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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

Coluna Interfaces
Juliana Lemes da Cruz. Doutoranda em Política Social – UFF. Pesquisadora GEPAF/UFVJM. 

Coordenadora do Projeto MLV. Contato: julianalemes@id.uff.br
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Brasil: Líder Mundial 
de Incidência de Raios

Prefeitura encerra Central 
de Atendimento ao 

Paciente (CAP Tele Covid)
A Prefeitura de Te-

ófilo Otoni, comunicou 
na sua página oficial do 
Facebook, na quarta-feira 
(11/01/2022), que devido 
à redução expressiva do 
número de casos confi rma-
dos de covid no município, 
bem como a queda do nú-
mero de atendimento da 
Central de Atendimento ao 
Paciente (CAP Tele Covid), 
as atividades desta Central 
foram encerradas. Página 2

Contribuição mensal de 
microempreendedores 

individuais será reajustada
A partir do dia 20 de 

fevereiro, o Documento 
de Arrecadação Simpli-
ficada do MEI (DAS), 
contribuição mensal de 
microempreendedores in-
dividuais (MEI), será re-
ajustado. Com o aumento 
do salário-mínimo para 
R$ 1.212 o valor referente 
ao INSS do DAS será de 
R$ 60,60, ou seja, 5% do 
salário-mínimo. Página 3

FIEMG compra 5 mil 
colchões para doação a 
atingidos por chuvas na 
Grande Belo Horizonte

Em continuidade ao trabalho de pronta-resposta à tragédia causada pelas chuvas 
em Minas, o Sistema FIEMG realiza, nesta semana, o processo de compra de 5 mil col-
chões para doação a moradores atingidos pelas tempestades, especialmente nas cidades 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, a entidade entregou 20 mil 
cestas básicas e 5 mil kits de higiene pessoal em diversas regiões mineiras. Página 4

Polícias Civil e 
Militar defl agram a 

operação “Sigrun” em 
Serra dos Aimorés

Na quarta-feira (12/01), as polícias Civil e Militar defl agraram a operação “Sigrun” em 
Serra dos Aimorés, para cumprir 25 medidas cautelares expedidas judicialmente, divididas 
em 19 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva. Para a opera-
ção atuaram 19 policiais civis, uma equipe do canil da PCMG, 24 policiais militares, 15 
viaturas policiais, além de uma unidade policial de cães farejadores da PCMG. Página 6
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Opinião/Cidade
Prefeitura encerra Central 

de Atendimento ao 
Paciente (CAP Tele Covid)

A Prefeitura de Te-
ófilo Otoni, através da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, comunicou 
na sua página oficial do 
Facebook, na quarta-
-feira (11/01/2022), que 
devido à redução ex-
pressiva do número de 
casos confirmados de 
covid no município, bem 
como a queda do núme-
ro de atendimento da 
Central de Atendimento 
ao Paciente (CAP Tele 
Covid), as atividades 
desta Central foram en-
cerradas, permanecendo 
apenas o monitoramento 
dos pacientes cadastra-
dos. Ainda de acordo 
com a nota, as síndromes 
gripais estão sendo aten-
didas nos PSFs durante o 
dia, e à noite nas cinco 
unidades do Programa 
Médico Noturno, de-
vendo a UPA 24 Horas 
ser procurada nos casos 
graves em que há difi-
culdade de respiração.

“Agradecemos aos 
34 voluntários da área 

de saúde que prestaram 
serviço na CAP Tele Co-
vid. A parceria com a 
Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (UFVJM), com a 
Rede de Teleassistência 
de Minas Gerais, com a 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), 
com o Centro de Teles-
saúde do Hospital das 
Clínicas (UFMG), com 
o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institu-
cional do SUS (PROADI-
-SUS) e com o Hospital 
Israelita Albert Einstein 
no projeto foi exitosa, 
tanto no aspecto assis-

tencial quanto na con-
tribuição em reduzir a 
disseminação do vírus e 
a sobrecarga nas unida-
des de saúde”, diz a nota.

A Prefeitura infor-
ma que foi lançado em 
17/05/2020, o serviço 
gratuito de teletriagem, 
que cumpriu a expectati-
va programada de um ano 
e seis meses de funciona-
mento e realizou 135.793 
atendimentos, colocando 
a população em contato 
direto com voluntários 
da área médica. (Infor-
mações, página Face-
book da PMTO/ Foto: 
Arquivo/Diário Tribuna).

Comarca de Águas Formosas: 
correição ordinária será no 
dia 24 de janeiro de 2022

A Comarca de Águas 
Formosas realizará, no dia 
24 de janeiro de 2022, a 
partir das 13h, a audiência 
pública de instalação da 
correição ordinária ge-
ral. Na audiência pública, 
são recebidas denúncias, 
reclamações ou suges-
tões com a finalidade de 
fiscalizar os serviços do 
foro judicial, dos juizados 
especiais, dos serviços 
notariais e de registro, 
dos serviços da justiça de 
paz, da polícia judiciária. 
A fiscalização é feita anu-
almente pelo diretor do 
foro e, em determinadas 
situações, com o apoio de 
uma equipe da Correge-

doria-Geral de Justiça. Na 
ocasião, verifica-se a regu-
laridade de tais serviços e 
se apuram as denúncias, 
reclamações e sugestões.

Acesse os editais de 
outras comarcas e mais 
informações sobre a cor-
reição ordinária, na pági-
na, no menu Institucional 
> Corregedoria > Ativi-
dade de Fiscalização > 
Realização de Correição 
Ordinária nas Comarcas: 
https://www.tjmg.jus.br/
portal-tjmg/institucional/
corregedoria/correico-
es/correicao-ordinaria/.

As Correições Ordiná-
rias Gerais nas Comarcas 
são realizadas nos meses 

de janeiro a março. Trata-
-se de fiscalização perió-
dica feita pelo diretor do 
foro e outros magistrados, 
de acordo com as ins-
truções da Corregedoria.

