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Prefeito de Teófilo Otoni, 
Daniel Sucupira faz balanço 

das ações no município
 Página 2
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Nós do Comitê Técnico, Científico e Multidisciplinar (CTCM), da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), responsáveis pelo Laboratório de Pesquisa e Diagnóstico em Biologia 

Molecular (LabBM), do campus Mucuri, vimos por meio desta Nota tornar pública a informação sobre a 

paralisação das atividades de testagem da COVID-19, realizadas até então no Laboratório da UFVJM – Campus 

Mucuri, em decorrência da falta de insumos. 

Em apenas quatro meses de funcionamento, foram realizados mais de 3000 testes RT-PCR para COVID-

19 em amostras oriundas dos 32 municípios da SRS. Reduzimos o prazo de entrega dos resultados para em média 

10 horas, trazendo uma contribuição importante para a gestão da saúde em nossa região. No momento atual da 

pandemia, onde observa-se aumento significativo do número de casos, sentimos informar que em decorrência da 

paralisação das atividades do nosso Laboratório, todas as amostras de COVID-19 terão que ser enviadas, a partir 

de 25/01/2022, para a Fundação Ezequiel Dias (Lacen/MG), em Belo Horizonte, o que fatalmente irá dilatar o 

prazo de entrega dos resultados dos exames para população do Vale do Mucuri. 

A falta de insumos enfrentada pelo LabBM não é uma exclusividade; laboratórios de todo o país, públicos 

e privados, vêm relatando o problema, frente ao aumento da demanda da testagem. Entretanto, desde o mês de 

fevereiro de 2021 este CTCM está tentando assinar Acordos de Cooperação e Convênios para garantir o 

fornecimento de insumos e a manutenção do Laboratório mas, por infortúnio, o ritmo dos trâmites não acompanha 

a emergência da situação. Estamos lidando com vários processos burocráticos e de negociações frustradas que 

nos impediram, até o momento, garantir a testagem perene para Covid-19 e de ampliar o diagnóstico para mais 

outras doenças de importância epidemiológica para os Vales do Mucuri e Jequitinhonha. 

Em suma, apesar do aumento vertiginoso dos casos de COVID-19 nas últimas semanas, bem como todo 

o esforço empregado pela equipe do CTCM/UFVJM e LabBM e dos inúmeros alertas emitidos anteriormente por 

este comitê, é com enorme sentimento de frustração que COMUNICAMOS à sociedade do Teófilo Otoni e 

demais municípios do Vale Mucuri, que o LabBM suspenderá as suas atividades em 22/01/2022, por falta de 

insumos. Esperamos que assim que for restabelecido o fluxo de insumos, retomaremos a testagem para Covid-

19. 

Portanto, conclamamos a todos os nossos parceiros a colaborarem de forma intensiva, viabilizando os 

referidos Acordos de Cooperação e Convênios, para evitarmos um apagão de testagem e de vigilância 

epidemiológica, nos Vales do Mucuri e Jequitinhonha.   

Atenciosamente. 

Teófilo Otoni, 18 de janeiro de 2022. 

 

Coordenação Geral Comitê técnico, científico e multidisciplinar (CTCM), campus Mucuri, UFVJM. 

Saiba como ajudar e 
onde entregar doações 
para os atingidos pelas 

chuvas em Minas

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do Serviço Social Autônomo (Ser-
vas), intensifica esforços para a campanha SOS Chuvas Minas Gerais. O objetivo é rece-
ber doações destinadas à população atingida pelas fortes chuvas que caíram nos últimos 
meses e castigaram os municípios do estado. A prioridade agora é arrecadar água potável, 
alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, colchões e cobertores. Uma força-
-tarefa está recolhendo o material e prestando ajuda humanitária aos afetados. Página 3

Copasa isenta imóveis 
atingidos pelas chuvas 

em Minas Gerais
Copasa e a Copanor, 

sensíveis às dificuldades 
dos clientes que tiveram 
seus imóveis atingidos pelas 
enchentes, anunciaram nesta 
terça-feira (18/01) condições 
de isenção de pagamento 
das contas de água e esgoto 
para imóveis residenciais 
e comerciais, bem como 
para tamponamentos e reli-
gações, conforme artigo 94 
da resolução 40 de 2013 da 
Arsae-MG. Condições va-
riam de acordo com situação 
de cada imóvel. Página 2

