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Covid-19: Copasa 
reforça o uso de canais 
digitais de atendimento
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PRF prende condutor 
por porte ilegal de arma

 de fogo, em Medina
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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

CDL-TO entrega Motos 
0KM aos contemplados 
na Campanha Compra 

Premiada 2021

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófilo Otoni realizou um evento, na quinta-feira 
(13/01), para entrega das 03 Motos 0KM, da campanha Compra Premiada CDL-TO 2021, 
do sorteio alusivo ao Natal. Os ganhadores foram: Ednéia A. dos Santos, que comprou 
na empresa Pedra Riscada Materiais de Construção, Aislan O. Santos, na Relojoaria 
Siqueira, e Daniel O. de Carvalho, na empresa Pop Armarinho Confecções. Página 8

15ª Região de Polícia 
Militar terá novo 

comandante, que é 
natural de Teófilo Otoni

A 15ª Região de Po-
lícia Militar terá um novo 
comandante a partir do dia 
10 de fevereiro, quando 
ocorrerá a passagem de 
comando do coronel Célio 
Alves de Menezes Júnior, 
que vai para a Reserva da 
PMMG, para o tenente-co-
ronel Sandro Heleno Go-
mes Ferreira. Ressaltando, 
que pela primeira vez um 
teófilotonense vai comandar 
a 15ª RPM. Sandro Heleno, 
que é oriundo da região da 
Vila Barreiros. Página 2

Rede de Atendimento 
"Aqui Tem Sebrae" 

Chega a Itamarandiba

Foi inaugurada nesta quinta-feira (13/01), a unidade da Rede de Atendimento 
‘Aqui Tem Sebrae’ em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. A iniciativa do Sebrae 
Minas pretende ampliar e facilitar o acesso às orientações e serviços aos pequenos 
negócios da cidade e entorno. Os atendimentos são gratuitos e realizados na Rua 
Coronel Gentil Fernandes, 52, Centro. Informações: (38) 3521-1474. Página 2

Após colisão frontal dois 
caminhões se incendeiam 

na BR-116, em Teófilo Otoni
A Polícia Rodoviária 

Federal registrou um gra-
ve acidente na tarde deste 
domingo (16/01), na BR-
116, próximo ao Distrito 
de Mucuri, município de 
Teófilo Otoni, sendo uma 
colisão frontal entre dois 
caminhões que se incendia-
ram. Equipes dos Bombei-
ros debelaram o incêndio, 
sendo necessário o uso de 
dois caminhões de com-
bate a incêndio. Página 6
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Cidade
15ª Região de Polícia 

Militar terá novo 
comandante, que é 

natural de Teófi lo Otoni

A 15ª Região de 
Polícia Militar terá um 
novo comandante a par-
tir do dia 10 de feverei-
ro, quando ocorrerá a 
passagem de comando 
do coronel Célio Alves 
de Menezes Júnior, que 
vai para a Reserva da 
PMMG, para o tenente-
-coronel Sandro He-
leno Gomes Ferreira. 
Ressaltando, que pela 
primeira vez um teófi -
lotonense vai comandar 
a 15ª RPM. Sandro He-
leno, que é oriundo da 
região da Vila Barreiros, 
se apresentou em uma 
reunião com a impren-
sa e falou das suas ex-
pectativas nesta região.

 Disse que vai dar 
continuidade ao legado 
deixado pelo coronel 
Menezes, frisando que 
já existem muitos proje-
tos, um trabalho muito 
bem feito, e os números 
mostram isso, destacan-
do que a 15ª RPM está 
indo para o 5º ano com 
reduções sucessivas e 
substanciais de crimes 
violentos. Ele informa 
que existe na PMMG 
um processo sucessório 
muito bem sedimentado 
ao longo dos 246 anos de 
existência da instituição.

 “Um comando não 
destrói o outro comando 
para criar sua identidade, 
nós damos continuidade. 
Eu estou fazendo uma 
transição com o coronel 
Menezes, e trouxe pra 
vocês os resultados de 
2021, que não tem nenhu-
ma participação minha. O 
coronel Menezes deixará 
um grande legado. Tenho 
absoluta certeza que dia 
10 de fevereiro, na pas-
sagem de comando, ele 
inclusive, deve fazer uma 
prestação de contas para 
comunidade da região.

Disse que, de Belo 
Horizonte e Uberlândia, 
acessou grandes projetos 
de Teófi lo Otoni, elogian-
do o trabalho do coronel 
Menezes, e ressalta que 

chega com sua bagagem, 
com sua característica 
pessoal de comando, e vai 
agregar e realizar daqui 
para frente. Informou 
que está fazendo um es-
tudo analítico profundo 
dos homicídios consuma-
dos, e tentados ocorridos 
ou registrados no ano 
de 2021, e uma caracte-
rística da nossa região, 
sugere fortalecer o pa-
trulhamento rural. “Nós 
pretendemos fortalecer 
o patrulhamento rural, 
um dos portfólios mais 
importantes executados 
pela Polícia Militar”. O 
tenente-coronel Sandro 
Heleno será promovi-
do ao posto de coronel 
da PMMG, no dia 01 
de fevereiro de 2022.

A troca de comando, do coronel Célio Alves de Menezes Jr pelo 
tenente-coronel Sandro Heleno, será no dia 10 de fevereiro 

Rede de Atendimento 
"Aqui Tem Sebrae" 

Chega a Itamarandiba

Foi inaugurada nesta 
quinta-feira (13/01), a uni-
dade da Rede de Atendi-
mento ‘Aqui Tem Sebrae’ 
em Itamarandiba, no Vale 
do Jequitinhonha. A ini-
ciativa do Sebrae Minas 
pretende ampliar e facilitar 
o acesso às orientações 
e serviços aos pequenos 
negócios da cidade e en-
torno. Os atendimentos são 
gratuitos e realizados na 
Rua Coronel Gentil Fer-
nandes, 52, Centro. Infor-
mações: (38) 3521-1474. 