As correições come-
çam com a realização de 
audiência pública na co-
marca, aberta a todos os in-
teressados, para receberem 
denúncias e sugestões. São 
verificados os serviços do 
foro judicial, dos juizados 
especiais, dos serviços 
notariais e de registro, dos 
serviços da justiça de paz, 
da polícia judiciária e dos 
presídios de cada comarca. 
(TJMG/ Foto: Arquivo: 28ª 
Subseção da OAB/MG).

Juliana Lemes da Cruz. Doutoranda em Política Social – UFF. 
Pesquisadora GEPAF/UFVJM. Coordenadora do Projeto MLV. 
Contato: julianalemes@id.uff.br

Brasil: Líder Mundial 
de Incidência de Raios

Outro dia, uma matéria 
que teve como destaque a 
incidência de raios no terri-
tório brasileiro me chamou 
a atenção. A informação 
veio do Grupo de Eletrici-
dade Atmosférica, o ELAT, 
do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, o 
INPE, que constatou que 
as descargas elétricas no 
país, alcançam 77 milhões 
de episódios a cada ano. 
Apesar de ser o campeão 
de raios, o Brasil ocupa a 
sétima posição em mortes 
decorrentes do fenômeno, 
que afeta em 82% dos 
casos, os homens, é mais 
frequente no verão (43%) 
e na primavera (33%), e 
ocorre sob variadas cir-
cunstâncias. Nos casos 
de raios, o levantamen-
to realizado destaca que 
“Não há nenhum registro 
de fatalidade dentro de 
veículos fechados [...]”, 
sendo esta “a circunstância 
mais segura para se abrigar 
durante uma tempesta-
de” (ELAT/INPE, 2020).

O estudo ainda revela 
que, ao contrário do que 
muita gente acredita, um 
raio pode afetar uma mes-
ma pessoa mais de uma 
vez e nem sempre ele é 
fatal. No ano, cerca de 300 
pessoas sobrevivem aos 
raios após serem atingidas. 
A cada 50 mortes causadas 
por descargas elétricas 
no mundo, 1 acontece 
no Brasil. Entre os anos 
de 2000 e 2019 foram 
registrados 2.194 óbitos 
em decorrência dos raios.

Uma curiosidade im-
portante diz respeito ao 
mito de que espelhos atra-
em raios. Conforme expos-
to pelo INPE, “A crença 
surgiu na época em que os 
espelhos tinham grandes 
molduras metálicas – elas, 
sim, um grande atrativo 
para os raios. Não há ne-
cessidade de cobrir espe-
lhos durante uma tempes-
tade” (INPE, 2022). Além 

disso, há a informação de 
que dentro dos aviões as 
pessoas estão protegidas 
das descargas elétricas, e 
a construção de prédios 
e torres altos influenciam 
na incidência de raios.

Apesar dos riscos du-
rante tempestades, é possí-
vel a proteção de descargas 
elétricas seguindo algumas 
posturas básicas, dentre as 
quais: Evitar usar telefone 
com fio ou celular ligado 
à energia; ficar longe de 
janelas e portas metálicas; 
evitar acessar ou permane-
cer em campos de futebol, 
áreas abertas ou topos 

de morros e prédios; não 
se aproximar de árvores 
isoladas, cercas de arame, 
varais metálicos ou es-
truturas do gênero; evitar 
motocicletas e bicicletas.

Referências:
http://www.inpe.br/

webelat/homepage/menu/
noticias/release.php?id=80

http://www.inpe.br/
webelat/homepage/ (Mo-
nitoramento de raios 
em tempo real, 2022).

http://www.inpe.br/
webelat/homepage/menu/
protecao/protecao.seres.
humanos.php - (prote-
ção aos seres humanos).

Agronegócio 26%
Dentro de casa, próximo a rede elétrica ou 
hidráulica 21%

Atividades na água ou próximo de praias, rios 
ou piscinas 9%

Embaixo de árvores 9%
Áreas cobertas que protegem da chuva, mas 
não dos raios 8%

Em áreas descampadas 7%
Próximos à veículos ou em veículos abertos 6%
Em rodovias, estradas ou ruas, sem estar dentro 
de veículos 4%

Próximos a cercas, varal ou similares 4%
Outros casos 6%

Fonte: ELAT/INPE, 2020.

Circunstâncias das mortes 
decorrentes de descarga elétrica 

no Brasil (2000 - 2019)
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Gerais
Assembleia de Minas 

entrega donativos 
para Cruz Vermelha

As doações arreca-
dadas pela Assembleia 
Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) para os 
atingidos pelas chuvas 
no Estado foram entre-
gues, nesta terça-feira 
(11/01/22), à Cruz Ver-
melha. A instituição vai 
fazer a distribuição dos 
itens para o distrito de 
Honório Bicalho, em 
Nova Lima, na Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH).

Desde dezembro, 
quando a campanha foi 
iniciada, até o momento, 
a ALMG recebeu 591 
quilos de alimentos não 
perecíveis, além de 165 
cestas básicas. Também 
foram arrecadadas 1.642 
unidades de produtos de 
higiene como sabonetes, 
fraldas, papel higiênico, 
pasta de dente e sabão em 
barra, além de 929 uni-
dades de bebidas como 
galões de água e leite.

A Assembleia rece-
beu ainda outros itens 
para serem doados, 
como quase 700 quilos 
de roupas e 284 pares de 
sapatos para crianças e 
adultos. Segundo o pre-
sidente da filial de Minas 
Gerais da Cruz Verme-
lha, Ricardo Ribeiro, to-
dos esses produtos serão 
distribuídos, ainda nesta 
terça (11), no distrito 
de Nova Lima. “Honó-
rio Bicalho foi prati-
camente todo alagado 
pelas chuvas dos últimos 
dias. Vamos distribuir 
ao todo, considerando 
essas doações e outras, 
4.500 toneladas de do-
nativos para o distrito. 
Vamos fazer entregas 
pontuais, de porta em 
porta”, explicou. Ricar-
do Ribeiro enfatizou a 
importância da parce-

ria com a ALMG. “Sem 
essas doações, a Cruz 
Vermelha não consegui-
ria atender os atingidos”, 
afirmou. A campanha pe-
los atingidos pelas chuvas 
teve início no Norte de 
Minas, Jequitinhonha e 
Mucuri, mas com o agra-
vamento dos temporais 
em Minas passou a ter 
abrangência estadual.

