: Projetos contra incêndio: Presídio; Igreja 
Católica; Estação Ferroviária; Capela CEMAC;

Casa do Funcionário Queixada; Casa do Agente Queixada; 
Alterações projeto contra incêndio Casa do Agente;

Projeto contra incêndio Capela Cristo Redento; Projeto 
contra incêndio Capela Cemitério; Projeto arquitetônico - 
Abrigo de Crianças e Adolescentes - Novo Cruzeiro Projeto 
arquitetônico - Igreja - Novo Cruzeiro; Projeto arquitetônico 
- Estação Ferroviária - Novo Cruzeiro; Sistema de distribuição 
d'água Comunidade Olho D'água;

Projeto arquitetônico Casa do Agente; Sistema de distribuição 
d'água Comunidade Rabelo; Atualização da planilha de 
reprogramação da creche Pró-Infância; Projeto sistema de 
distribuição d'água Comunidade Santa Maria Fases 1 e 2; 
Atualização da planilha da creche Pró-infância do Distrito de 
Lambari; Sistema de captação e distribuição de água Comunidade 
Lapa Brauna; Projeto de pavimentação em pré-moldado de 
concreto; Sistema de captação e distribuição de água Comunidade 
Córrego Grande; Sistema de captação e distribuição de água 
Comunidade Cabeceira do Ribeirão; Reprogramação de projeto 
de pavimentação em bloquete/CBUQ Pavimentação em pré-
misturado a frio Rua B, H, G e D; Pavimentação em pré-moldado 
de concreto Rua do Aeroporto; Atualização da planilha de 
reforma da Escola Maria das Dores; Projeto estrutural em muro 
de arrimo atirantado; Sistema de distribuição d'água Comunidade 
Grupiarinha; Projeto para construção de muro de arrimo da Rua 

AMUC
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA DA AMUC - 2021

DIRETORIA DA AMUC
Exercício de 2021

 
- Presidente: Héber Gomes Neiva - Prefeito de Caraí
- 1° Vice-Presidente: Maria José Oliveira - Prefeita de Catuji
-  2° Vice-Presidente: Jovani Ferreira Dos Santos - Prefeito 

de Itambacuri

- Secretário Geral: Kalid Nedir Maikel - Prefeito de Ladainha
  
- Conselho Fiscal – Membros Efetivos: Normandes da Costa 

Jardim - Prefeito de Novo Oriente de Minas
Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos - Prefeito de Ouro 

Verde de Minas - Ronaldo Costa Farias - Prefeito de Crisólita

- Suplentes do Conselho Fiscal: Milton Coelho de Oliveira – 
Prefeito de Novo Cruzeiro - José Amadeu Nanayoski Tavares – 
Prefeito de Carlos Chagas - Alexsander Rodrigues Batista – 
Prefeito de Itaípe

- DIRETORIA: Héber Gomes Neiva assumiu a Presidência 
da AMUC, em 15 de janeiro de 2021, tendo como meta principal 
fortalecer o associativismo e união entre os prefeitos para a 
consolidação de projetos importantes para o Vale do Mucuri, junto 
ao Governo Federal e Estadual. Foi um ano marcado por muitas 
dificuldades, mas com a união e o espírito de associativismo 
foi possível avançarmos significativamente em prol do 
desenvolvimento dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha. O grande 
marco em 2021 foi a conquista de 10(dez) caminhões-pipa e 01 
perfuratriz de poços artesianos junto à CODEVASF.

 
- Audiências, reuniões, cursos: Audiência com o Secretário 

de Estado de Governo Igor Eto; Audiência na Secretaria de 
Estado da Educação; Audiência na Secretaria de Estado da 
Saúde; Audiência com Secretário Adjunto de Estado de Segurança 
Pública; Audiência com Presidente da Assembléia Legislativa - 
ALMG Agostinho Patrus; Audiência com a Deputada Estadual 
Laura Serrano para discutir várias demandas da nossa região, 
em especial a pauta da municipalização das escolas estaduais, 
as nossas riquezas minerais (lítio, caulim, pedras preciosas), 
falta d'água nos vales do Mucuri e Jequitinhonha, condições das 
empresas de abastecimento de água e coleta de esgoto COPASA e 
COPANOR e a situação salarial dos funcionários da COPANOR. 
Salários desses servidores defasados, distantes de valores em 
relação aos funcionários da COPASA e precárias condições 
de trabalho; Atendimentos na sede da AMUC de Técnicos 
da SEGOV – SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, 
para receber diversas demandas dos municípios dos Vales 
do Mucuri e Jequitinhonha; Reunião com o Major Navarro da 
Polícia Rodoviária Estadual (Teófilo Otoni) para alinhamento de 
ações de segurança na região e parceria com vistas de avançar 
cada vez mais visando a segurança e proteção dos cidadãos e 
cidadãs. Foram discutidas as ações preventivas e educativas 
de informações e não de enfretamento para com a sociedade e 
naturalmente a participação da sociedade para potencializar os 
resultados; Reunião com o Comandante do 19° Batalhão de 
Polícia Militar, o Tenente Coronel Rafael Muniz para tratar 
de assuntos diversos e a busca do fortalecimento de parcerias 
entre municípios e Polícia Militar a fim de potencializar os 
bons resultados obtidos com a atuação da Polícia Militar 
e sempre com o apoio e suporte dos municípios; Reunião 
com o Comandante da 15ª Região de Polícia Militar (Teófilo 
Otoni), Coronel Menezes, para tratar de assuntos sobre quais 
medidas adotados no combate ao CORONA VÍRUS, diante 
da onda roxa do Programa Minas Consciente; Audiência com 
Promotor da Saúde (Teófilo Otoni) e com o Promotor do Meio 
Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio Histórico 
(Teófilo Otoni) para tratar de assuntos dos problemas de água 
e esgoto nos municípios; Assembléia histórica da AMUC em 
Carlos Chagas com a presença de mais de 50 prefeitos dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri, Senadores, Deputados Estaduais e 
Federais, onde foram apresentadas diversas demandas, liberações 
de recursos e equipamentos; Reunião com dirigentes regionais 
da COPANOR para tratar de assuntos de abastecimento de água/
esgoto, defasagem dos salários dos funcionários da COPANOR 
e valorização desses profissionais; Reunião com dirigentes 
regionais da COPASA para tratar de assuntos de abastecimento 
de água/esgoto;  Curso de Capacitação para Vereadores dos Vales 
Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus, em parceria com a AMM – 
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS.