 No local, serão ofere-
cidos produtos e serviços 
como: orientações para mi-

croempreendedor indivi-
dual (MEI) - formalização, 
declaração e obrigações, 
informações sobre abertu-
ra de empresas e melhoria 
para a gestão do negócio, 
além de programações de 
eventos e capacitações 
voltadas para pequenos 
negócios. A iniciativa tem 
o apoio da Associação 
Comercial e Industrial de 
Itamarandiba (ACIAI). 
"Queremos criar um am-
biente favorável para o 
desenvolvimento dos pe-
quenos negócios, facilitan-
do o acesso às orientações 
e informações para quem 

pretende abrir ou melhorar 
a gestão do negócio”, ex-
plica o analista do Sebrae 
Minas Julian Rodrigues. 

Na Rede de Atendi-
mento ‘Aqui tem Sebrae’, 
as instituições parceiras 
também vão oferecer suas 
soluções, serviços e capa-
citações. “Unimos forças 
com os parceiros para es-
timular ainda mais o em-
preendedorismo e a com-
petitividade dos pequenos 
negócios da cidade”, en-
fatiza Julian. (Assessoria 
de Imprensa | Prefácio 
Comunicação - William de 
Jesus - (33) 99190-0011).

Covid-19: Copasa 
reforça o uso de canais 
digitais de atendimento

Devido ao aumento na circulação do coronavírus nas últimas semanas 
e com o intuito de reduzir as possibilidades de contaminação nas agências, 
a Copasa reforça o uso dos canais digitais de atendimento ao público. O 
acesso é simplifi cado e garante agilidade e segurança para os usuários, 
que podem acionar a companhia 24 horas por dia, por meio do site www.
copasa.com.br, pelo aplicativo Copasa Digital ou pelo telefone 115. Além 
disso, é possível solicitar atendimento pelo WhatsApp da Copasa pelo (31) 
9 9770-7000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A Copasa reitera que o uso dos canais digitais se torna 
indispensável para conter a propagação de Covid-19. No momento, 
algumas agências da companhia estão fechando em virtude de casos 
confirmados entre os funcionários. (COPASA).

A iniciativa do SEBRAE Minas pretende reforçar o apoio e suporte 
gerencial aos pequenos negócios da cidade e entorno

(33) 3522-5260
Av. Minas Gerais, 1650 - São Cristóvão 

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 
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Gerais
Prefeituras de Minas 
podem recorrer ao 

serviço voluntário de 
profissionais técnicos

Com o objetivo de 
apoiar as prefeituras no 
enfrentamento às conse-
quências das chuvas que 
assolam Minas Gerais, 
o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia 
de Minas Gerais (Crea-
-MG) está cadastrando 
profissionais voluntários 
para prestar assistência 
técnica. Para isto, os 
interessados em ajudar 
precisam preencher o 
formulário no portal do 
Conselho. A partir dos 
cadastros, será forma-
do um banco de dados, 
classificado por espe-
cialidade, para ser re-
passado às prefeituras 
que necessitarem e pro-
curarem pelo Crea-MG.

Até o momento, 
mais de 220 profissio-
nais de 70 cidades se 
cadastraram para o tra-
balho voluntário. Além 
de Minas, profissionais 
da Bahia, Maceió, Rio 
De Janeiro, Goiás, San-
ta Catarina, São Paulo 
e Distrito Federal se 
dispuseram a ajudar. O 
Crea-MG vai repassar 
aos profissionais vo-
luntários uma ajuda de 
custo de R$ 196,31 por 
dia de apoio técnico 
prestado. Já a prefei-
tura fica responsável 
por transportar ou arcar 
com o deslocamento 
do profissional até a 
área onde as ativida-
des serão executadas.

Assistência técnica 
- Os impactos do grande 
volume de chuvas nos 
últimos dias incluem ala-
gamentos, destruição dos 
sistemas de drenagem, 
queda de contenções, 
queda de barreiras e desa-
bamentos de edificações. 
De acordo a Coordena-
doria Estadual de Defesa 
Civil (Cedec), até o dia 
13 de janeiro, 374 muni-
cípios estavam em situa-
ção de emergência, além 
de diversos pontos de 
interdição em estradas. O 
presidente do Crea-MG, 
engenheiro civil Lucio 
Fernando Borges, ressalta 
a necessidade do conheci-
mento técnico de profis-
sionais da engenharia, da 
agronomia e das geociên-
cias para o atendimento 
e soluções emergenciais 
dessas questões. “É muito 
importante a contribui-
ção do profissional nesta 
iniciativa para levar o 
apoio técnico necessário 
às prefeituras mineiras, 
neste momento difícil 

que muitas pessoas estão 
enfrentando”, destacou.

 As prefeituras que 
precisarem do apoio po-
dem solicitar o contato 
de profissionais técnicos 
voluntários pelo e-mail 
presidencia@crea-mg.
org.br. Para receber o 
auxílio do Crea-MG, o 
profissional deve, após 
prestar o serviço solicita-
do pela prefeitura, enviar 
para o mesmo e-mail 
presidencia@crea-mg.
org.br o nome completo, 
número da conta, além da 
declaração do município. 

Serviço
• Profissional, para se 

cadastrar, acesse: https://
bit.ly/profissionalvoluntário

• Prefeitura, para so-
licitar profissionais téc-
nicos voluntários, envie 
e-mail: presidencia@
crea-mg.org.br.

• Em caso de dúvidas 
entre em contato com o 
Crea-MG: http://www.
crea-mg.org.br/fale-co-
nosco. (Iane Chaves - 
Assessora de Imprensa).

Cadastro realizado pelo Crea-MG tem o intuito de apoiar as cidades 
no enfrentamento às consequências das chuvas que atingem Minas

Verba foi economizada pelos deputados em 2021 e foi 
devolvida ao Executivo nesta semana

Assembleia destina 
R$ 106,5 milhões para 

vítimas das chuvas
A Assembleia Legis-

lativa de Minas Gerais 
(ALMG) está devolvendo 
R$ 106,5 milhões ao Po-
der Executivo, relativos 
a recursos orçamentários 
que foram economizados 
pelos 77 deputados durante 
o ano de 2021. Em anún-
cio feito nesta quinta-feira 
(13/01/22), o presidente 
da Assembleia, deputado 
Agostinho Patrus, afirmou 
que o valor deverá ser 
usado para minimizar o 
sofrimento dos mineiros 
com as fortes chuvas que 
atingiram Minas Gerais 
desde o final de 2021.