Dinheiro - Além dos 
donativos, a Assembleia 
também arrecadou, até o 
momento, R$ 12.620,69, 
dos quais R$ 10 mil doa-
dos pela Associação dos 
Gestores da Caixa Eco-
nômica Federal de Belo 
Horizonte (Agecef-BH). 
O valor será converti-
do em produtos para os 
atingidos pelas chuvas 
até o final da campanha.

Campanha conti-
nua - A campanha Esta-
mos Juntos Nessa, para os 
atingidos pelas chuvas em 
Minas, é viabilizada pelo 
programa Assembleia 
Solidária e deve continuar 
até o próximo dia 21. Os 
itens doados podem ser 
entregues no posto de 
arrecadação do programa 
Assembleia Solidária, si-
tuado no hall do Palácio 
da Inconfidência (Rua 
Rodrigues Caldas, 30, 
Bairro Santo Agostinho, 
Belo Horizonte), sede 
do Parlamento mineiro.

As doações em di-
nheiro podem ser feitas 
por meio de depósito em 
conta poupança da Asso-
ciação dos Servidores do 
Legislativo do Estado de 
Minas Gerais (Aslemg). 
A conta é do Banco Si-
coob Cofal (cooperativa 
de crédito dos servido-
res), número 64.190.851-
2, agência 4028, que é 
de titularidade da As-
lemg. Também é possí-
vel fazer transferências 
por meio do Pix, usan-
do como chave o e-mail 
aslemg@aslemg.org.br.

Assembleia Solidá-
ria - Criado em setembro 
de 2011 pela Assembleia 
e por entidades parcei-
ras, o programa Assem-
bleia Solidária mobili-
za cidadãos, entidades e 
instituições públicas e 
privadas em torno de 
causas sociais. A inicia-
tiva se tornou ainda mais 
importante com o adven-
to da pandemia de Co-
vid-19 e o agravamento 
da situação social do País, 
sobretudo quando com-
binados com emergên-
cias como os temporais 
que caíram em Minas. A 
entrega das doações é 
conduzida pela Cruz Ver-
melha e pela Defesa Civil 
do Estado, que avaliam 
as prioridades. (Foto: 
Guilherme Bergamini).

Doações coletadas pela ALMG serão direcionadas para o distrito 
de Honório Bicalho, em Nova Lima, atingido pelas chuvas

Com o aumento do salário-mínimo, Documento de Arrecadação 
Simplificada de MEI (DAS) passa a ter novos valores

Contribuição mensal de 
microempreendedores 

individuais será reajustada

A partir do dia 20 de 
fevereiro, o Documento 
de Arrecadação Simpli-
ficada do MEI (DAS), 
contribuição mensal de 
microempreendedores in-
dividuais (MEI), será re-
ajustado. Com o aumento 
do salário-mínimo para 
R$ 1.212 o valor referente 
ao INSS do DAS será de 
R$ 60,60, ou seja, 5% do 
salário-mínimo. Quem é 
MEI e exerce ocupações 
ligadas ao Comércio, In-
dústria ou Transporte en-
tre estados e municípios 
passarão a pagar R$ 1 a 
mais referente ao ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Servi-
ços) e as ligadas ao Servi-
ço, R$ 5 referente ao ISS 
(Imposto sobre Serviços). 

O pagamento do DAS 
é feito até o dia 20 de 
cada mês. A emissão do 
documento é feita pelo 
Portal Empresas e Negó-
cios ou pelo aplicativo 
MEI disponível para celu-
lares e tablets. “O reajuste 
do DAS ocorre todos os 
anos atrelado ao valor do 
salário-mínimo que, em 
2022, foi de 10,18%. Mas 
vale lembrar que o valor 

da contribuição paga até 
20 de janeiro, continua 
sendo o de R$ 56 para ne-
gócios ligados ao comércio 
e R$ 60 para quem prestar 
serviços. O reajuste será 
aplicado nos DAS pagos a 
partir de 20 de fevereiro”, 
explica a analista do Se-
brae Minas Ariane Vilhena. 

A contribuição asse-
gura o MEI de benefícios 
como: direitos previden-
ciários (aposentadoria por 
idade, auxílio-doença, sa-
lário-maternidade, auxílio-
-reclusão e pensão por 
morte), emissão de notas 
fiscais, acesso às linhas de 
crédito e financiamentos 
com condições especiais. 

Inadimplência - Em 
caso de atraso do pagamen-
to, as empresas terão que 
pagar uma multa diária de 

0,33% acrescida ao valor 
original do DAS e ainda po-
dem ter o valor inscrito em 
dívida ativa com a União. 

De acordo com os úl-
timos dados divulgados 
pela Receita Federal, em 
outubro de 2021, 39% 
dos microempreendedo-
res individuais no Brasil 
não estavam em dia com 
o pagamento do Docu-
mento de Arrecadação 
Simplificada de MEI. Em 
Minas Gerais o percen-
tual de inadimplência em 
relação ao pagamento do 
DAS chegou a 31%. (As-
sessoria de Imprensa do 
Sebrae Minas - William 
de Jesus - Assessor de 
Imprensa - Sebrae Minas 
- Regional Jequitinhonha 
e Mucuri - Teófilo Otoni/
MG - (33) 99190-0011).