 
- Assembléias: LXXI Assembléia Geral Extraordinária da 

AMUC, realizada no dia 13 de julho de 2021; LXXII Assembléia 
Geral Extraordinária da AMUC, realizada no dia 18 de agosto 
de 2021; LXXIII Assembléia Geral Extraordinária da AMUC, 
realizada no dia 24 de setembro de 2021 em Carlos Chagas.

 
- SETOR ADMINISTRATIVO:

>Assessoramento geral à diretoria; >Apoio à coordenação da 
engenharia; >Coordenação dos trabalhos dos caminhões pipa; 
>Elaboração e coordenação de assembléias e outros eventos 
para prefeitos; >Informativos diários com notícias atualizadas 
e de interesse dos municípios, nas áreas de: educação, saúde, 
assistência social, administrativa.

  Municípios atendidos pelos caminhões-pipa: Águas 
Formosas; Bertópolis; Caraí; Catuji; Franciscópolis; Fronteira 
dos Vales; Itaípé; Machacalis; Novo Cruzeiro; Novo Oriente de 
Minas; Ouro Verde de Minas; Poté; Santa Helena de Minas.

 - Cópias xerográficas:

MUNICÍPIO: QUANTIDADE:

Campanário 4.000
37° Superintendência

 de Ensino 2.641

TOTAL GERAL 6.641
 

- ENGENHARIA CIVIL:
 - Águas Formosas: Planilha realinhamento de preços e 

justificativa de reajuste - Reforma e Ampliação de Quadra; Projeto 
arquitetônico - ponte Rio Pampã Comunidade Quati; Construção de 
02 pontes; Pavimentação do Parque de Exposições; Pavimentação da 
Rua Padre Almiro; Atualização dos módulos sanitários; Pavimentação 
de ladeira da estrada de Sargento Marinho. Alteração cronograma 
quadra; Melhorias sanitárias - reequilíbrio financeiro; Pista de 
caminhada - reequilíbrio financeiro; Pavimentação de vias em 
bloquete hexagonal; Laudo de avaliação delegacia civil; Fiscalizações 
de diversas obras em Águas Formosas.

- Bertópolis: Projeto contra incêndio Creche Umburaninha; Projeto 
contra incêndio Escola Municipal Waldemar Mendes; Reforma 
e ampliação Escola Municipal Pedro Álvares Cabral; Projeto 
básico / planilhas - Pavimentação Rua Alvina Queiróz; Projeto 
pavimentação de vias em blocos pré-moldados de concreto - Rua 
Alvina Queiróz; Recapeamento vias PMF – Caixa; Projeto Escola 
Umburaninha 04 salas - Modelo FNDE; Recapeamento PMF 
– BDMG; Pavimentação em alvenaria poliédrica - Ladeiras 
Gentirana - Estrada Bertópolis; Pavimentação em alvenaria 
poliédrica - Ladeiras - Estrada Bertópolis; ART de fiscalização de 
construção de Parque de Eventos.

- Campanário: Reforma e ampliação da Policlínica; Construção 
praça da prefeitura; Construção Ponte Água Branca; Reforma de 
banheiros e quadra; Fiscalizações de obras no município; Medições 
da Academia de Saúde e relatório fotográfico; Justificativa técnica da 
reprogramação e aditivo do muro de arrimo da Rua Felismina Lima 
neto; Croqui da instalação hidrossanitária da Academia de Saúde; Termo 
de recebimento de obra (Quadra Poliesportiva); Termo de recebimento 
de obra (Calçamento em Vias públicas); Relatório de monitoramento 
de metas da Quadra Poliesportiva; Termo de recebimento de obra 
(Muro Divisório do Centro Educacional); Relatório fotográfico da 
Academia de Saúde; Reunião com o secretariado e departamento 
jurídico (Obras do Município); Projeto e planilha de aditivo e medição 
do pátio coberto da quadra da Escola Ana Barbosa; Medição do muro 
de arrimo; Medição do pátio coberto da quadra da Escola Ana Barbosa.

- Caraí: Projeto de pavimentação de diversas ruas do 
município; Projeto de portal; Urbanização sobre córrego com 3 
intervenções; Urbanização na Praça do Santo; Pontes Fulgêncio e 
pesquisa; Projeto de muro de contenção na entrada da cidade; Locação 
de mata-burros; Pavimentação Comunidade do Fulgêncio.

- Carlos Chagas: Projeto módulos sanitários; Planilha orçamentária 
- módulos sanitários –FUNASA;

 Planilha realinhamento de preços e justificativa de reajuste - 
cobertura de quadra; Levantamento da prefeitura; Projeto contra 
incêndio da Prefeitura de Carlos Chagas; Projeto contra incêndio 
Escola Municipal Sítio do Pica Pau Amarelo; Projeto contra 
incêndio Escola Municipal São José; Projeto contra incêndio 
Escola Municipal Aymar Westin Nobre; Medição reforma 
Escola Municipal Fazenda Avenida; Medição - implantação e 
modernização de infra -estrutura esportiva.