Agostinho Patrus es-
clareceu que a maior parte 
dos recursos já foi trans-
ferida ao Executivo. “Os 
deputados estaduais de 
Minas Gerais fizeram a 
sua parte: economizaram 
R$ 106 milhões, sendo 
R$ 98 milhões já repas-
sados. O restante, R$ 8 
milhões serão repassados 
ainda esta semana para 
que o governo do Estado 
possa utilizar esse recurso, 
que é o dobro do que se 
anunciou até agora para 
minimizar a situação da 

mineira e do mineiro que 
tanto sofrem com pessoas 
desalojadas, desabrigadas 
em todo o nosso Esta-
do”, afirmou o presidente.

Repasses – Esta não 
é a primeira vez, durante 
a pandemia de Covid-19, 
que o Poder Legislativo 
devolve aos cofres públi-
cos recursos economiza-
dos durante a atual legisla-
tura. Em 23 de fevereiro de 
2021, a Assembleia devol-
veu, ao Governo do Esta-
do, R$ 80 milhões econo-
mizados pelo Parlamento 
mineiro durante o ano de 
2020. O dinheiro foi usado 
no combate à pandemia de 
Covid-19. Antes disso, em 
dezembro de 2019, o setor 
da saúde já havia recebido 

recursos economizados 
pelo Poder Legislativo. 
Durante solenidade para 
entrega de relatório sobre 
o 2º ciclo do Assembleia 
Fiscaliza, o presidente 
Agostinho Patrus forma-
lizou a devolução de R$ 
46 milhões economizados 
pelo Parlamento em 2019.

No início de 2020, ou-
tras iniciativas da Assem-
bleia para ampliar os inves-
timentos públicos em saúde 
foram o remanejamento de 
emendas parlamentares, em 
um valor de R$ 300 milhões, 
e a destinação de quase R$ 
2 milhões para o financia-
mento de consultas médicas 
e outras ações promovidas 
pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG).

Minas Gerais recebe 
mais 112.600 doses de 

Pfizer pediátrica

O Governo de Minas 
Gerais, por meio da Secre-
taria de Estado de Saúde 
(SES-MG), informa que, 
nesta segunda-feira (17/1), 
o estado vai recebeu 112.600 
doses de vacinas pediátricas 
da Pfizer. Os imunizantes 
integram a 80ª remessa de 
vacinas contra a covid-19 
e se destinam à adminis-
tração em crianças com 5 a 
11 anos de idade. As doses 
chegaram ao Aeroporto In-
ternacional de Belo Hori-
zonte, em Confins, em voo 
programado para as 21h55, e 
foram entregues em seguida 
à Central Estadual da Rede 
de Frio. A distribuição desse 

lote de imunizantes começa 
nesta terça-feira (18/01).

*A logística de dis-
tribuição para as Unida-
des Regionais de Saúde 
(URSs) e o quantitativo 
destinado a cada municí-
pio estão em elaboração.

Adultos - No sábado 
(15/1), o estado recebeu 
1.002.690 doses de vacinas 
da Pfizer. Os imunizantes 
integram a 78ª remessa de 
vacinas contra a covid-19 
e se destinam à adminis-
tração de dose de reforço 
em pessoas com 18 anos ou 
mais de idade. Os imuni-
zantes chegaram a Confins 
em quatro voos na noite 

da sexta-feira, às 18h15, 
às 18h55, às 21h55 e às 
23h55, e foram entregues 
à Central Estadual da Rede 
de Frio na manhã seguinte.

No caso das vacinas 
para adultos, para melhor 
preservação, os imunobioló-
gicos permanecerão armaze-
nados na Central Estadual da 
Rede de Frio e as Unidades 
Regionais de Saúde irão 
realizar a retirada do quanti-
tativo de doses necessário de 
acordo com solicitação dos 
municípios através do Sis-
tema de Informação de Insu-
mos Estratégicos (Sies). Se-
cretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais - SES-MG)
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Gerais
FIEMG propõe a Zema isenção de 
tarifas de água, esgoto e energia 
elétrica a atingidos por enchentes

O presidente da 
FIEMG, Flávio Roscoe, 
entregou na sexta-feira 
(14), ao governador de 
Minas Gerais, Romeu 
Zema, uma “Proposta 
de medidas emergen-
ciais para recuperação 
econômica e social de 
Minas Gerais, frente às 
chuvas”, que sugere, 
especialmente, isenção 
total das tarifas de água 
e esgoto e de energia 
elétrica aos consumi-
dores residenciais, in-
dustriais e comerciais 
atingidos por enchentes 
no estado. Elaborada 
pela Advocacia Cível e 
Comercial da FIEMG, 
a nota técnico-jurídica 
ressalta que a Lei Es-
tadual 23.797, de 20 
de janeiro de 2021, 
dispõe sobre a con-
cessão, por tempo de-
terminado, da isenção 
dessas tarifas a todos os 
consumidores afetados 
pelo excesso de chuvas 
sobre Minas Gerais.

 A proposta da FIE-
MG é que a isenção 
seja aplicada por três 
meses subsequentes aos 
períodos em que o po-
der público constatar a 
ocorrência de enchentes 
de grandes proporções 
no estado, como as re-
gistradas nos últimos 
dias. Com a anuência 
do governador Romeu 

Zema, pondera a FIE-
MG, Copasa, Copanor e 
Cemig poderão conce-
der esse tipo de isenção 
aos seus fornecedores 
residenciais, industriais 
e comerciais alvo de pre-
juízos, de acordo com o 
que prevê o artigo 5º da 
Lei Estadual 23.797. A 
FIEMG aguarda a apro-
vação da proposta pelo 
governador, na expectati-
va de que essas medidas 
permitam aos mineiros 
atingidos pelas enchen-
tes um recomeço mais 
digno, diante das adver-

sidades que enfrentam.
 Apoio a municí-

pios - Nesta sexta-feira 
(14), Flávio Roscoe e o 
secretário Nacional de 
Defesa Civil, coronel 
Alexandre Lucas Alves, 
participaram de entre-
vista coletiva na qual fo-
ram anunciados detalhes 
de como a FIEMG vai 
auxiliar municípios na 
solicitação de recursos 
federais para a repara-
ção dos danos causados 
pelas chuvas. (FIEMG 
- Federação das Indús-
trias de Minas Gerais). 