Polícia Militar realiza a 
Operação Cavalo de Aço 

em Teófilo Otoni
No domingo (16/01), 

policiais militares do 19º 
Batalhão realizaram a ope-
ração Cavalo de Aço, com o 
objetivo de coibir a prática 
de crimes violentos come-
tidos por meio da utilização 
de motocicletas como meio 
de fuga, em Teófilo Otoni. 
A operação desenvolveu-
-se no setor centro-sul da 
cidade, em locais utili-
zados comumente como 
rotas de fuga. Página 6
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Cidade/Gerais
Prefeito de Teófilo 

Otoni, Daniel Sucupira 
faz balanço das ações 

no município
O prefeito de Teófilo 

Otoni, Daniel Sucupira 
disse que os municípios 
sofreram muito nos últi-
mos meses, em Teófilo 
Otoni em especial, por 
conta de dois problemas. 
O primeiro é a retoma-
da no que diz respeito 
à covid-19, e um surto 
de gripe que ocorreu 
aqui na região. “Foi um 
exemplo de diversas ca-
pitais, a gente já previa 
que esse problema fosse 
chegar a Teófilo Otoni, e 
chegou. Chegou lotando 
as nossas unidades de 
saúde, lotando a nossa 
UPA, e os hospitais com 
dificuldades de acolher 
os pacientes”, disse.

Para ele, foi um ano 
que as coisas pudessem 
estar mais tranquilas, 
mas vida de prefeito 
nunca vai ser tranquila. 
“Nós estamos nesses 
cargos justamente para 
diminuir o sofrimento 
das pessoas, auxiliar 
e apoiar naquilo que a 
gente pode”. Nos últi-
mos meses houve tam-
bém um volume muito 
grande de chuvas, o que 
ocasionou estragos em 
estradas, até mesmo em 
vias públicas urbanas.

“Precisávamos de 
chuvas na região, por 
conta da agricultura fa-
miliar e das ações rela-
cionadas ao desenvolvi-
mento rural, mas a chu-
va impactou muito nas 
estradas rurais e na área 
urbana. Temos uma cida-
de que precisa de ações 
de melhoramento nas 
vias públicas, mas cho-
vendo não conseguimos 
fazer o tapa-buraco que 
precisa”. Cita o exemplo 
na zona rural, da mesma 
forma que o capim cres-
ce no pasto, na cidade é 
a mesma coisa, quando 
a chuva vem, dificulta 
muito a limpeza urbana

Vacinas – Sucupira 
disse estar muito ani-
mado com o avanço das 

vacinas, fazendo com 
que, mesmo internando 
as pessoas, não cheguem 
a óbito aqui em Teófilo 
Otoni. Que a equipe de 
saúde tem trabalhado 
pesado para diminuir o 
sofrimento das pessoas 
e estar mais próxima de 
quem mais precisa. E 
apesar das dificuldades 
enfrentadas, o município 
conseguiu fazer muito.

“A Prefeitura de Te-
ófilo Otoni está enxuta, 
organizada, pessoas com-
prometidas – dos nossos 
secretários, passando pe-
los servidores em cargos 
de confiança, também 
os servidores efetivos 
tem feito um trabalho 
importante, bem como os 
prestadores de serviços. 
As coisas estão organiza-
das, a gente precisa que o 
cenário político melhore. 
Precisamos que o gover-
no federal assuma seu 
compromisso de investir 
nos municípios, que o go-
verno do Estado nos tire 
do abandono, que infeliz-
mente o governador Ro-
meu Zema nos deixou”.

Se o cenário melho-
rar, estará pronto para 
surfar numa onda melhor 
de investimentos para a 
cidade. “Paralelamente a 
isso nós temos feito nosso 
dever de casa cuidando 
da cidade, cuidando do 
povo. Nunca atrasei um 

dia sequer na remune-
ração dos nossos cola-
boradores, isso é obri-
gação do gestor. Outra 
coisa importantíssima da 
prefeitura, esse ano, nós 
conseguimos mais uma 
vez antecipar pagamento 
de 13º no meio do ano, 
pagar 14º e 15º salário 
para os servidores da edu-
cação, no gerenciamento 
dos recursos próprios 
e também do Fundeb”.