- Catuji: Projeto contra incêndio da Policlínica, Atualização 
de projeto de semi-pórtico; Pavimentação em pré-moldado 
de concreto; Drenagem pluvial da Rua da Saudade e Rua 
D; Pavimentação em bloquete da Rua São Paulo na Comunidade 
Manilha; Pavimentação em bloquete da Avenida Beira Mar; Projeto 
de reforma da Praça Edmilson de Paula; Pavimentação da 
Avenida Beira Mar em bloquete; Medição dos módulos 
sanitários; Cronograma da Escola da Fumaça; Relatório de vistoria 
de obra da cobertura da Quadra dos Porfírios; Fiscalização de obras 
no município; Medição dos módulos sanitários; Cronograma da 
cobertura da quadra; Fiscalizações de obras no município; Relatório 
de vistoria de obra Escola da Fumaça; Medição da cobertura da 
Quadra dos Porfírios; Termo de recebimento de obra cobertura de 
quadra; Projeto elétrico da Escola da Fumaça;

Elaboração de planilha de custo do muro de arrimo das casas 
populares; Inserções de vistorias de obras no SIMEC creches e 
retiradas de restrições e inconformidades; Projeto de aditivo do muro 
de contenção das casas populares; Medição do calçamento BDMG; 
Projeto de aditivo do muro de contenção das casas populares;

Relatório fotográfico do muro de contenção das casas populares; 
Boletim de medição do muro de contenção da Rua 1º de Maio; 
Justificativa técnica de atraso de obra (Calçamento BDMG); 
Cronograma da Pro-infância; Medição do muro das casas populares.

- Crisólita: Projeto construção de ponte 12m; Pavimentação 
da Rua Valdívio Dias Rocha; Pavimentação da Rua do 
Campo; Pavimentação em pré-moldado de concreto nas Ruas 
Julio Pereira da Silva, José Moreira de Souza, Aurino Felix da 
Silva, Alfredo Batista de Oliveira, José Francisco da Silva e 
Professora Lourdes; Pavimentação da ladeira de Sr. Dê (padrão 
Caixa); Projeto de reforma e ampliação da Escola Fazenda 
Avenida; Projeto de reforma da Creche Peixinho Dourado; Projeto 
de reforma da UBS; Fiscalizações de obras no município.

- Franciscópolis: Cobertura do pátio da garagem; Adequação 
estradas vicinais – GIGOV; Pavimentação Rua Getulio 
Vargas; Documentos referentes às melhorias vicinais.

- Fronteira dos Vales: Reforma quadra poliesportiva - 
Fronteira dos Vales; Sistema de captação e distribuição de água 
Comunidade das Pedras; Projeto de construção de praça pública 
em Andarai; Adequação projeto reforma de quadra da Rua Zacarias 
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Dr. Teobaldo Leal; Pavimentação em CBUQ da Rua Altino 
Barbosa; Sistema de distribuição d'água Comunidades Lufa de 
Baixo e Olho D’Água; Projeto arquitetônico casa do agente; 
Sistema de distribuição d'água Comunidade Rabelo; Atualização 
da planilha de reprogramação da Creche Pró-Infância; Atualização 
da planilha da creche Pró-Infância do Distrito de Lambari; 
Sistema de captação e distribuição de água Comunidade Lapa 
Brauna; Pavimentação em pré-moldado de concreto; Sistema de 
captação e distribuição de água Comunidade Córrego Grande; 
Sistema de captação e distribuição de água Comunidade Cabeceira 
do Ribeirão; Reprogramação de projeto de pavimentação em 
bloquete/CBUQ; Pavimentação em pré-misturado a frio Rua B, 
H, G e D; Pavimentação em pré-moldado de concreto Rua do 
Aeroporto; Sistema de distribuição d'água Comunidade Forquilha 
Fases 1 e 2; Atualização da planilha de reforma da Escola Maria 
das Dores; Projeto estrutural em muro de arrimo atirantado; 
Sistema de distribuição d'água Comunidade Grupiarinha; Projeto 
para construção de muro de arrimo da Rua Dr. Teobaldo Leal; 
Pavimentação em CBUQ da Rua Altino Barbosa; Sistema de 
distribuição d'água Comunidade Lufa de Baixo; Fiscalizações de 
obras no município; Notificação visita técnica.

- Novo Oriente de Minas: Laudo contra incêndio Escola 
Municipal Professor Medeiros da Silva; Laudo contra incêndio 
Escola Municipal Ana Gomes Gervázio; Laudo contra incêndio 
Escola Municipal Osmar Gomes dos Santos; Readequação de 
pro-infância; Atualizações de pontes; Reprogramação planilha 
orçamentária - construção de unidade UBS t1a em módulos 
pré fabricados autoportante a ligth steel framinig; Atualização 
- planilha realinhamento de preços; Atualização - planilha 
recuperação por vandalismo e deterioração por tempo de 
paralisação (oficial); Ampliação Pré- Escolar Municipal 
Ursinho Puf (construção 02 salas); Aditivo da quadra 
poliesportiva; Fiscalizações de obras no município; 1° Medição 
- Rua Águas Marinhas, Rua Pedra Azul, Rua Filadélfia, Rua 
Rubi, Rua Sem Nome 3; As BUILT calçamento BDMG 2° BM – 
Pavimentação de Águas Marinhas, Rua Pedra Azul, Rua Filadélfia 
e Rua Sem Nome 3 – 26.736,86 03/11/2021; 3° BM -  Pavimentação 
de Águas Marinhas, Rua Pedra Azul, Rua Filadélfia e Rua Sem 
Nome 3 – 92.416,55 26/11/2021; 3° BM – Construção centro 
administrativo – 52.152,07 25/06/2021; 1° BM – Orla da Lagoa 
– 6.739,19 – 17/06/2021; 4° BM – Quadra BDMG – 39.204,44 – 
07/10/2021; Termo de Entrega Rua Goíás – 13/08/2021.

- Ouro Verde de Minas: Atualização das planilhas das escolas 
do FNDE; Pavimentação da Rua Projetada, Travessa João Nunes 
Miranda, Rua Prefeito Álvaro de Freitas Araújo, Rua A (Bairro 
Planalto); Projeto do muro de contenção de escola 4 salas; Projeto 
da escola municipal; Projeto das casas populares; Projeto de 
irrigação e troca da grama do campo municipal; Pavimentação 
em CBUQ; Projeto estrutural da Arquibancada da Pista de 
Tambor; Fiscalizações de obras no município (creche, portal 
da cidades e outras); Medição da Escola Municipal Pingo de 
Gente; Relatórios entrega obra - rede de água Comunidade Negra 
Rural – FUNASA;Termo entrega da obra ampliação UBS.