Flávio Roscoe entrega documento ao governador com 
medidas que beneficiam consumidor residencial, industrial 

e comercial, baseadas em lei vigente no estado

Entidade faz treinamento de colaboradores para atuação técnica 
diretamente em municípios mineiros com infraestrutura danificada

Pedido de recursos 
federais para reparação 
de cidades atingidas por 

chuvas será feito com 
apoio da FIEMG

A tradicional atuação 
humanitária do Sistema FIE-
MG alcançou novo patamar 
nesta semana. Além de casos 
recentes, como o auxílio na 
aquisição de equipamentos 
para o combate à Covid-19 e 
a arrecadação de alimentos e 
insumos para atingidos pelo 
período chuvoso, a entidade 
treinou, nesta sexta-feira 
(14/01), dezenas de profis-
sionais multidisciplinares da 
Federação para empenho téc-
nico aos municípios mineiros 
afetados pelas tempestades.

Na prática, a frente per-
mitirá que gestores munici-
pais consigam solicitar recur-
sos federais (já liberados pela 
União) para reconstrução e 
reparação de infraestrutura 
destruída pelos temporais. 
O trâmite é feito por meio 
do Sistema Integrado de 
Informações sobre Desastres 
(S2iD) -- saiba mais abaixo. 
O desafio, no entanto, é 
que centenas de pequenas 
cidades não têm condições 
de fazer o preenchimento 
dos dados exigidos pelo 
Governo Federal. A FIEMG 
entrará exatamente neste 
ponto, enviando equipes aos 
municípios necessitados.

O assunto foi abordado 
em coletiva de imprensa 
nesta sexta pelo presidente 
do Sistema FIEMG, Flávio 
Roscoe, e pelo secretário 
nacional de Defesa Civil, 
coronel Alexandre Lucas 
Alves, que é quem ministra 
a qualificação aos colabo-
radores de diversas áre-
as da FIEMG, juntamente 
com o técnico da Secreta-
ria Nacional de Proteção 
e Defesa Civil (SEDEC), 
Marcos Borges. Como ex-
plica Alves, os profissionais 
da FIEMG estarão aptos 
a realizar o trabalho de 
forma precisa, e adequada 
ao que é solicitado pelo 
Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR).

“Os profissionais trei-
nados da FIEMG terão co-
nhecimento do que podem 
pedir, para que os municí-
pios não peçam aquilo que 
a lei não permite. Eles vão 
ter condição de entender 
como funciona o sistema de 
solicitação de recursos da 
Defesa Civil. Ele é simples, 
mas precisa de conhecimento 
técnico. E eles vão entender 
como ajudar os municípios a 
preencher as planilhas para 
que eles tenham condição de 
enviar para os nossos técni-
cos aprovarem, e para nós 

liberarmos recursos para as 
cidades”, explicou secretário 
nacional de Defesa Civil, co-
ronel Alexandre Lucas Alves.

O treinamento teve iní-
cio na quinta-feira (14/01), 
com os primeiros 50 pro-
fissionais da FIEMG. Ou-
tras qualificações irão ocor-
rer, aumentando o número 
para 100 colaboradores da 
entidade treinados para a 
atuação. “A gente vai en-
viar os profissionais para 
os municípios. As cidades 
não têm esse corpo técnico. 
Não se trata de qualificar os 
profissionais dos municí-
pios, e sim profissionais da 
FIEMG e da indústria que 
irão atuar nos municípios 
que não têm essa estrutu-
ra”, afirmou Flávio Roscoe.

Minas tem aproxima-
damente 500 municípios 
com população inferior a 10 
mil habitantes. São cidades 
que têm equipes reduzidas 
e, muitas vezes, nenhum 
profissional habilitado para 
acesso à plataforma S2iD. 
Em alguns casos mais com-
plicados, os próprios prédios 
de prefeituras foram inunda-
dos ou destruídos no período 
chuvoso, impossibilitando 
a realização do pedido de 
auxílio para reconstrução e 
reparação ao Governo Fede-
ral. A estimativa da entidade 
é que, inicialmente, entre 
350 e 400 municípios devam 
precisar do auxílio técnico 
da FIEMG no momento.

Prejuízos à economia 
- Durante a coletiva, o pre-
sidente do Sistema FIEMG, 
Flávio Roscoe, também in-
formou que os prejuízos da 
economia mineira devido ao 
período chuvoso (iniciado 
em outubro de 2021 e com 
término em abril deste ano) 
estão estimados em 0,2% 
do PIB - aproximadamente 
R$ 1,1 bilhão. Em rela-
ção à indústria em especí-
fico, os dados estão sendo 
levantados pela Gerência 
de Economia e Finanças 
Empresariais da FIEMG.

“À medida que há vias 
interditadas, cidades isola-
das, empresas paralisadas, 
a estimativa atual é de que 
hajam 100 mil trabalhadores 

industriais cujas empresas 
estão paralisadas em Minas. 
Isso representa cerca de  8% 
da força de trabalho para-
lisada, por algum motivo, 
em decorrência das chuvas. 
Então, a gente entende que 
vai haver um impacto, sim, 
significativo e, que quanto 
antes for restabelecido, me-
nor será o impacto econômi-
co. E esse impacto reverbera 
em toda a sociedade, já que 
esses produtos e serviços 
também arrecadam tributos, 
geram renda e postos de 
trabalho”, finalizou Roscoe.

Reconhecimento fe-
deral - Gestores de municí-
pios atingidos por desastres 
naturais podem solicitar 
recursos do Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR) para atendimento 
à população afetada, res-
tabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução de 
infraestruturas públicas da-
nificadas pelo desastre. A li-
beração dos montantes é feita 
após reconhecimento federal 
de situação de emergência.

O reconhecimento fede-
ral pode ser solicitado pelas 
prefeituras por meio do Sis-
tema Integrado de Informa-
ções sobre Desastres (S2iD). 
A solicitação de recursos 
também é realizada por meio 
do mesmo sistema. Os gesto-
res devem apresentar o Plano 
de Trabalho, com diversos 
documentos. Com base nas 
informações enviadas, a 
equipe técnica da Defesa 
Civil Nacional avalia as me-
tas e os valores solicitados.