Material coletado inclui 591 quilos de alimentos não 
perecíveis e 165 cestas básicas, entre outros produtos

Operação da PM apreende 
drogas no Bairro Viriato, 

em Teófilo Otoni
A Polícia Militar de-

flagrou uma operação, 
na terça-feira (11/01), no 
Bairro Viriato, em Teófilo 
Otoni, quando a equipe 
Tático Móvel abordou 
um homem, na Rua da 
Gratidão, e ele tentou fu-
gir, mas foi alcançado e 
abordado. Durante buscas 
na localidade foram encon-
trados próximo onde ele 
estava, drogas e dinheiro.

Materiais apreen-
didos: 15 buchas de ma-
conha, 18 pinos mais 04 
papelotes com cocaína, 

01 pedra de crack e 02 
aparelhos de telefone ce-
lular. Um maior foi preso 
e conduzido à delegacia 

de Polícia Civil, junto 
com os materiais apre-
endidos. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).
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FIEMG compra 5 mil 
colchões para doação a 
atingidos por chuvas na 
Grande Belo Horizonte

Em continuidade ao 
trabalho de pronta-res-
posta à tragédia causada 
pelas chuvas em Minas, 
o Sistema FIEMG re-
aliza, nesta semana, o 
processo de compra de 5 
mil colchões para doação 
a moradores atingidos 
pelas tempestades, es-
pecialmente nas cidades 
da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Além 
disso, a entidade entre-
gou 20 mil cestas básicas 
e 5 mil kits de higiene 
pessoal em diversas re-
giões mineiras, além de 
25 mil litros de leite.

A aquisição dos 5 mil 
leitos foi aprovada pelo 
presidente da FIEMG, 
Flávio Roscoe, e será 
custeada com recursos 
próprios e de empresas 
do Conselho Estratégico 
da entidade. O mate-
rial será encaminhado a 
desabrigados das loca-
lidades mais atingidas, 
com foco na Grande BH. 
A expectativa é que a 
distribuição tenha iní-
cio a partir da próxima 
segunda-feira (18/01).

Em relação aos en-
vios já feitos, a FIEMG 
despachou 11.500 pa-
cotes alimentares para 
Montes Claros, no Norte 
de Minas, nesta terça-
-feira (11/01). O trabalho, 
iniciado no fim de dezem-
bro e também viabilizado 
com os recursos citados, 
servirá para atendimento 
a moradores de 106 ci-
dades dessa região e do 
Vale do Jequitinhonha.

Além disso, outras 
8,5 mil cestas básicas 
(totalizando 20 mil paco-
tes de alimentos) e 5 mil 
kits de higiene pessoal já 
foram entregues no de-
pósito da Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil 
(Cedec), do Governo 
de Minas, na capital, e 
começaram a ser enca-
minhados, na segunda-
-feira (10/01), para aten-
dimento a 45 cidades das 
regiões Metropolitana de 
BH, Sul, Vale do Aço e 
Centro-Oeste - também 
atingidas por temporais.

A FIEMG ainda ar-
recadou mais de 25 mil 
litros de leite, que foram 

fornecidos por empresas 
associadas ao Sindicato 
da Indústria de Laticínios 
do Estado Minas Gerais 
(SILEMG). O alimento 
segue em entrega nesta 
semana, sobretudo, para 
municípios das regiões 
Norte, Vale do Jequiti-
nhonha e RMBH. Para 
todas as doações, a en-
tidade lembra que a de-
finição de quais cidades 
serão beneficiadas com 
os donativos, é feita pela 
Defesa Civil estadual.

Chuvas - O atual pe-
ríodo chuvoso, iniciado 
em outubro de 2021, cau-
sou diversos transtornos 
em cidades mineiras. Até 
esta quarta-feira (12/01), 
segundo a Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil 
(Cedec), 24 pessoas mor-
reram, 13.992 cidadãos 
ficaram desabrigados 
e 24.610 desalojados. 
Além disso, o número de 
municípios em situação 
de emergência devido aos 
temporais subiu para 341. 
(Jornalismo - FIEMG 
- Federação das Indús-
trias de Minas Gerais).

Levantamento preliminar feito pela Emater-MG mostra que a 
produção agropecuária de 416 municípios foi prejudicada

Chuvas afetam cerca 
de 127 mil produtores 
rurais de Minas Gerais

Um levantamento pre-
liminar feito pela Empresa 
de Assistência Técnica 
e Extensão Rural de Mi-
nas Gerais (Emater-MG) 
mostra que cerca de 127 
mil produtores rurais do 
estado sofreram algum 
tipo de dano por causa 
das chuvas nas últimas 
semanas. O estudo aponta 
que a situação foi relatada 
em 416 municípios do 
estado (48,7% do total).

Entre os municípios 
com estimativa de áreas 
afetadas, a produção de 
feijão 1ª safra foi a mais 
prejudicada, com 42,2% 
da área a ser colhida. As 
regiões Norte, Cerrado, 
Nordeste, Leste e Central 
foram as mais atingidas. Já 
na produção de hortaliças, 
é estimado um comprome-
timento de 37% da área, 
principalmente nas regiões 
Nordeste, Leste e Central 
de Minas Gerais. A produ-
ção de milho (safra verão) 
tem uma estimativa de 
23,3% de área afetada, com 
destaque para as regiões 
Norte, Nordeste e Central.

Abastecimento - De 
acordo com informações 
coletadas pela Emater-MG 
na Ceasaminas, até o mo-
mento, não houve nenhum 
impacto significativo na 
oferta de frutas e hortaliças 
para o mercado atacadista. 
Porém, em algumas praças 

da Ceasa no interior do 
estado, houve redução de 
oferta de produtos como 
beterraba, mandioca, quia-
bo e mandioquinha-salsa, 
comercializados nos mer-
cados locais e regionais.

Nos bolsões verdes 
das regiões metropolita-
nas, onde se concentra 
a maior produção de fo-
lhosas, ainda há possi-
bilidade de impacto no 
abastecimento por causa 
das condições climáticas. 
A Emater-MG lembra que, 
no período chuvoso, já é 
comum ocorrer a redução 
da área plantada nestes lo-
cais. Há ainda alguns pon-
tos de interdição em rodo-
vias que podem prejudicar 
o escoamento de produtos 
como morango e batata, 
principalmente nas regiões 
Sul e Campo das Vertentes.