- Poté: Laudo risco baixo - Reveillon 2022; Projeto contra incêndio 
Casa do Idoso Jorge Zappulla; Construção quadra coberta - Comunidade 
Baixinha; Centro esportivo; Ampliação da lavanderia do asilo.

- Santa Helena de Minas: Projeto de ponte sobre Rio 
Umburana Comunidade Quilombola – propriedade de 
Idalberto Figueiredo; Reforma da prefeitura de Santa Helena 
de Minas; Pavimentação em pré-moldado de concreto 
Av. Milton Vasconcelos; Projeto de suporte para calha da 
cobertura metálica de galpão; Atualização de planilha da UBS 
t1a; Pavimentação em pré-moldado de concreto; Atualização 
da planilha de construção de arquibancada; Projeto de 
pavimentação com muro de arrimo; Reforma de quadra 
poliesportiva; Controle de medições - Creche Santa Helena 
de Minas; Apresentação de reajuste de orçamento e relatório 
de vistoria do mercado municipal; Medições do mercado 
municipal; Fiscalizações de obras no município; Relatório 
de vistoria de obra; Parecer técnico da UBS; Relatório de 
monitoramento de metas do muro da Quadra da Oropinha.

- Serra dos Aimorés: Projeto arquitetônico abrigo para 
crianças e adolescentes; Atualização Parque Kuarup;

Projeto contra incêndio Abrigo das Crianças.
- Setubinha: Projetos e planilhas, ampliação Creche 

Ailton Amorim; Atualização de planilha orçamentária de 
custos - pavimentação em bloquete; Término de obra - 
Comunidade dos Mendes; Pavimentação em ruas de concreto 
pré - moldado; Pavimentação Rua Gentil Ramos Carvalho - 
Distrito de Palmeiras – Setubinha;

Construção parada de ônibus e Feira Coberta; Projetos de 
reformas das escolas municipais:  Escola Municipal São Judas 
Tadeu - Comunidade Jurema; Escola Municipal A. Dos Coqueiros 
- Comunidade Coqueiros; Escola Municipal Pai Domingos - 
Comunidade São José; Projeto de reforma e ampliação Pré Municipal 
Eugênio Ramos da Cruz – Palmeiras – Setubinha; Atualização de 
planilha orçamentária de custos - construção sala Raio X;

Projeto Praça Palmeira – Entrata; Projeto bloquete 150mil – 
SEGOV; Setubinha\UBS mod (Sala de raio X);

Pavimentação em asfalto; Fiscalização de obras no município; 
Relatório de adequação der creche; Fiscalizações de obras no 
município; Termo de recebimento de obra; Retirada de restrições 
do SIMEC da Pro- Infância; Análise de projeto e alvará de 
construção para obras do município; Laudo de solidez e segurança 
da Escola Municipal João Xavier Martins.

- Teófilo Otoni: Alterações projeto hidrossanitário - Delegacia 
da Mulher Teófilo Otoni; Regularização do projeto da Delegacia 
da Mulher; Contenção de gabião e pavimentação.

- Umburatiba: Reforma unidade mista; Construção de 
drenagem pluvial; Projeto do muro do Galpão Municipal;

Projeto de reforma da praça; Reforma mercado municipal; 

Projeto de construção de casas populares - 35,00 m²;
1° Medição - Em Colatina Gonçalves de Souza; Relatório 

monitoramento de metas - Rua Almerinda Gangá, Rua Alcides José 
Soares e Rua Germano da Conceição; Termo de entrega obra - Ruas 
JK, Rua Edite Gomes Santana, da Escola Travessa Edite Gomes 
Santana, José Gangá; Laudo vistoria Casa Luciana Rodrigues de 
Souza;3ª Medição - galpão máquinas; 2ª, 3ª e 4ª Medição – Escola 
Municipal Colatina Gonçalves de Souza.

 
- TOPOGRAFIA:

- Águas Formosas: >Levantamentos topográficos: Pavimentação 
ruas; Rua Padre Almiro e adjacentes - Água Quente; Av. Getulio 
Vargas - Mario Caires; Ladeira do Sabugueiro; 3 pontes Zona 
Rural; Rua Fulgência de Oliveira.

- Bertópólis: Levantamentos topográficos: Pavimentação ruas no 
centro; Ladeira Comunidade do Pradinho;

Ladeiras próximo Umburaninha; Calçamentos diversas ruas.
- Campanário: Levantamento topográfico Praça Getúlio 

Vargas; Levantamento topográfico pontes;
Localização mata-burros.
- Caraí: As BUITL Maranhão; Levantamentos topográficos: Área 

para Parque Municipal; Praça Corujas;
Levantamentos topográficos: Campo Vila Nova; Drenagem - 

Ponto Marambaia; Barranco lateral quadra - Ponto Marambaia; 
UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE; Escola; Quadra; 
Pontes; Cemitério novo; Complemento da pista; Levantamento 
topográfico Complemento da área do Santo; Contenção 
estradas; Contenção na Rua Guilherme Ribeiro; Localização 
mata-burros; Topo - linha de recalque em Queixadinha; Topo - 
drenagem na Rua das Rosas (Vila Nova);

- Carlos Chagas: Levantamento topográfico área 
prefeitura; Levantamento topográfico pavimentação estradas 
vicinais; Topo - terreno pátio da prefeitura; Ter - terreno pátio da prefeitura.

- Catuji: Levantamento topográfico morro Comunidade 
Formoso; Levantamento topográfico terreno policlínica;

Levantamento topográfico pavimentação Rua da Saudade.
- Crisólita: Levantamento topográfico muro de 

arrimo; Levantamento topográfico para irrigação.
- Franciscópolis: Levantamento topográfico pavimentação 

estradas vicinais; Levantamento topográfico pavimentação trecho 
Rua Celestino Ferreira; Levantamento topográfico ampliação do 
cemitério; Levantamento topográfico drenagem/calçamento estradas 
vicinais.