Com a aprovação, é 
publicada Portaria no Diário 
Oficial da União (DOU) com 
a especificação do montante 
a ser liberado. O repasse de 
recursos é estabelecido por 
legislação que prevê fases de 
resposta, restabelecimento 
e reconstrução, todas pre-
cedidas de levantamento de 
danos. Até o momento, se-
gundo o Governo Federal, já 
foram garantidos cerca de R$ 
188 milhões para as localida-
des afetadas pelos temporais. 
Desse total, R$ 48 milhões 
são exclusivos para Minas. 
(FIEMG - Federação das 
Indústrias de Minas Gerais).

Governador Romeu Zema recebe proposta que 
beneficia consumidor das mãos do presidente da FIEMG, 

Flávio Roscoe (FIEMG/Divulgação)
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Moda/Gerais

Inadimplência no Fies 
- Mais de 35% dos 13,1 mil 
contratos de fi nanciamento 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) ativos em 
Uberlândia estão com atra-
sos acima de 90 dias. De 
acordo com dados repassa-
dos pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), 4,7 mil estu-
dantes estão inadimplentes 
no município. Segundo o 
levantamento do FNDE, em 
2019, o número de contratos 
ativos em Uberlândia foi de 
13.364. Os alunos inadim-
plentes atingiram um índice 
de 3.089. Já em 2020, início 
da pandemia de covid-19, os 
contratos foram reduzidos 
para 13.284 e o número de 
inadimplentes saltou para 
3.940. Somente no ano pas-
sado, o número de contratos 
foi de 13.159 e alunos de-
vedores chegaram a 4.702. 
(Diário de Uberlândia)

Pedido para suspen-
são de bandeira vermelha
- O governador Romeu 
Zema enviou, nesta sema-
na, ofício ao ministro de 
Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, solicitando 
a suspensão da “Bandeira 
Vermelha de Escassez Hí-
drica” nas contas de energia 
elétrica em Minas Gerais 
devido às fortes chuvas nas 
últimas semanas. “Quando 
a economia mineira ainda 
tentava se recuperar dos 
nefastos efeitos da pande-
mia de covid-19, agravada 
pela severa crise fi scal que 
se abate sobre as fi nanças 
estaduais, fomos atingidos 
pela catástrofe causada pela 
chuva desproporcional dos 
últimos dias. A solidarie-
dade com os mineiros é 
emergencial”, afi rmou. (Jor-
nal Panorama – Baependi)

Pagamento do Fun-
deb - A administração de 
Ipatinga recebeu, nesta se-
mana, representantes da 
Comissão de Educação da 
Câmara Municipal, mo-
mento em que informou 
sobre o pagamento do res-
tante do rateio do Fundo 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb), 
nesta sexta-feira, 14, con-
cedido aos trabalhadores 
da Educação que foram 
desligados no decorrer de 
2021. O município já havia 
repassado, em dezembro, o 
pagamento a 2.885 servi-
dores, informou o governo. 
O prefeito Gustavo Nunes 
explica que o abono refere-

-se à complementação da 
meta obrigatória de 70% 
dos recursos anuais totais 
do Fundo, que devem ser 
investidos exclusivamente 
em remuneração de pessoal. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Suspensão de even-
tos - Sem nenhum caso de 
covid-12 em dezembro de 
2021, o município de Rio 
Novo, que fi ca a cerca de 52 
quilômetros de Juiz de Fora, 
registrou 30 infecções pela 
doença apenas nos primei-
ros 13 dias de 2022. Diante 
do número crescente de 
transmissões, e ainda com 
os casos de gripe H3N2 que 
já estão impactando a rede 
de saúde, a Prefeitura da 
cidade, por meio de decreto 
publicado nesta semana, 
determinou a suspensão de 
todas as atividades que pos-
sam causar aglomerações 
por 15 dias. A decisão vale 
para espaços públicos e pri-
vados, em ambiente aberto 
ou fechado, que tenha por 
finalidade realizar festas, 
shows e afins. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Mineradoras garan-
tem segurança - As mi-
neradoras Jaguar Mining, 
em Caeté, e AngloGold 
Ashanti, em Sabará, ga-
rantiram estabilidade na 
estrutura de suas barragens 
de rejeitos. O comunicado 
foi feito na terça-feira, 11, 
depois que o Governo de 
Minas e Ministério Público 
acionaram diversas empre-
sas de mineração em MG, e 
deram 24 horas para que as 
companhias apresentassem 
relatórios sobre monitora-
mento de barragens. A An-
gloGold Ashanti e a Jaguar 
Mining não estão na lista de 
empresas notifi cadas. A An-
gloGold Ashanti declarou 
que todas as suas barragens 
estão estáveis e seguras. 
Na tarde de quarta-feira, 
12, o Ministério Público 
de Caeté solicitou infor-
mações atualizadas sobre 
a existência de alguma si-

tuação de risco envolvendo 
a estrutura das barragens. 
(Jornal Opinião – Caeté)

127 anos do congado 
- A Associação Cultural 
do Congado de Timóteo 
realizará a primeira Festa 
Congadeira de São Sebas-
tião, São Benedito e Santa 
Efigênia, no período de 
14 a 23 de janeiro. A data 
comemora os 127 anos de 
tradição do Congado de 
São Sebastião de Timóteo 
com suas manifestações 
religiosas no município 
e exalta a gratidão e a fé 
dos fi éis que contraíram o 
coronavírus no período da 
pandemia e conseguiram 
o restabelecimento de sua 
saúde. É importante lem-
brar que será exigido o uso 
de máscara e álcool 70° 
para todos os participantes 
durante todos os encontros 
que se realizarão. A progra-
mação inclui a realização 
da tradicional novena na 
casa dos devotos, no perí-
odo de sexta-feira, 14, até 
o sábado, 22, sempre às 19 
horas. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Transferência de pa-
cientes - Por causa da in-
terdição das principais vias 
de acesso de Pompéu e o 
Rio Pará transbordar na 
MG-164, em decorrência 
das chuvas, 17 pacientes 
que fariam hemodiálise em 
Bom Despacho foram trans-
feridos de helicóptero da 
Polícia Militar para Marti-
nho Campos. Segundo a as-
sessoria da prefeitura, uma 
van saiu com os pacientes, 
uma técnica de enfermagem 
e o motorista, sentido Bom 
Despacho, quando se depa-
raram com o Rio Pará que 
transbordou na ponte loca-
lizada na MG-164. Em par-
ceria com a Polícia Militar, 
um helicóptero foi acionado 
e transferiu os pacientes 
para Martinho Campos e, 
de lá, seguiram pela rodovia 
até o destino fi nal. (Jornal 
Nova Imprensa – Formiga)