O prefeito frisa que, 
Teófilo Otoni foi um 
exemplo do ponto de 
vista de aplicação correta 
dos recursos nas áreas da 
saúde, educação, e outras 
áreas de investimento, 
e vai continuar assim, 
por acreditar que gestão 
séria que trabalha pelo 
povo, é necessário que 
tenhamos compromis-
so com a comunidade.

Governo de Minas – 
Sucupira tem percorrido 
o estado e seu nome está 
sendo apresentado como 
pré-candidato ao Governo 
de Minas. Há quem acre-
dita e também que não, 
que ele sairá como candi-
dato a Governador de Mi-
nas Gerais nas próximas 
eleições. Questionado, 
ele afirmou que acolheu 
com muita disposição 
quando o Partido dos 
Trabalhadores apresentou 
seu nome para a disputa 
ao governo do estado.

Copasa isenta imóveis 
atingidos pelas chuvas 

em Minas Gerais
Copasa e a Copanor, 

sensíveis às dificuldades 
dos clientes que tiveram 
seus imóveis atingidos 
pelas enchentes, anun-
ciaram nesta terça-feira 
(18/01) condições de isen-
ção de pagamento das 
contas de água e esgoto 
para imóveis residenciais 
e comerciais, bem como 
para tamponamentos e 
religações, conforme ar-
tigo 94 da resolução 40 
de 2013 da Arsae- MG. 

 Serão contemplados 
os usuários enquadrados 
na categoria Social, Re-
sidencial e Comercial, 
situados nos municípios 
em estado de Emergên-
cia/Calamidade, reconhe-
cidos pela Defesa Civil 
Estadual, decorrente das 
enchentes. As condições 
variam de acordo com a 
situação de cada imóvel: 

 Imóveis que desaba-
ram e/ou que foram con-
denados pertencentes à 
todas as categorias - Ha-
verá isenção da conta refe-
rente a janeiro/2022. Nes-
ses casos, haverá o corte do 
abastecimento e o cliente 

Benefícios irão contemplar usuários residenciais e comerciais 
comprovadamente em estado de calamidade

não precisará se preocupar, 
pois não receberá novas 
faturas. Os imóveis con-
denados e que passarem 
por obras poderão solicitar 
a religação sem custo. 

Imóveis interditados 
temporariamente que 
pertencem à categoria 
Social - Haverá isenção 
da conta referente janei-
ro/2022, e para a refe-
rência fevereiro /2022, 
o cliente poderá solici-
tar parcelamento, em até 
12 vezes, com descon-
to de 50% dos juros. 

Imóveis atingidos, 
mas que continuam em 
condições de uso/mo-
radia, pertencentes à 
categoria Social - Ha-
verá isenção da conta re-
ferente a janeiro/2022. 

 Imóveis atingidos, 
mas que continuam em 
condições de uso, per-
tencentes à categoria 
Comercial - Isenção do 
faturamento do volume 
até 10 m³ de água da conta 
referente a janeiro/2022, 
além disso, se o cliente 
tiver parcelamento vigen-
te, haverá suspensão do 
pagamento por dois meses, 
sem cobrança de juros ou 
encargos, retomando a 
cobrança em março/2022. 

 AT E N Ç Ã O :  O s 
clientes não precisarão se 
deslocar até a agência de 
atendimento, uma vez que 
a equipe da Copasa, junta-
mente com a Defesa Civil, 
já está fazendo a avalia-
ção e a listagem dos imó-
veis afetados. (COPASA).

Capitão Ribeiro assume o 
comando da 80ª Cia do 70º 

Batalhão de Araçuaí
Na segunda- fe i ra 

(17/01), o capitão Ribei-
ro se apresentou como o 
novo comandante da 80ª 
Companhia, localizada 
na cidade de Itaobim, no 
Vale do Jequitinhonha, 
unidade subordinada ao 
70º Batalhão de Polícia 
Militar. O capitão Ri-
beiro é oriundo da 12ª 
Região de Polícia Militar 
localizada em Ipatinga, 
e vem para somar esfor-
ços no combate à crimi-
nalidade em Itaobim e 
toda área do 70º BPM.

Esse reforço no po-
liciamento é decorrente 
da recente elevação de 
Companhia Independente 
à Batalhão (70º BPM), 
fruto do reconhecimento 
e valorização institucional 
à região de Araçuaí. O 
comandante do 70º BPM, 

tenente-coronel Campos, 
deu boas vindas ao capitão 
Ribeiro, e desejou a ele su-
cesso na sua nova missão.