- Fronteira dos Vales: Levantamento topográfico pavimentação 
Rua José dos Santos; Topo - Adutora Comunidade dos Pedras.

- Itaipé: Topo - Bairros Reurb e atualização lote Santa 
Rosa; Levantamentos topográficos: Pavimentação Bairros Gameleira e 
Vale Encantado; Georreferenciado Escola Antonio dos Santos; Aterro 
sanitário; Regularização Polícia Militar; Praça JK; Pavimentação 
ruas; Topográfico terreno para desdobro; Ponte Comunidade Lages;

Terreno Escola Santa Rosa.
- Itambacuri: Levantamento topográfico georreferenciado área 

UTC; Levantamento Topográfico Praça do Colégio; Levantamento 
Topográfico Praça dos Brinquedos; Levantamento Topográfico ruas 
atrás do mercado; Topo - terreno UTC.

- Ladainha: Levantamento topográfico pista de caminhada 
e ponte; Levantamento Topográfico pavimentação estrada 
Comunidade São Domingos; Complemento Adutora Ribeirão 
de Areia; Levantamento topográfico mata-burros, bueiros, vigas 
metálicas pontes; Levantamento Topográfico pavimentação morros 
estradas vicinais; Planialtimétrico estrada Concórdia; Topo - ponte 
estrada para Comunidade Sete Posses (Ref. Celsinho); Topo - adutora 
Comunidade Ribeirão de Areia (revisão).

- Machacalis: Levantamentos topográficos: Terreno Comunidade 
dos Morcegos; Georreferenciado aterro sanitário; Trecho campo 
- Sindicato p/ pavimentação; Terminal Rodoviário; Pavimentação 
ruas; Área cemitério;

Área ao lado do clube p/ projeto de área de lazer; Topo - terreno 
UTC atualizado.

- Novo Cruzeiro: Georreferenciamento área 
cemitério; Levantamentos topográficos: Pavimentação ruas; Adutora 
Córrego Grande; Rua Toufic El Lauar, Bairro Aeroporto; Adutoras 
(diversas).

- Novo Oriente de Minas: Levantamentos topográficos: parada 
de ônibus; Sede e Zona Rural; 5 comunidades p/ adutora Córrego 
Seco; Pavimentação Bairro Nossa Senhora Aparecida; Adutora Córrego 
Seco; Medição área permuta lagoa; Levantamento topográfico de 
bueiros; Locação Obra da Lagoa; Topo - desapropriação lote; Ter - cálculo de 
volumes urbanização Lagoa Sanitária; Pavimentação de várias ruas na Sede.

- Ouro Verde de Minas: Levantamento topográfico pavimentação 
ruas; Levantamento topográfico Praça Canaã;

Locação corte loteamento; Levantamento topográfico extensão de 
rede; Levantamento topográfico recapeamento asfáltico.

- Poté: Levantamentos topográficos: Ruas da Praça da Igreja 
(recapeamento); Pavimentação Sucanga e Valão;

Rua Antonio Gomes, Tv. José da Silva e Comunidade Igrejinha; 
Drenagem Bairro Vila Paula; Pavimentação entroncamento; Drenagem 
ruas Sucanga; Topo - locação de vias na E.T.E; Levantamento 
topográfico Casa Mel;

Levantamento topográfico adutora Comunidade Cabeceira do 
Ribeirão de Santa Cruz.

- Santa Helena de Minas: Levantamento topográfico loteamento 
entrada da Sede; Comunidade Marceneiros;

Perímetro urbano Bom Jesus da Vitória; Calçamento estradas vicinais.
- Serra dos Aimorés: Locação loteamento da chegada; Levantamentos 

topográficos: Pavimentação Bairro Araci A. Pinto; Pavimentação 
ruas; Estrada p/revitalização; Bairro Santa Mônica.

- Setubinha: Levantamento topográfico da entrada de 
Palmeiras; Levantamento topográfico bueiros; Levantamento 
topográfico ponte; Levantamento topográfico pavimentação Ruas 
Antonio Barbosa Sena e Manoel Lopes Filho.

- Teófilo Otoni: Levantamentos topográficos: Ponte Nossa 
Sra. das Graças; Calçamento Rua Cajuir – Pampulhinha; Rua 
Monte Alto, R. Recanto Feliz, R. Príncipe da Paz (arrimo, 
drenagem e calçamento); Lagoa Ipiranga As Built; Prédio antiga 
Superintendência de Ensino; Ponte Rio Pretinho; Rua Antonio 
Camilo de Oliveira – Bairro São Cristovão; Travessa Mario de 
Andrade - Bairro Cidade Nova; Rua F - Bairro Taquara; Parque 
Turma 38; Ponte Comunidade Cristal; Trecho Rua Presidente 
Prudente (B. Jardim SP); Bairro São Pedro; Limites aeroporto; Rua 
Elenice Barbosa e Trav. Paraíba (São Cristovão;) Rotatória BR 116 
c/ Av. Adib Cadah; Ponte São Gerônimo; Escadaria Bairro Novo 
Horizonte; Topo - contenção av. Aniceto Alves de Souza; Topo - 
ponte Comunidade Cristal (ref. Luiz Magalhães).

- Umburatiba: Locação loteamento; Levantamento 
topográfico drenagem; Levantamento topográfico terreno 
P.S.F; Levantamento topográfico 2 capelas (Sede e 
Distrito São Pedro); Levantamento topográfico escadaria 
hospital; Levantamento topográfico Praça da Igreja;

- ARQUITETURA:
- Campanário: Projeto arquitetônico de consultório 

odontológico Escola Municipal Angelina Domingos de 
Oliveira; Projeto arquitetônico praça da prefeitura; Projeto 
arquitetônico de interior da reforma do gabinete.

- Caraí: Projeto arquitetônico e urbanístico do Mirante Padroeiro 
São José; Projeto arquitetônico prefeitura municipal; Projetos de 
urbanização da Av.Presidente Castelo Branco (camelôs); Projeto 
arquitetônico do portal da cidade; Projeto arquitetônico e 
urbanístico da entrada da Comunidade Corujas; Projeto 
arquitetônico Praça Comunidade Corujas.