Rede de Notícias

A moda ecossustentável de Stella McCartney
CÍRCULO 

SUSTENTÁVEL
A força do marketing 

ecológico na moda ganhou 
ainda mais potência nesta 
semana, pelo menos nos 
Estados Unidos. É que o 
estado americano de Nova 
York (onde está a cida-
de de Nova York) lançou 
uma ‘Lei da Moda’ - onde 
o aspecto sustentável da 
indústria fashion local 
ganhou controle oficial, 
com direito a multa pesada 
para quem descumpri-la.

Em resumo, essa nova 
lei exigiria que empresas 
do setor mapeassem, no 
mínimo, 50% de sua ca-
deia de suprimentos, co-
meçando com as fazendas 
de onde as matérias primas 
se originam, por meio das 
fábricas e do transporte. 
Eles seriam, então, obriga-
dos a divulgar onde, nessa 
cadeia, eles têm o maior 
impacto social e ambiental 
(quando se trata de salários 
justos, energia, emissões 
de gases de efeito estufa, 
gestão de água e produtos 
químicos) e fazer planos 
concretos para reduzir 
esses números (quando 
se trata de emissões de 
carbono), especifi camente 
de acordo com as metas 
estabelecidas pelos Acor-
dos Climáticos de Paris – 

segundo informou matéria 
no The New York Times.

Em outros estados de 
lá, como a Califórnia, o 
assunto já foi tratado, mas 
focado em aspectos como 
escravidão na moda ou 
proibição de peles de ani-
mais nas roupas. Na Euro-
pa, países como Alemanha, 
já fecharam o cerco tam-
bém em questões sociais 
ou na rastreabilidade dos 
insumos usados na indús-
tria. Como se vê, o círculo 
da sustentabilidade vai 
se abrindo e, certamente, 
chegará por aqui logo – e 
com a mesma intensidade.

VAIVÉM
• A semana da moda 

será agitada em São Pau-
lo, entre os dias 17 e 19 
de janeiro, com a realiza-
ção da Couromoda. Além 
da própria feira, também 
outros salões de negó-
cios serão realizados na 
temporada. Entre eles, as 
iniciativas mineiras como 
a Nova Serrana Feira de 
Moda (em sua 4ª. edição), 
no pavilhão do Anhembi, 
e a TM Fashion (com pre-
sença de muitas grifes da-
qui), no Hotel Pestana ***

• A nova onda da Co-
vid pelo mundo afora, 
mexeu com os lançamen-
tos de moda na Europa. 
Como janeiro é o período 

dos desfiles masculinos 
e da alta-costura (em Pa-
ris), tudo foi alterado na 
última hora. Mesmo as-
sim, alguns desfi les pre-
senciais foram mantidos, 
com rígido controle sa-
nitário. Só na alta-costu-
ra, serão 17 desfiles, 29 
apresentações (pequenos 
eventos) e 30 digitais ***

 • O balanço fi nal da 
Black-Friday em novem-
bro de 2021, saiu agora 
e não foi nada bom para 
a moda. Especifi camente 
neste setor, as quedas nas 
vendas em relação a 2020, 
foi de quase 2%. Um per-
centual signifi cativo, quan-
do se olha o volume das 
vendas previstas. Vamos 
torcer para a coisa melho-
rar neste ano de 2022 ***

*PONTO FINAL. 
A moda vai absorvendo 
os avanços tecnológicos, 
chegando, às vezes, ao li-
mite da fi cção científi ca. A 
saber: a Ninu lançou um 
vidro de perfume que se 
conecta a um aplicativo 
e lança a fragrância do 
dia, conforme o humor 
do usuário. E mais: a 
Owo lançou uma jaque-
ta que ‘abraça’ o usuário, 
dando a sensação de um 
aconchego amigo e verda-
deiro. Tudo de bom, não?

Wagner Penna
Foto: Reprodução
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Segurança Pública
PRF prende condutor 

por porte ilegal de arma 
de fogo, em Medina

GEPAR do 19º Batalhão 
apreende drogas no Bairro 

Manoel Pimenta

Após denúncia homem é 
preso com arma de fogo 

na cidade de Caraí

Homem é morto a tiros 
dentro de casa, no Bairro 

Vila Esperança, em Nanuque

A Polícia Rodoviá-
ria Federal fazia ronda 
na cidade de Medina, no 
Vale do Jequitinhonha, no 
sábado (15/01), quando 
a equipe observou o veí-
culo VW Gol que estava 
se deslocando de Pedra 
Azul com destino à Me-
dina. Após a abordagem, 
o condutor demonstrou 
nervosismo, portanto foi 
realizada uma busca dentro 
do veículo, onde foi en-
contrado um revólver ca-
libre 32 com 5 munições.

O condutor foi preso 
por porte ilegal de arma 
de fogo, e junto com os 
materiais apreendidos, foi 
conduzido à delegacia de 

Teófilo Otoni - A Polí-
cia Militar de Minas Gerais, 
através do Grupo Especial 
de Patrulhamento em Área 
de Risco (GEPAR) do 19º 
Batalhão de Teófilo Oto-
ni, fez uma incursão no 
Bairro Manoel Pimenta 
(Morro do Eucalipto), na 
quarta-feira (12/01), quan-
do os militares depararam 
com dois indivíduos que, 
após perceberem as suas 
presenças, fugiram e não 
foram alcançados, mas 
um deles foi identificado.