O capitão Ribeiro 
destaca que, com muita 
vontade e empenho, vai 
contribuir com a segurança 
pública, não só com Itao-

bim, mas com todo o 70º 
Batalhão. “Com toda tropa 
e comunidade, somar es-
forços e melhorar cada vez 
mais a qualidade de vida 
da sociedade de Itaobim e 
região”, disse. (Assessoria 
de comunicação organi-
zacional do 70º BPM).

Capitão Ribeiro com o comandante do 70º Batalhão 
de Polícia Militar, tenente-coronel Campos 
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Gerais
Doações fazem a 

diferença na vida dos 
atingidos pelas chuvas

Um pequeno gesto 
que pode fazer a dife-
rença na vida das pes-
soas que perderam tudo 
o que tinham com as 
chuvas em Minas Ge-
rais. É assim que o pre-
sidente da Associação 
dos Gestores da Caixa 
Econômica Federal de 
Belo Horizonte (Age-
cef-BH), Rogério Vida, 
define a participação da 
entidade na campanha 
Estamos juntos nessa, 
promovida pela Assem-
bleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG).

A iniciativa, que in-
tegra o programa Assem-
bleia Solidária, arrecada 
donativos para auxiliar 
as vítimas das chuvas 
que devastaram vários 
municípios mineiros. A 
Agecef-BH, que contri-
buiu com uma doação de 
R$ 10 mil em dinheiro, 
aderiu à campanha por-
que entendeu que era 
preciso dar apoio ime-
diato às pessoas que se 
viram privadas de itens 
de primeira necessida-
de, como água, comida 
e material de limpeza.

Para Rogério Vida, a 
mobilização promovida 
pela ALMG é funda-
mental no contexto de 
destruição provocada 
pelas chuvas. “É tão prá-
tico fazer uma doação. O 
pouco doado por um se 
soma ao pouco doado 
por outro. Na medida em 
que os esforços de todos 
começam a se somar, os 
doadores se sentirão gra-

tificados em poder ajudar 
quem precisa”, comenta.

Até o momento, fo-
ram arrecadadas 2.148 
unidades de produtos de 
higiene e limpeza, além 
de 704 kg de comida, 
1.055 kg de roupas e 
1.189 garrafas de bebidas, 
sobretudo água mineral. 
Já as doações em dinhei-
ro somam R$ 18.397,69. 
Elas têm valores varia-
dos e cada quantia foi 
essencial para se chegar 
a esse montante, fruto 
da solidariedade coleti-
va. Na última terça-feira 
(11/1/22), as doações fo-
ram entregues à Cruz Ver-
melha, que se encarregou 
de distribuir os donativos 
para os atingidos pela 
chuva no distrito de Ho-
nório Bicalho, em Nova 
Lima (Região Metropo-
litana de Belo Horizonte).

Campanha conti-
nua - As doações po-
dem ser encaminhadas ao 
posto de arrecadação do 
programa Assembleia So-
lidária situado no hall do 

Palácio da Inconfidência 
(Rua Rodrigues Caldas, 
30 - Santo Agostinho), 
sede da ALMG. Já as 
doações em dinheiro po-
dem ser feitas por meio 
de depósito em conta 
poupança da Associação 
dos Servidores do Legis-
lativo do Estado de Mi-
nas Gerais (Aslemg). A 
conta é do Banco Sicoob 
Cofal (cooperativa de 
crédito dos servidores), 
número 64.190.851-2, 
agência 4028, que é de 
titularidade da Aslemg. 
Também é possível fa-
zer transferências por 
meio do Pix, usando 
como chave o e-mail 
aslemg@aslemg.org.br.

Assembleia Solidá-
ria - Criado em setembro 
de 2011, o programa As-
sembleia Solidária mobi-
liza cidadãos, entidades 
e instituições públicas 
e privadas em torno de 
causas sociais. A entrega 
das doações é conduzida 
pela Cruz Vermelha e pela 
Defesa Civil do Estado.