- Carlos Chagas: Projeto arquitetônico de reforma da 
prefeitura municipal; Projeto de urbanização da Rua Frei 
Simeão; Levantamento arquitetônico da Escola Municipal Aymar 
Westin Nobre; Levantamento arquitetônico da Escola Municipal 
São José; Levantamento arquitetônico da Escola Municipal Sítio 
do Pica-Pau Amarelo.

- Catuji: Projeto arquitetônico da Policlínica de Catuji.
- Crisólita: Projeto arquitetônico de reforma e ampliação da 

Escola Municipal Fazenda da Avenida (Santa Luzia);
Reforma e ampliação da Escola Municipal Fazenda Avenida 

(Município de Santa Luzia).
- Fronteira dos Vales: Projeto de locação de postes em praças 

públicas; Reforma e ampliação da Escola Vovó Donana.
- Itambacuri: Projeto arquitetônico de ampliação do Banco de 

Alimentos - Sala de Ferramentas; Projeto arquitetônico da Casa de 
Apoio; Reforma da praça do colégio.

- Ladainha: Projeto arquitetônico de reforma e ampliação do 
Mercado Municipal.

- Machacalis: Projeto arquitetônico de quadra sem 
cobertura e arquibancada; Projeto arquitetônico do Terminal 
Rodoviário; Projeto arquitetônico - Ampliação da Creche 
Cemei; Projeto arquitetônico Ponto de Parada.

- Novo Cruzeiro: Levantamento arquitetônico Capela Cristo 
Redentor; Projeto do Campo Society Modelo Oficial;

Projeto arquitetônico da Praça José Onofre; Projeto 
arquitetônico da prefeitura municipal.

- Novo Oriente de Minas: Projeto arquitetônico do novo 
gabinete do prefeito; Projeto arquitetônico de 2 salas de aula 
Escola Municipal Ursinho Puf; Projeto arquitetônico Ponto de 
Parada.

- Santa Helena de Minas: Projeto arquitetônico de ampliação 
da Farmácia de Minas; Projeto arquitetônico de reforma da 
prefeitura municipal; Reforma e ampliação da UBS. UTC - Usina 
de Triagem e Compostagem;

Projeto arquitetônico UTC (Unidade de Triagem e 
Compostagem).

- Setubinha: Projeto arquitetônico de reforma e ampliação da 
UBS Adalberto Maria Gomes; Projeto de reforma e ampliação 
da Pré-Escola Municipal Eugênio Ramos da Cruz; Projeto 
arquitetônico Ponto de Parada com Feira Coberta; Projeto de 
reforma Escola Municipal São Judas Tadeu (Comunidade de 
Jurema); Projeto de reforma da biblioteca.

- Teófilo Otoni: Reforma e adequação do consórcio 
intermunicipal de saúde entre os Vales do Mucuri e Jequitinhonha 
- CISNORJ

.
- ENGENHARIA AMBIENTAL:

- Àguas Formosas: Licença construção ponte em zona rural.
- Bertópolis: Licença pavimentação de vias públicas.
- Catuji: Licenças pavimentação de vias públicas.
- Itambacuri: Licença recapeamento asfáltico; Licenças 

adequação estrada vicinal.
- Ladainha: Reunião e visita técnica com ANEEL e ANA.
- Machacalis: Licença ambiental rodoviária; Licença 

ambiental cemitério; Licença ambiental aterro sanitário e UTC.
- Novo cruzeiro: Licença reforma campo de futebol; Licença 

pavimentação de vias públicas; Outorga adutoras Campo do Meio, 
Canoas e Capoeira Grande

- Novo Oriente de Minas: Documento Autorizativo para 
Intervenção Ambiental Lagoa Central.

- Ouro Verde de Minas: Licença pavimentação de vias 
públicas; Licença construção prédio escola municipal.

- Poté: Licença pavimentação de acesso a praça e teatro; Licença 
poço artesiano Comunidade dos Penedos;

Licença pavimentação de vias públicas.
- Santa Helena de Minas: Licença pavimentação de ruas.
 

Teófilo Otoni-MG, 13 de janeiro de 2022
 

HÉBER GOMES NEIVA
Prefeito de Caraí - Presidente da AMUC
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Segurança Pública
Homem de 26 anos é 

morto a tiros dentro de 
casa em Nanuque

Após denúncia PM 
apreende arma de fogo e 

drogas em Águas Formosas

Homem é morto a tiros 
em via pública na área 

central de Nanuque 

A Polícia Militar foi 
acionada no domingo 
(09/01), a comparecer na 
Rua das Camélias, Bairro 
Isadélfia Ferraz de Brito, 
em Nanuque, onde havia 
ocorrido um homicídio 
dentro de uma residência. 
No local, os militares fi-
zeram contato com uma 
mulher de 26 anos, ela rela-
tou que por volta das 4h da 

Na  segunda- fe i ra 
(10/01), a Polícia Mi-
litar recebeu denúncias 
informando que um indi-
víduo estaria traficando 
drogas nas proximida-
des de sua residência, no 
Bairro São Vicente, em 
Águas Formosas, e que 
ele estaria aguardando a 
chegada de entorpecen-
tes. Os militares fizeram 
monitoramento no local e 
se posicionaram em pon-
tos estratégicos, de onde 
visualizaram um segundo 
indivíduo entregar uma 
sacola para o acusado, em 
seguida deixou o local.

O acusado foi abor-
dado e submetido a busca 
pessoal, sendo localizado 
em seu bolso 02 tabletes 
de substância semelhante à 
maconha. Questionado so-
bre a sacola que ele havia 
acabado de receber, e ele 

manhã, estava junto com a 
vítima Igor Lemos Gon-
çalves, de 26 anos, e uns 
3 a 4 homens com roupas 
pretas e rostos cobertos, 
após quebrarem a porta dos 
fundos, invadiram o imóvel 
e falaram a todo o mo-
mento que eram policiais.