Durante buscas no lo-
cal, foram encontrados 
drogas e materiais para 
acondicionar entorpecen-
tes. Os materiais foram 
encaminhados à delega-
cia de Polícia Civil para 

A Polícia Militar re-
cebeu denúncias anônimas 
na quarta-feira (12/01), 
informando que um cida-
dão que teria se envolvido 
numa briga em novembro 
de 2021, e teria efetuado 
disparo de arma de fogo 
em direção do seu desafeto 
estaria numa residência 
na região rural de Caraí.

Os militares foram até 
o local, na estrada de acesso 
ao povoado Maranhão, o 
suspeito autorizou a entra-
da da equipe na residência, 
e após buscas no quarto 
dele, foi encontrado de-
baixo do colchão da cama, 

Polícia Civil, para adoção 
das medidas de polícia 
judiciária. Visite a PRF-
-MG no Facebook: /PR-
F191MG. Siga a PRF MG 

no Instagram: @prf_mg. 
Setor de Comunicação 
Social: imprensa.mg@
prf.gov.br. (Informações/
Foto: PRF/ Teófilo Otoni).

as medidas cabíveis. O 
indivíduo identificado foi 
qualificado no boletim 
de ocorrência para de-
mais providências. Foram 
apreendidas 16 pedras 

de crack, 10 pinos com 
cocaína e pinos vazios. 
Equipe GEPAR: sargento 
Mikael, cabos Walace e 
Ribeiro. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

uma espingarda polveira de 
fabricação artesanal, que 
estava em condições de uso.

O homem foi preso em 
flagrante por posse ilegal 
de arma de fogo, teve seus 
direitos constitucionais ga-
rantidos, e foi conduzido à 
delegacia de Polícia Civil de 

Novo Cruzeiro, junto com a 
arma de fogo para as provi-
dências de polícia judiciá-
ria. Equipe: tenente Marlos, 
cabo João Pedro e soldado 
Rony. (Informações/Foto: 
tenente Marlos Aurélio Al-
ves Barbosa, comandante 
do 2º Pelotão/ 232ª Cia PM).

Após colisão frontal dois 
caminhões se incendeiam 

na BR-116, em Teófilo Otoni
A Polícia Rodoviá-

ria Federal registrou um 
grave acidente na tarde 
deste domingo (16/01), 
na BR-116, próximo ao 
Distrito de Mucuri, mu-
nicípio de Teófilo Otoni, 
sendo uma colisão fron-
tal entre dois caminhões 
que se incendiaram. De 
acordo com o Corpo de 
Bombeiros, testemu-
nhas informaram que 
o motorista de um dos 
caminhões, que trans-
portava areia, teria per-
dido o controle da dire-
ção, após um dos pneus 
ter estourado, invadiu a 
contramão da via, coli-
dindo frontalmente con-
tra o outro caminhão, 
que trafegava no sentido 
contrário, carregado com 
bobinas de cabo de aço.

Equipes dos Bom-
beiros debelaram o in-
cêndio, sendo necessário 
o uso de dois caminhões 
de combate a incêndio. 
Um dos motoristas se fe-
riu gravemente, recebeu 
os primeiros socorros no 
local, em seguida foi en-
caminhado pelo SAMU 
para um hospital local. 

O outro, não apresenta-
va ferimentos aparentes. 
Possivelmente o primeiro 
caminhão tenha estoura-
do o pneu após passar por 
um buraco na pista, mas 
foram feitos levantamen-
tos de perícia da Polícia 
Civil e serão investigados 
quais as causas e cir-
cunstâncias do acidente.

Mais uma vez a equi-
pe do Corpo de Bombei-
ros orienta às pessoas 

que não se aproximem 
de locais de acidente, so-
bretudo, quando ocorrem 
incêndios, por não saber 
qual tipo de material que 
está queimando, podendo 
correr o risco de explo-
são, consequentemente, 
ocasionar outros aciden-
tes envolvendo curiosos, 
além de atrapalhar o tra-
balho da polícia, Corpo 
de Bombeiros e do Samu. 
(Fotos: Divulgação).

O crime ocorreu na 
Rua Raposo Tavares, Bair-
ro Vila Esperança, em Na-
nuque, na noite de quarta-
-feira (12/01). A Polícia 
Militar foi acionada. No 
local, os militares depa-
raram com transeuntes 
em via pública em frente 
a uma residência, e ao 
adentrarem no imóvel, 
estava Edivan Aparecido 
Santos de Souza, de 30 
anos, caído no chão de um 
quarto, com perfurações 
na lombar. O local foi 
isolado e a perícia técnica 
da Polícia Civil acionada 
para os trabalhos de praxe.

A PM recebeu infor-
mações de uma testemu-
nha que a vítima não mo-
rava no local dos fatos, ele 
teria ido ver a filha, e logo 
após a sua chegada, dois 
homens encapuzados che-

garam, um deles com duas 
armas de fogo nas mãos 
e o outro portando outra 
arma. Um deles segurou a 
testemunha pelo pescoço, 
enquanto o outro abor-
dou a vítima dizendo: “se 
entrega, se entrega, joga 
essa arma, e, logo foram 
desferidos diversos dis-
paros em direção de Edi-
van que morreu no local.

A testemunha disse 
que o portão estava tranca-
do, possivelmente os auto-
res teriam saltado o muro 
da residência. Durante 
os trabalhos periciais, foi 
localizado no quarto onde 
estava o corpo uma chave 
de um veículo GM Corsa 
Classic, que foi roubado 
na data de 12/01/22, na 
Rua Caxambu, centro 
de Nanuque. A chave foi 
reconhecida pela proprie-

tária do veículo através de 
fotos enviadas a ela. Os 
militares tentaram encon-
trar o veículo, mas não 
conseguiram. Após a pe-
rícia, o corpo foi removi-
do ao IML para necropsia. 
(Informações: PMMG/ 
Foto: Divulgação).
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 001/2022 - O Município de Padre Paraíso/
MG comunica que abrirá PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 002/2022, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
001/2022, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de execução de jardi-
nagem ae manutenção de paisagismo em todas as escolas 
municipais atendendo as necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
PADRE PARAÍSO/MG. A Abertura será dia 31/01/2022 às 
08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - 
CEP: 39.818-000. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 
com Mirian Jardim Costa Reis – Presidente da CPL, pelos 
e-mails: licitacaopp@gmail.com / licitacao@padreparaiso.
mg.gov.br ou pelo site: www.padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