Campanha da ALMG une os esforços de toda a sociedade para 
ajudar pessoas que perderam tudo o que tinham nas enchentes

Água potável, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, 
colchões e cobertores são os itens de maior necessidade

Saiba como ajudar e 
onde entregar doações 
para os atingidos pelas 

chuvas em Minas

O Governo de Minas, 
por meio do Serviço So-
cial Autônomo (Servas), 
intensifica esforços para 
a campanha SOS Chuvas 
Minas Gerais. O objetivo 
é receber doações destina-
das à população atingida 
pelas fortes chuvas que 
castigaram os municí-
pios do estado. A prio-
ridade agora é arrecadar 
água potável, alimentos 
não perecíveis, material 
de higiene pessoal, col-
chões e cobertores. Uma 
força-tarefa envolvendo 
a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social 
(Sedese), a Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil 
de Minas Gerais (Cedec) 
e as forças de segurança 
está recolhendo o ma-
terial e prestando ajuda 
humanitária aos afetados.

Desde o início do pe-
ríodo chuvoso em Mi-
nas, em outubro de 2021, 
25 pessoas morreram, 
47.911 ficaram desaloja-
das e 7.336 desabrigadas 

(dados atualizados em 
17/1). As informações 
foram divulgadas pela 
Cedec. Até o momento, 
377 cidades estão em si-
tuação de emergência.

Saiba como e onde 
doar - As doações podem 
ser entregues diretamente 
na sede do Servas, na Ave-
nida Cristóvão Colombo, 
683, no bairro Funcioná-
rios, em Belo Horizonte, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h. Neste mo-
mento, a doação de roupas 
está suspensa devido ao 
grande número de material 
recebido nos últimos dias. 
Os itens de maior neces-
sidade são água potável, 
alimentos não perecíveis, 
material de higiene pesso-
al, colchões e cobertores. 
Mais informações podem 
ser acessadas nas redes 
sociais da instituição, 
no site www.servas.org.
br ou pelo telefone (31) 
3349.2400. Para doações 
em dinheiro, os dados 
para transferência são: 

Serviço Social Autônomo 
- CNPJ: 17.385.840/0001-
12 -  Caixa:  Agência 
1667 /  CC: 3529-1 - 
Pix: +5531991630836

Os donativos também 
podem ser entregues na 
rede de supermercados 
Verdemar, no BH Shop-
ping, Shopping Diamond 
Mall e Shopping Pátio 
Savassi, em todos os ba-
talhões, quartéis e bases 
comunitárias de Polícia 
Militar, Corpo de Bombei-
ros, Delegacias de Polícia 
Civil de Minas Gerais e 
em pontos de coleta da Ce-
mig. Confira os endere-
ços: >Todos os batalhões, 
quartéis e bases comuni-
tárias de Polícia Militar 
de Minas Gerais; >Todos 
os batalhões do Corpo de 
Bombeiros de Minas Ge-
rais; Todas a Delegacias de 
Polícia Civil de Minas Ge-
rais; todas as agências da 
Cemig, em Teófilo Otoni 
- Praça Germânica, 16, 
Centro. (GOVERNO DE 
MINAS - SEC. GERAL).

A primeira parte dos donativos arrecadados já foi 
repassada à Cruz Vermelha, para distribuição em Nova 
Lima - Arquivo ALMG - Foto: Guilherme Bergamini
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Gerais
Prótese dentária gera 

indenização
Cemig e Ministério Público 

ampliam parceria, e 
informações sobre uso 
seguro e eficiente da 

energia elétrica passam a 
ser abordadas em diferentes 
ações realizadas em conjunto

A 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) 
alterou decisão de 1ª Ins-
tância e condenou a clíni-
ca H. Odonto a indenizar 
um paciente, por danos 
morais, em R$ 6 mil, 
devido à qualidade da 
prótese dentária que ele 
recebeu. O consumidor 
ajuizou ação contra a clí-
nica pleiteando indeniza-
ção por danos morais. O 
motivo foi que, depois de 
concluído o tratamento, 
ele constatou que a peça 
havia sido fabricada com 
material inferior, o que 
fez com que se soltasse 
espontaneamente, expon-
do-o a constrangimento 
público. O paciente afir-
mou ainda que, na rela-
ção comercial entre as 
partes, houve conduta ilí-
cita do estabelecimento, 
que sequer lhe forneceu 
documento ou contrato 
relativo aos serviços con-
tratados. Ainda assim, 
ele confiou e pagou o 
valor de R$ 798, à vista.