Disse que correu para 
outro quarto onde estava 
o seu filho de 09 anos e 
os autores falaram que 
não queriam nada com 
ela e nem com o seu filho, 
depois foram até o quarto 
onde Igor estava e o mata-
ram a tiros. Após o crime, 
a mulher disse que ela e 
seu filho foram colocados 
dentro de um carro preto 
(com a cabeça coberta 
com um pano), e ficaram 
rodando pela cidade, sendo 
por volta das 15h libera-

da na Rua Pouso Alegre.
A PM recebeu denún-

cias anônimas informando 
que, por volta das 4h escu-
taram barulhos de vários 
estampidos, mas ninguém 
ligou denunciando o ocor-
rido no horário da madru-
gada, o que infelizmente 
impediu a atuação da Po-
lícia Militar ou perícia no 
local e horário em que se 
deram os fatos. Durante 
atendimento da ocorrência, 
chegou denúncia informan-
do nome de um possível 
autor que teria chegado de 
Vitória/ES na madrugada 
de sábado para cometer tal 
crime. A perícia foi acio-
nada e após os trabalhos 
de praxe o corpo de Igor 
foi removido ao IML para 
necropsia. (Informações: 
PMMG/ Foto: Divulgação).

disse que na sacola havia 
entorpecentes e que esta-
riam dentro da residência. 
Durante buscas no imóvel 
foi localizado um revólver 
calibre 38 com 5 muni-
ções, 37 tabletes e 02 pinos 
com substâncias seme-
lhantes à maconha e cocaí-
na, e várias sacolas usadas 

para embalar as drogas.
O autor foi conduzi-

do a delegacia de Polícia 
Civil com o material apre-
endido, para as medidas 
cabíveis à polícia judici-
ária. (Informações/Foto: 
assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

Polícia Militar prende autor 
de furto e receptadores na 

cidade de Itambacuri
A Polícia Militar foi 

acionada na segunda-
-feira (10/01), para aten-
dimento de ocorrência 
de um furto em um esta-
belecimento comercial, 
na Rua Doutor Epami-
nondas Otoni, Bairro 
Várzea, em Itambacuri. 
A PM foi informada 
que um indivíduo teria 
furtado no Mineirão Ma-
teriais de Construção a 
quantia de R$10.310,00, 
e imediatamente fez di-
ligências para identifi-
car o autor e recuperar 
os bens furtados. Após 
verificar imagens de câ-
meras de segurança da 
localidade, o autor foi 
identificado como sendo 
W.M.F.S., de 28 anos.

O autor, que inclusi-
ve está monitorado por 
tornozeleira eletrônica, 
foi localizado e confes-
sou o crime, informando 
que havia utilizado o 
dinheiro furtado para pa-
gar dívidas de tráfico de 
drogas. Segundo a PM, 
ao serem identificados 
os receptadores do di-
nheiro, foi feito contato 
com o Poder Judiciário 
e solicitado mandados 
de busca e apreensão 
para os demais suspei-
tos. Com a devida au-
torização judicial, as 

equipes policiais foram 
até os endereços e conse-
guiram recuperar grande 
parte do valor subtraído.

O autor confessou à 
PM que foi a uma bor-
racharia, abriu a porta 
com uma talhadeira e 
pegou uma marreta, em 
seguida foi até a loja de 
materiais de construção 
e furtou o dinheiro. Disse 
que é usuário de drogas 
e estava com uma dívi-
da muito alta e estava 
sendo cobrado. Disse 
ainda que antes, foi na 
igreja católica para tentar 

furtar algum dinheiro, 
abriu a porta com uma 
chave de fenda, entrou, 
mas desistiu de furtar ali.

Quatro pessoas fo-
ram presas, foi recupera-
do o valor de R$5.594,00 
em dinheiro, foram apre-
endidos 01 arma de fogo, 
01 simulacro de arma 
de fogo, 02 buchas mais 
01 cigarro de maconha, 
02 rádios comunicado-
res e instrumentos para 
a prática do furto, sen-
do 01 chave de fenda 
e 02 marretas. (Infor-
mações/Fotos: PMMG).

Na noite de sábado 
(08/01), a Polícia Militar 
foi informada sobre ocor-
rência de um tiroteio nas 
proximidades da Praça 
Francelino, Rua Montes 
Claros, centro de Nanuque, 
local onde é frequentado 
por indivíduos suspeitos de 
práticas delituosas. Ao che-
garem ao local, os militares 
depararam com Willian 
Soares dos Santos, de 23 
anos, caído em via públi-
ca já sem vida, face aos 
graves ferimentos sofridos 
por arma de fogo, na re-
gião lombar e na cabeça.

Um parente de Willian, 
disse que ele estava resi-
dindo no Bairro Romilda 
Ruas, desde sua soltura 
do sistema prisional no 
mês de outubro de 2021, e 

desconhece a motivação do 
crime. Outras informações 
que chegaram à PM apon-
tam que em um possível 
veículo Uno cinza escuro 
com 03 ocupantes, teriam 
desembarcados dois enca-
puzados, um deles portava 
duas armas de fogo e o 
outro com uma, e ambos 
desferiram vários disparos 
em direção à vítima. Os au-
tores ainda teriam descido 
a Rua Montes Claros e fu-
gido pela Rua Juiz de Fora.