Publicação Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº. 
001/2022 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica que 
abrirá Processo Licitatório Nº. 004/2022, Modalidade Pregão 
Eletrônico Nº. 001/2022, cujo objeto é a aquisição de material 
odontológico para atender as necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PADRE PARAÍSO/MG. A 
Abertura será dia 02/02/2022. Início do envio de propostas 
às 08h00min do dia 18/01/2022, fi m do envio de propostas 
às 08h30min do dia 02/02/2022 e abertura das propostas às 
09h00min do dia 02/02/2022 através do site https://com-
prasbr.com.br/. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com 
Mirian Jardim Costa Reis – Presidente da CPL, pelos e-mails: 
licitacaopp@gmail.com ou licitacao@padreparaiso.mg.gov.
br ou pelo site: www.padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 002/2022 - O Município de Padre Paraíso/MG comu-
nica que abrirá PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2022, 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022, cujo 
objeto é a aquisição de madeira e derivados para atender 
as necessidades das SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
PADRE PARAÍSO/MG. A Abertura será dia 01/02/2022 às 
08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - 
CEP: 39.818-000. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 
com Mirian Jardim Costa Reis – Presidente da CPL, pelos 
e-mails: licitacaopp@gmail.com / licitacao@padreparaiso.
mg.gov.br ou pelo site: www.padreparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 003/2022 - O Município de Padre Paraíso/
MG comunica que abrirá PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 005/2022, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
003/2022, cujo objeto é a aquisição de materiais (areia 
industrializada, brita, pó de brita e pedra marroada) para 
atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E 
SERVIÇOS URBANOS DE PADRE PARAÍSO/MG. A 
Abertura será dia 03/02/2022 às 08h00min, na Sala de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Rua 
Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-000. 
Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jar-
dim Costa Reis – Presidente da CPL, pelos e-mails: li-
citacaopp@gmail.com / licitacao@padreparaiso.mg.gov.
br ou pelo site: www.padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

Publicidades

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013190 - REINALDO RODRIGUES CASTILHO, viúvo, 

maior, pedreiro, nascido aos 28/10/1971, não informado lugar do 
nascimento, natural de Novo Oriente de Minas-MG, residente na 
Travessa Floriano Peixoto, 150, Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de LOURISVALDO JOSÉ RODRIGUES e 
MARIA LEMOS DE CASTILHO; e CLÁUDIA DE OLIVEIRA, 
solteira, maior, do lar, nascida aos 12/04/1973, não informado lugar 
do nascimento, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa 
Floriano Peixoto, 150, Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de e MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA; 

 013191 - FRANCISCO DE ASSIS SABINO, solteiro, maior, 
empresário, nascido aos 06/03/1982, em Conquista, distrito de Car-
rapateiras, natural de Tauá-CE, residente na Rua Palmira Bento da 
Silva, 70, Apto. 101, Bairro São João, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de RAIMUNDO CÂNDIDO DA FRANCA e ANTÔNIA SABINA 
OLIVEIRA FRANCA; e ELAINE CRISTINA SANTOS PEREIRA, 
solteira, maior, secretária, nascida aos 12/03/1988, no Hospital São 
Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Palmira Bento 
da Silva, 70, Apto. 101, Bairro São João, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de e MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEREIRA;

Teófi lo Otoni-MG 17/01/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13190 a 13191

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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CDL-TO/Publicidades
CDL-TO entrega Motos 0KM aos contemplados 

na Campanha Compra Premiada 2021

A
Câmara de 
Dirigentes 
Lojistas de 
Teófi lo Oto-

ni (CDL-TO) realizou um 
evento na quinta-feira 
(13/01), na sua sede, Bair-
ro Ipiranga, para entrega 
das 03 Motos 0KM, da 
campanha Compra Pre-
miada CDL-TO 2021, do 

sorteio alusivo ao Natal. 
Os ganhadores foram: 
Ednéia A. dos Santos, que 
realizou a compra na em-
presa Pedra Riscada Mate-
riais de Construção, Aislan 
O. Santos, na Relojoaria 
Siqueira, e Daniel O. de 
Carvalho, na empresa Pop 
Armarinho Confecções.

A gerente comercial 

da CDL-TO, Bete Lima, 
fi cou muito satisfeita por 
encerrar a campanha Com-
pra Premiada 2021 com 
“chave de ouro”. “Muita 
gratidão por todos que 
estiveram conosco no ano 
2021”, disse Bete, infor-
mando que para 2022, a 
CDL já está com a cam-
panha pronta. Ela convida 

os lojistas a participarem, 
e os consumidores a fa-
zerem suas compras nas 
lojas credenciadas, onde 
terão a oportunidade de 
ganharem muitos prêmios 
durante todo o ano, pois 
os cupons são cumulati-
vos, participando de todos 
os sorteios nas princi-
pais datas comemorativas.

O presidente da CDL-
-TO, Frank Alves infor-
mou que, a campanha 
vem sendo realizada há 
mais de 20 anos, e em 
2021, foram mais de 180 
empresas participantes, 
com distribuição de mais 
de R$ 80 mil em prêmios, 
mais de 700 mil cupons, 
circulando em torno de R$ 

42 milhões no comércio, 
entre as empresas partici-
pantes. Compra Premia-
da CDL-TO – Apresen-
tação: Sicoob Credivale.
Realização: CDL-TO. 
Patrocinadores: Moto-
líder, Rede de Farmácias 
Indiana, Móveis Maanaim 
e Artes Gráfi cas Modelo. 
(Fotos: Diário Tribuna).

(33) 3522-5260
Av. Minas Gerais, 1650 - São Cristóvão 

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 

Os ganhadores das motos foram: Ednéia A. dos Santos, 
Aislan O. Santos e Daniel O. Carvalho

Presidente e vice-presidente da CDL-TO, Frank Alves e Luiz 
Resende, diretoras Bete e Tâmara, com os ganhadores

Ganhadores das 03 motos 0KM com representantes das 
lojas credenciadas à campanha Compra Premiada