Segundo o autor, a 
prótese dentária foi im-
plantada de forma precá-
ria. Após 15 dias de uso, 
ele notou que a prótese 

Com o objetivo de in-
tensificar e ampliar as infor-
mações sobre a importância 
do uso seguro e eficiente da 
energia elétrica, a Cemig 
e o Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG) 
assinaram, na tarde desta 
segunda-feira (17/01), uma 
parceria que possibilitará 
levar mais conhecimento e 
orientações sobre o assunto 
para a população mineira, de 
diferentes regiões do estado, 
por meio de diversas ações.

Um dos projetos que 
abordará a temática é o 
MP Itinerante. O trabalho 
conjunto entre as institui-
ções para a disseminação 
de temas relevantes, por 
meio desta iniciativa, foi 
celebrado no último ano 
e, com a assinatura dessa 
nova ação, haverá a ex-
pansão de iniciativas exe-
cutadas, introduzindo as 
atividades de promoção e 
conscientização da impor-
tância da prevenção de aci-
dentes com a rede elétrica 
no cronograma proposto.

 O diretor-presidente da 
Cemig, Reynaldo Passanezi 
Filho, destacou a importân-
cia do desenvolvimento da 
iniciativa de forma compar-
tilhada, de maneira a pro-
mover melhores serviços e 
benefícios para a população 
de Minas Gerais. “Estamos 
muito felizes em poder levar 
informações sobre o uso se-
guro e eficiente da energia, 
em parceria com o Ministé-
rio Público, para as várias 
regiões do estado. Estamos 
tendo resultados históricos 
na redução das taxas de 
acidente com a população. 
Tudo isso é resultado de 
uma soma de esforços que 
ganha força com a parceria 
assinada hoje”, ressaltou.  

Além das ações pro-
postas no calendário a ser 
executado pelo projeto, a 
Cemig também vai oferecer 
aos servidores e colabora-
dores do órgão, assim como 
abrirá para a participação da 
população, um curso com 
diversas orientações sobre 
o uso seguro e eficiente da 
energia elétrica. O treina-
mento será ministrado de 

não estava bem fixada. Em 
pleno exercício da sua ati-
vidade laboral, o paciente 
foi surpreendido com “a 
pior humilhação de sua 
vida”: a prótese dentária 
se soltou e caiu na frente 
dos clientes, obrigando-o 
a se abaixar para pegar.

A clínica se defen-
deu sob a alegação de 
que a prótese foi fabri-
cada segundo o mais 
alto padrão de qualidade, 
que condições pessoais 
do paciente interferiram 
no resultado e que o 
cliente a procurou depois 
que a garantia estava 
vencida. A tese foi aco-
lhida em 1ª Instância, 
mas o paciente recorreu.

A sentença foi mo-
dificada. Para o relator, 

desembargador Marcos 
Lincoln, a clínica deixou 
de comprovar alguns 
elementos na perícia téc-
nica, pois o bruxismo, 
embora não impeça a 
colocação de próteses 
bucais, exige cuidado 
especial que, no caso, 
é responsabilidade do 
dentista. Além disso, o 
magistrado afirmou que a 
clínica não apresentou o 
prontuário demonstrando 
o mau uso da prótese.

As desembargadoras 
Mônica Libânio Rocha 
Bretas e Shirley Fenzi 
Bertão votaram de acor-
do com o relator. (Dire-
toria Executiva de Co-
municação – Dircom - 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJM).

forma gratuita pela Uni-
verCemig, na modalidade 
EaD, e contará com cinco 
módulos. A previsão é de 
que a iniciativa tenha iní-
cio no final de fevereiro. 

Para o diretor-adjunto 
de Gestão de Pessoas da Ce-
mig, Hudson Félix Almeida, 
a celebração de acordos, 
como o assinado com o 
MPMG, gera resultados efe-
tivos e traz mais segurança 
para a população de Minas 
Gerais. “Esses trabalhos de 
parceria e implantação de 
convênios têm nos auxilia-
do na redução relevante no 
número de acidentes com 
energia elétrica na nossa 
área de concessão. Temos 
uma melhora constante 
e gradativa nos números 
observados nos últimos 
dois anos e, embora não 
tenhamos ainda o resul-
tado de 2021 de todas as 
distribuidoras do Brasil, 
estamos sendo visitados 
por outras empresas do 
setor que querem conhe-
cer as práticas adotadas 
pela Companhia”, afirmou. 