O veículo suspeito uti-
lizado pelos autores ini-
cialmente foi novamente 
reutilizado para fuga. A 
perícia técnica da Polícia 
Civil fez os trabalhos peri-
ciais no local, em seguida 
o corpo foi encaminhado 
ao IML para necropsia. A 

vítima apresentava múlti-
plas perfurações na região 
da cabeça e tórax. Apesar 
de fazer rastreamentos pela 
região, até o fechamento da 
ocorrência a PM não con-
seguiu localizar os autores 
do crime. (Informações: 
PMMG/ Foto: Divulgação).

www.diariotribuna.com.br
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CDL-TO

CDL de Teó� lo Otoni sorteia 
prêmios da campanha Compra 

Premiada CDL-TO 2021
ACâmara de Di-

rigentes Lojis-
tas de Teófi lo 
Otoni (CDL-

-TO), realizou, no do-
mingo (09/01/2022), às 
10h, no anfi teatro da Praça 
Tiradentes, o sorteio fi nal 
da Campanha Compra 
Premiada 2021, alusivo ao 
Natal, com vários prêmios, 
incluindo vales compras, 
notebook e motos 0Km. Os 
sorteios foram transmiti-
dos ao vivo pelo Instagram 
da CDL-TO @cdlteofi loo-
toni, acompanhados pela 
imprensa, patrocinadores 
e equipe CDL-TO, com 
show ao vivo de Rafa-
el Farias, voz e violão.

O presidente da CDL-
-TO, Frank Alves destaca 
que, apesar de todas as 
difi culdades que o comér-
cio vem passando, a cam-
panha Compra Premiada, 

que vem sendo realizada 
há mais de 20 anos, foi 
um sucesso. Foram mais 
de 180 empresas parti-
cipantes, com distribui-
ção de mais de R$ 80 mil 
em prêmios, mais de 700 
mil cupons, circulando 
em torno de R$ 42 mi-
lhões no comércio, entre 
as empresas participantes.

Frank agradeceu aos 
associados participantes, 
anunciando que em 2022 
a campanha continuará 
nos mesmos moldes, com 
sorteios nas principais 
datas comemorativas, e 
ainda em janeiro começa 
a distribuição dos cupons, 
pois a população já procura 
nas lojas. “Isso que nos 
faz permanecer neste ca-
minho, melhorando ainda 
mais essa campanha para 
poder trazer mais distribui-
ção de trabalho, emprego e 

renda para cidade”, disse.
A gerente comercial 

da CDL-TO, Bete Lima 
comemora o sucesso da 
campanha, que é traba-
lhada durante todo o ano 
com muita participação 
do consumidor, e agradece 
todas as empresas partici-
pantes. Bete já anunciou 
a campanha do ano 2022, 
garantindo que será melhor 
ainda, com mais de R$ 90 
mil em prêmios, e reforça 
o pedido aos consumidores 
para preencherem correta-
mente os cupons para ter 
validação. Da mesma for-
ma, os vendedores devem 
colocar seus nomes nos 
cupons para participarem 
dos sorteios. A campanha 
é auditada pela Recei-
ta e pela Caixa Federal.

Cheila da loja Móveis 
Maanaim disse que foi mui-
to bom para sua empresa 

participar e já está ansiosa 
para começar a campanha 
2022. “A parceria continua, 
não pode parar”, disse. 
Amaury representando a 
Motolíder, primeira con-
cessionária Honda de Te-
ófi lo Otoni, ressalta que a 
parceria com a CDL-TO 
já vem de muitos anos e 
garante que vai continuar. 
“É uma campanha que 
fomenta o comércio de Teó-
fi lo Otoni e região. Este ano 
2022, nós estaremos juntos 
novamente”. Representa-
ram o Sicoob Credivale, 
Rogério Ribeiro e Matheus 
Almeida. “Para a gente é 
uma grata satisfação parti-
cipar dessa campanha, pri-
meiramente porque somos 
parceiros Sicoob Credivale 
e CDL, segundo, que nós 
atendemos nossos associa-
dos da melhor forma pos-
sível. Sicoob Credivale, 

são 33 anos em Teófilo 
Otoni, com 4 agências den-
tro da cidade para atender 
da melhor forma possí-
vel todos os associados.

CONTEMPLADOS 
COM 05 VALES COM-
PRAS NO VALOR DE 
R$1.000,00 CADA: Ta-
mires Almeida Santos, 
compras na empresa By 
Fiapo. Maria Rita D. Gue-
des, compras na empresa 
R.L. Magazine. José Ge-
raldo R. Sousa, compras 
na empresa Certo Distri-
buição. Fernanda Remí-
gio, compras na empresa 
Ariana Confecções. Clea 
C. Fernandes, compras 
na empresa Belas Jóias.

SORTEIO DE 03 
MOTOS 0KM: Ednéia 
A. dos Santos, realizou 
suas compras na empre-
sa Pedra Riscada Mate-
riais de Construção. Ais-

lan O. Santos, realizou 
suas compras na empre-
sa Relojoaria Siqueira. 
Daniel O. de Carvalho, 
comprou na empresa Pop 
Armarinho Confecções.

E M P R E S A G A -
NHADORA DE 01 NO-
TEBOOK: MIB Confec-
ções. Vendedores premia-
dos com 01 Cupom de 
R$1.000,00 cada: Luana 
(Relojoaria Siqueira), An-
dréia (Pop Armarinho Con-
fecções), Liliane (Super 
Loc). Sorteio de 01 Sofá:
Ana Maria P. Amaral, com-
prou na empresa By Fiapo.

COMPRA PREMIA-
DA CDL-TO – Apresenta-
ção: Sicoob Credivale. Re-
alização: CDL-TO. Patro-
cinadores: Motolíder, Rede 
de Farmácias Indiana, 
Móveis Maanaim e Artes 
Gráfi cas Modelo. (Texto 
- Fotos: Diário Tribuna).

Sorteio realizado no anfi teatro da Praça Tiradentes, no domingo (09/01)

Equipe da CDL-TO com patrocinadores da 
campanha Compra Premiada

Equipe auditora dos sorteios: Tâmara Moura, 
Daniele Souza e Elizabete Lobo

Frank com Amaury (Motolíder), Cheila (Móveis 
Maanaim) e Rogério (Sicoob Credivale)

O evento contou com show ao vivo 
de Rafael Farias, voz e violão

O Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófi lo Otoni, 
Frank Alves comemorou o sucesso da campanha

Sorteios foram realizados com transmissão 
ao vivo pelo Instagram da CDL-TO

Sorteio de 03 Motos 0Km na campanha Compra Premiada CDL-TO, alusivo ao Natal