Pecuária - Na pecuá-
ria leiteira, a estimativa da 
Emater-MG mostra que, 
nos municípios prejudica-
dos pelas chuvas, 21,4% da 
produção de leite foi com-
prometida, principalmente 
nas regiões Nordeste, Les-
te e Central. Uma pesquisa 
feita pelos técnicos da 
empresa com 96 laticínios 
no estado indicou que, em 
média, a queda na captação 
de leite foi de 9%, princi-
palmente pela dificuldade 
de deslocamento em algu-
mas localidades. Outras 

Entidade já entregou 20 mil cestas básicas e 5 mil kits de 
higiene pessoal em diversas regiões mineiras

atividades que registram 
possibilidade de dano com 
as chuvas foram piscicul-
tura (28,3%), avicultura 
caipira (23,7%), pecuária 
de corte (17,7%) e sui-
nocultura caipira (15%).

Assistência Técnica 
da Emater-MG - “Des-
de o início das chuvas 
em dezembro, os técni-
cos da Emater-MG estão 
fazendo o levantamento 
dessas áreas afetadas e 
das estradas vicinais com 
problemas. Todas essas 
informações são enca-
minhadas ao governo do 
Estado e às prefeituras. 
Os dados contribuem na 
elaboração dos decretos 
municipais de emergência 
e na elaboração de ações 
emergenciais. A Emater 
também está apoiando 
os produtores rurais no 
controle fitossanitário das 
lavouras, pois neste perí-
odo de chuvas, aumenta 
a incidência de doenças 
fúngicas nas plantas. Tam-
bém damos assistência aos 
produtores rurais na ela-
boração de projetos para 
recuperação de estruturas 
danificadas nas proprieda-
des rurais”, informa o dire-
tor técnico da Emater-MG, 
Gelson Soares Lemes.

Ele afirma ainda que 
os técnicos da empresa 
elaboram laudos e projetos 
técnicos para os produ-
tores que precisam obter 
recursos junto aos agentes 
financeiros. Outra ação da 
empresa neste período é 
o apoio aos agricultores 
do semiárido mineiro que 
têm direito ao Garantia 
Safra. Ele é um benefício 
do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf). O 
Garantia Safra é pago aos 
agricultores inscritos, com 
renda mensal de até um sa-
lário-mínimo e meio, com 
plantio entre 0,6 e 5 hecta-
res, e que tiverem perdas 
comprovadas por estia-
gem ou excesso de chuva 
em lavouras como feijão, 
milho, arroz, mandioca e 
algodão. (Assessoria de 
Comunicação – Emater-
-MG - Jornalista respon-
sável: Marcelo Varella).
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Entenda o papel da 
Cemig nas bandeiras 

tarifárias na conta de luz
As bandeiras tari-

fárias que incidem nas 
contas de energia dos 
brasileiros são defini-
das pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica 
(Aneel). Elas valem para 
todo o território nacio-
nal, sendo o mesmo va-
lor aplicado para todos 
os consumidores no país. 

O gerente de Regu-
lação e Tarifas da Cemig 
Distribuição, Giordano 
Bruno de Pinho Matos, 
explica que a empresa 
não defi ne quando ocor-
re a cobrança de bandei-
ras na conta de energia. 
Segundo ele, o Sistema 
de Bandeiras Tarifárias 
existe desde 2015, e elas 
são adicionadas quando 
as condições de gera-
ção de energia elétrica 
são desfavoráveis, com 
maior acionamento de 
usinas termelétricas, 
que são bem mais caras. 

Excepcionalmente, 
desde primeiro de setem-
bro de 2021, passou a 
vigorar a nova bandeira, 
denominada “escassez 
hídrica”. Essa cobrança 
vale para todos os con-
sumidores do Sistema 
Interligado Nacional, de 
setembro de 2021 a abril 
deste ano, com exceção 
dos benefi ciários da ta-
rifa social. A bandeira 
de escassez hídrica foi 
criada por determina-
ção da Câmara de Re-
gras Excepcionais para 
Gestão Hidroenergética 
(CREG) para custear os 
custos excepcionais do 
acionamento de usinas 
térmicas e da impor-
tação de energia. Com 
a decisão da CREG, a 
cobrança da bandeira de 
escassez hídrica ficou 
estabelecida no valor de 
R$ 14,20 a cada 100 qui-
lowatt-hora consumidos. 

Sistema de ban-
deiras - O valor das 
bandeiras é definido 
anualmente pela Aneel, 
no fi nal do período de 
chuvas no país e, atual-
mente, existem quatro 
patamares. A bandei-
ra verde que não traz 
acréscimo no valor. A 
bandeira amarela, quan-
do há condições menos 
favoráveis de geração de 

energia, com acréscimo 
de R$ 1,874 para cada 
100 kWh consumidos. A 
bandeira vermelha possui 
os patamares 1 e 2, com 
acréscimo de R$3,971 
ou de R$ 9,492 para cada 
100 kWh consumidos. 

 O sistema de ge-
ração e transmissão do 
Brasil é conectado por 
meio do Sistema Nacio-
nal Interligado (SIN). 
O país é dividido em 
quatro subsistemas na 
questão de geração: o 
subsis tema Sudeste/
Centro-Oeste, o subsis-
tema Sul, o subsistema 
Nordeste e o subsistema 
Norte. As usinas de Minas 
Gerais estão, majorita-
riamente, no subsistema 
Sudeste/Centro-Oeste. 

 Como o sistema bra-
sileiro é interligado, a 
Aneel leva em considera-
ção todos os subsistemas 
para definir a bandeira 
que vai vigorar no país. 
Lembrando que as ban-
deiras tarifárias indicam 
as condições hidrológi-
cas para a produção de 
energia elétrica. Isto é, 
quanto mais térmicas são 
acionadas para atender a 
demanda da população, 
mais cara será a produ-
ção de energia. Isso se 
deve pelo fato de que 
as usinas térmicas utili-
zam combustíveis fósseis 

Situação dos reser-
vatórios - “Em setembro 
do ano passado, os reser-
vatórios da região Su-
deste atingiram o menor 
nível histórico e, mesmo 
com o grande volume de 
chuvas, o armazenamento 
do subsistema Sudeste/
Centro-Oeste, registrado 
pelo Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico 
(ONS) no dia 11 de ja-
neiro, foi de 33,56%“, 
explica o gerente Gior-

dano de Pinho Matos. 
 Além disso, usinas 

com reservatórios de 
grande porte, fundamen-
tais para o armazena-
mento de água durante 
o período seco, de maio 
a setembro, ainda per-
manecem com baixos 
volumes. A Usina Nova 
Ponte, no Triângulo, por 
exemplo, apresentava 
apenas 22,17% de arma-
zenamento, no último dia 
11, enquanto, na mesma 
data, o reservatório da 
Usina Emborcação, tam-
bém no Triângulo, apre-
sentava 26,565 de ocu-
pação do seu volume útil. 

 Conta de energia 
- A maior parte da conta 
de energia não fi ca com 
a distribuidora. Quando a 
conta chega ao consumi-
dor, ele paga pela compra 
da energia (que são os 
custos de geração), pelo 
transporte (que são os 
custos de transmissão) e 
pela entrega (que são os 
custos de distribuição), 
além de encargos setoriais 
e tributos. Do valor cobra-
do na tarifa, 21,9% fi cam 
na Cemig Distribuição e 
se destinam a remunerar 
o investimento, cobrir a 
depreciação dos ativos e 
outros custos da empresa. 
Os demais 78,1% são utili-
zados para cobrir encargos 
setoriais (13,8%), tributos 
pagos aos governos fe-
deral e estadual (28,2%), 
energia comprada (27,7%) 
e encargos de transmissão 
(8,4%). A Cemig mantém 
em seu site na internet um 
detalhamento das tarifas 
cobradas com a aplicação 
das bandeiras tarifárias, 
discriminadas por tipo 
de consumidor. Os va-
lores faturados, incluin-
do impostos e encargos, 
também vêm discrimi-
nados na conta de luz. 

Companhia mineira não defi ne aplicação dessas bandeiras

Aumentou a inversão 
na ordem de valores

Por Humberto Barbosa

Em certa época uma 
celebridade teria dito: “De 
tanto ver triunfar nulida-
des, acabo tendo vergo-
nha de ser honesto. “A 
pandemia além de ceifar 
vidas humanas, trouxe aos 
microfones, câmeras, pá-
ginas dos jornais e de re-
vistas escândalos, nunca 
antes imaginados. Pirraça 
de governantes, querendo 
saber mais e ditar nor-
mas em seus territórios, 
pouco se lixando com o 
sofrimento e morte dos 
seus governados. Vem a 
público com frequência, 
compras desonestas de 
equipamentos invisíveis, 
superfaturamento de remé-
dios, prefeitos, vereadores 
e governadores presos por 
atitudes desonestas durante 
a pandemia. Agora, recen-
temente circulou, pelas 
redes sociais, uma queixa 
contra o Hospital Philadel-

fi a, acusado de ter cobrado 
bolsas de sangue, utilizadas 
em pacientes internados.

Em entrevista o dire-
tor do hospital, esclareceu 
que o paciente ocupava 
leito particular e que as 
alegações do seu parente 
de que o sangue é doado 
sem nenhum custo para 
a rede hospitalar, tem na 
verdade outros compo-
nentes, como condicio-
namento, acréscimo de 
insumos, e conservação de 
temperatura e outras provi-
dências, para manutenção 
da qualidade do sangue.

Segundo o diretor 
do hospital, a cobrança 
em leitos particulares é 
lícita, de pleno conhe-
cimento do Ministério, 
das secretarias estaduais 
e municipais de saúde. 
Enfi m das autoridades e 
principalmente do Mi-
nistério Público. Vale 

ressaltar que os pacientes 
do SUS não pagam nada, 
e que os benefi ciários dos 
planos de saúde também 
são cobrados pelo forne-
cimento de sangue, inde-
pendente da doação ter 
sido gratuita e voluntária.

A visão popular de 
todos, sobretudo daqueles 
com menor número de 
informações é de que o 
presente recebido, nunca 
deveria ser vendido, sob 
nenhum pretexto. Como 
ninguém cobra ao doar san-
gue, pressupõe que quem 
recebe esse sangue doado, 
deveria fi car isento de qual-
quer pagamento. Os argu-
mentos usados pela rede 
hospitalar para cobrar de 
pacientes particulares e dos 
planos de saúde, acaba ali-
mentando, a grosso modo, 
uma polêmica. Na verdade 
se trata de uma situação 
verdadeiramente atípica.

Pai e fi lha fi cam feridos 
após sofrerem acidente 

na MG-217, em Poté
A Polícia Militar Ro-

doviária registrou um aci-
dente na MG-217, Km 
29, no município de Poté, 
na segunda-feira (10/01), 
e conforme o histórico 
da ocorrência, pai e fi lha 
transitavam de bicicle-
ta sentido Poté a Teófi lo 
Otoni, quando foram atin-
gidos por um automóvel 
que transitava em sentido 
contrário e invadiu a con-
tramão. As vítimas foram 
socorridas e encaminhadas 
ao Hospital Santa Ro-
sália com várias lesões.

Segundo a PM, o mo-
torista alegou que após des-
viar de buracos, acessou a 
contramão, não percebeu o 
ciclista devido a escuridão 
e falta de equipamentos de 
sinalização na bicicleta. 
“Novamente alertamos 
os ciclistas e pedestres 
quanto aos riscos dos des-
locamentos noturnos em 

rodovias. Sugerimos que 
utilizem lanternas, celu-
lares ou qualquer tipo de 
iluminação para serem 
visualizados à distância”, 
alerta o tenente Reinaldo.

Aos motoristas, devi-
do aos buracos nas rodo-
vias, o tenente orienta a 
reduzirem a velocidade, 

terem mais cautela, e antes 
de acessarem a contra-
mão avaliem os riscos de 
colisões. “Polícia Militar 
Rodoviária: Os anjos da 
guarda dos caminhos de 
Minas”. (Informações/
Foto: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).
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PM prende 03 suspeitos 

de envolvimento em 
homicídios e tráfico de 

drogas em Padre Paraíso

Polícia Militar apreende 
menor com droga dentro 

de bar em Itaipé Foragido da justiça é 
preso durante operação 

da PM em Medina

Na quarta-feira (12), 
durante ações desenvol-
vidas pelo 70° Batalhão 
de Polícia Militar, para 
prevenir a prática de cri-
mes violentos, sobretudo, 
o homicídio, os militares 
cumpriram mandados de 
busca e apreensão na ci-
dade de Padre Paraíso, e 
durante as diligências, fo-
ram encontradas na posse 
de J.A.A.S. e A.G.V., se-
gundo a polícia já conhe-
cidos por envolvimento 
no tráfico de entorpecen-
tes, 57 pedras e 21 pinos 
de substâncias semelhan-
tes ao crack e cocaína, a 
quantia de R$1.820,00, 01 
faca, vários comprovantes 
de depósito, embalagens 
para acondicionar drogas 
e 02 aparelhos celulares.

Durante  busca na 
residência de W.B.S. e 
S.R.S., foram localizadas 
85 buchas e 02 tabletes de 
substância análoga à ma-
conha, 65 pedras de subs-
tância semelhante ao cra-
ck, 01 pistola marca Tau-
rus, calibre 9mm, modelo 

Durante operação no 
Bairro Jardim de Minas, 
em Itaipé, os militares 
visualizaram alguns indi-
víduos em atitude suspeita 
na porta de um bar. Se-
gundo a polícia, o local é 
conhecido pela prática do 
crime de tráfico de drogas. 
Devido à suspeita os mili-
tares fizeram a abordaram, 
a princípio nada de ilícito 
foi encontrado com eles.

Após buscas dentro do 
estabelecimento foram en-
contradas próximo a uma 
janela do bar 02 buchas 
de substância semelhante 
à maconha, os suspeitos 
foram questionados de 
quem seria, tendo um me-
nor que estava no local 

G2C com 36 cartuchos 
intactos, 03 carregadores 
vazios de pistola marca 
Taurus, modelo PT111, 
calibre 9mm, 01 faca, 02 
celulares e a quantia de 
R$1.482,00. Os três pre-

sos foram encaminhados 
à delegacia de Polícia Ci-
vil, onde foram autuados 
pela autoridade policial. 
(Assessoria de comu-
nicação organizacional 
do 70º BPM, Araçuaí).

assumido ser dono das 
substâncias e disse que 
seria para consumo. O 
menor foi apreendido e 
conduzido até a delegacia 
de Polícia Civil de Novo 
Cruzeiro, junto com a dro-
ga e a quantia de R$60,00 
que foram apreendidos.

A representante legal 
do menor acompanhou 

toda ocorrência, sendo 
garantidos os direitos 
constitucionais do apre-
endido. Equipe: tenente 
Marlos, sargento Pedro-
sa, cabos Karine e Del-
vano, soldado Lincoln. 
(Informações/Foto: tenen-
te Marlos Aurélio Alves 
Barbosa, comandante 2° 
Pelotão/232ª Cia PM).

Polícias Civil e 
Militar deflagram a 

operação “Sigrun” em 
Serra dos Aimorés

Na quar ta - fe i r a 
(12/01), as polícias Ci-
vil e Militar deflagra-
ram a operação “Sigrun” 
na cidade de Serra dos 
Aimorés, para dar cum-
primento a 25 medidas 
cautelares expedidas 
judicialmente, dividi-
das em 19 mandados de 
busca e apreensão e 6 
mandados de prisão pre-
ventiva. Para a operação 
atuaram 19 policiais ci-
vis, uma equipe do canil 
da PCMG, 24 policiais 
militares, 15 viaturas 
policiais, além de uma 
unidade policial de cães 
farejadores da PCMG.

Nesta data, foram 
efetivamente cumpridas 
as prisões preventivas 
de 04 pessoas, duas fo-
ram presas em flagrante 
delito por tráfico de dro-
gas, além de um menor 
apreendido. Durante as 
diligências, foram apre-
endidos 314 pedras de 
crack, 01 pedra bruta de 
crack, 07 buchas de ma-
conha, 02 papelotes com 
cocaína, 01 balança de 
precisão, 50 pinos vazios 
para embalar cocaína, 
um coldre para portar 
arma de fogo, diversos 
materiais utilizados para 
refino de drogas (ácido 
bórico, lidocaína, cafeí-
na em pó), a quantia de 
R$455,00 em dinhei-
ro, 01 facão e 02 facas.

Foi apreendido ain-
da um veículo Chevrolet 
Ônix obtido com pro-
ventos oriundos da prá-
tica de infrações penais 

relacionadas ao tráfico 
de drogas. As investiga-
ções transcorreram no 
período aproximado de 
quatro meses, para coi-
bir a prática de recentes 
crimes de homicídios 
praticados na cidade de 
Serra dos Aimorés. A 
Polícia Civil apurou que 
os integrantes de uma 
organização criminosa 
estabelecida em Serra 
dos Aimorés eram os res-
ponsáveis por ordenar o 
cometimento dos crimes.

“SIGRUN” é o nome 
dado à rainha das Valquí-

rias na mitologia nórdi-
ca, entidades femininas 
responsáveis por receber 
os mortos antes de en-
caminhá-los ao Valhalla 
(paraíso pós-mortes dos 
escandinavos antigos). 
As investigações foram 
conduzidas pela 4ª De-
legacia Regional de Po-
lícia Civil de Nanuque, 
contando com o apoio 
da 24ª Companhia In-
dependente de Polícia 
Militar de Nanuque. (In-
formações/Fotos: asses-
soria de comunicação da 
PCMG/ Teófilo Otoni).

A Polícia Militar realiza-
va uma operação em Medina, 
no Vale do Jequitinhonha, 
quando os militares aborda-
ram G.P.S., no Bairro Santa 
Maura, segundo a PM, em 
local conhecido pela prática 
de tráfico de drogas e ações 
de gangues. Após consul-
ta no sistema informatiza-
do, foi constatado que ha-
via um mandado de prisão 
em aberto contra o suspeito 
para cumprimento de pena, 
pois ele seria autor de um 
homicídio ocorrido naque-
le bairro no ano de 2020.

O homem foi preso, na 

terça-feira (11/02), condu-
zido à delegacia de Polícia 
Civil de Medina para de-
mais providências quando ao 
cumprimento do mandado 

judicial. Equipe: sargento 
Luiz Carlos e soldado Alyson. 
(Informações: assessoria de 
comunicação organizacio-
nal do 70º BPM, Araçuaí).

A operação foi coordenada pelo delegado, dr. Luiz Bernardo
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ITAMBACURI – MG

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão (Presencial) nº 001/2022. O SAAE de Itambacuri 

torna público que irá realizar às 8 horas e 30 minutos do dia 01 
de Fevereiro de 2022, licitação pública na modalidade Pregão 
(Presencial) N° 001/2022 para a contratação de REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS REAGENTES LABORATORIAIS. Os 
interessados poderão retirar o Edital no Edifício sede do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, Rua Professor Mendonça, nº 36, 
CEP: 39830-000, Centro, Itambacuri-MG ou solicitar o envio 
através e-mail cplpregoeiro@hotmail.com. Informações com-
plementares poderão ser obtidas através do telefone 33-3511-
1405 ou (33) 984492518 – Gilmar Pereira Duarte, Pregoeiro.

Publicação LegalApós denúncia PM em Araçuaí 
recupera motocicleta furtada

Na terça-feira (11/01), 
a Polícia Militar recebeu 
informações que um ho-
mem estaria negociando 
uma motocicleta na co-
munidade Baixa Quente, 
zona rural de Araçuaí, e 
que o veículo seria pro-
duto de um furto ocor-
rido na cidade de Belo 
Horizonte. Foi desen-
cadeada uma operação 
na localidade para ave-
riguação da denúncia, o 
homem foi localizado e a 

motocicleta recuperada.
O autor foi preso e 

conduzido juntamente 
com a motocicleta para 
a delegacia de Polícia 
Civil  para tomada de 
demais  providências . 
Equipe: tenente Eduar-
do, sargento Santiago 
e  soldado Quaresma, 
e seção de intel igên-
cia. (Informações/Foto: 
assessoria de comuni-
cação organizacional 
do 70º BPM, Araçuaí).

Segurança Pública

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
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EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013183 - GEOVANE ALVES DIAS, solteiro, maior, repositor, 

nascido aos 31/10/1996, na Rua Salvador, 85, Bairro Indaiá, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Salvador, 85, Bairro Indaiá, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO CARLOS DIAS ALVES e CASSIA 
ALVES PEREIRA; e LARISSA RODRIGUES OLIVEIRA, solteira, 
maior, atendente de balcão, nascida aos 14/02/2003, no H.N.S.M.I, 
natural de Padre Paraíso-MG, residente na Rua Frei Benvindo, 251, 
Bairro Joaquim Pedrosa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MARINO 
OLIVEIRA SANTOS e JULIANA RODRIGUES DE SOUZA; 

013184 - RICARDO PEIXOTO MAIA, divorciado, maior, 
gestor e analista ambiental, nascido aos 07/03/1953, na Rua Visconde 
do Rio Branco, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua João 
Pungirum, 602, Bairro São Francisco, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
MANOEL PEIXOTO MAIA SOBRINHO e EUNICE PUNGIRUM 
MAIA; e ANDREA CLAUDIA HASENACK, solteira, maior, fun-
cionária pública municipal, nascida aos 09/09/1969, no Hospital São 
Vicente de Paulo, natural de Três de Maio-RS, residente na Rua João 
Pungirum, 602, Bairro São Francisco, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
MARTIN HEINRICH HASENACK e VENILDA HASENACK; 

 013185 - MARDEN FERREIRA DOS SANTOS, solteiro, maior, 
estudante, nascido aos 25/01/1994, no Hospital Dr. Carlos Marx, na-
tural de Malacacheta-MG, residente na Avenida Sidônio Otoni, 1307 
C, Bairro São Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ORLANDO RO-
DRIGUES FERREIRA e VANUZIA APARECIDA PEREIRA DOS 
SANTOS; e VALTRIANA GOMES DOS SANTOS, solteira, maior, 
agente de endemias, nascida aos 19/02/1994, em São João da Serra, 
natural de Malacacheta-MG, residente na Avenida Sidônio Otoni, 1307 
C, Bairro São Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ GOMES 
PRIMO e CARMELITA RODRIGUES DOS SANTOS;  

Teófi lo Otoni-MG 13/01/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13183 a 13185

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013182 - ASTOR GOMES DOS SANTOS JÚNIOR, solteiro, 

maior, cozinheiro, nascido aos 05/07/1985, no Hospital São Bento, 
natural de Novo Cruzeiro-MG, residente na Rua Walter Mobley Sco-
fi eld, 42, Bairro Alto Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de AS-
TOR GOMES DOS SANTOS e CLEMÊNCIA ALVES DA SILVA; 
e MICHELLE TEIXEIRA DE ARAUJO, solteira, maior, professora, 
nascida aos 14/06/1998, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Judite Soriano Freire, 21, Bairro Alto 
Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MARCOS ANTONIO 
FERREIRA DE ARAUJO e ELENICE TEIXEIRA ARAUJO; 

Teófi lo Otoni-MG 12/01/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13182
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