Trabalho conjunto 
- Por meio da ampliação 
dessa parceria, todo o tra-
balho de conscientização 
sobre segurança e eficiên-
cia no uso da energia que 
é feito pela Cemig, junto 
aos seus diversos colabo-
radores, população e dife-
rentes frentes de atuação, 
ganhará o reforço com a 
capilaridade do MPMG, 
presente em todo o estado.

O procurador-geral de 
Justiça, Jarbas Soares Jú-
nior, ressaltou a relevância 
do trabalho realizado pela 
Cemig no estado e enfatizou 

a importância do objeto da 
parceria. “Estamos aqui 
muito satisfeitos pela ini-
ciativa, de maneira que o 
Ministério Público estará 
ao lado da Cemig para a 
execução fiel do que foi 
acordado hoje”, destacou.

Projeto itinerante - O 
projeto MP Itinerante, que 
leva o acesso aos serviços 
prestados pelo Ministério 
Público de Minas Gerais à 
população em algumas cida-
des do estado, já conta com 
as propostas da Companhia 
que abordam o tema da efi-
ciência energética e redução 
do consumo de energia, por 
meio do circuito tecnoló-
gico do projeto educacio-
nal da Cemig. Agora, com 
a ampliação da parceria, 
somam-se a essas atividades 
as que falarão sobre o uso 
seguro e eficiente da energia 
elétrica. De acordo com o 
cronograma, entre fevereiro 
e novembro de 2022, cerca 
de 30 cidades de diferentes 
regiões de Minas receberão 
a visita do projeto itinerante. 

UniverCemig - A Uni-
verCemig formula e executa 
processos de treinamento 
corporativo com o objetivo 
de investir, continuamente, 
na construção e gestão do 
conhecimento corporativo, 
promovendo alianças, uni-
ficando sistemas e ações 
de treinamento da empresa. 
Além disso, a UniverCemig 
define as demandas de capa-
citação após levantamento 
de necessidade, buscan-
do soluções de aprendiza-
gem e administração do 
conhecimento para os co-
laboradores da Companhia 
e de empresas parceiras.

Paciente deve receber R$ 6 mil por danos morais

A partir de fevereiro, o assunto integra os temas abordados e 
debatidos pelo projeto MP Itinerante em diferentes regiões do 
estado. Cemig também vai oferecer curso on-line sobre o tema

Profissionais respondem pela qualidade dos serviços 
odontológicos prestados (Crédito: Cláudia Lima/TJMG)

Auxílio Brasil começou a ser 
pago na terça-feira (18/01)
A partir desta terça-

-feira (18/01), a Caixa 
Econômica Federal co-
meçou a pagar a terceira 
parcela do Auxílio Brasil 
às famílias inscritas no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), com 
o Número de Identificação 
Social (NIS) final 1. A ter-
ceira parcela incluirá 3 mi-
lhões de famílias, aumen-
tando para 17,5 milhões o 
total de famílias atendidas.

Cada uma delas rece-
berá um repasse mínimo de 
R$ 400. Nesta quarta-feira 
(19/01), serão os beneficiá-
rios com o NIS final 2. De 
acordo com o Ministério da 
Cidadania, o investimento 
total para os pagamentos 
supera R$ 7,1 bilhões. 

Auxílio-gás - O Auxí-
lio-gás também começa a 
ser pago - retroativamente 
a partir desta terça-feira, 
para as famílias cadastra-
das no CadÚnico, com 
o NIS terminado em 1, 
e segue o mesmo calen-

dário regular de paga-
mentos do Auxílio Brasil.

Com duração prevista 
de cinco anos, o programa 
beneficiará 5,5 milhões 
de famílias até o fim de 
2026 com o pagamento de 
50% do preço médio do 
botijão de 13 quilos a cada 
dois meses. Atualmente, a 
parcela equivale a R$ 52.

Cerca de 108,3 mil 
famílias de municípios 
do norte de Minas Ge-
rais e do sul da Bahia, 
atingidas pelas enchentes 
em dezembro, começa-
ram a receber o Auxí-
lio Gás no mês passado.

Para este ano, o Au-
xílio Gás tem orçamento 
de R$ 1,9 bilhão. Só pode 
fazer parte do programa 
quem está incluído no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚni-
co) e tenha pelo menos 
um membro da família 
que receba o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC). A lei que criou o 
programa definiu que a 
mulher responsável pela 
família terá preferência, 
assim como mulheres ví-
timas de violência do-
méstica. (Agência Brasil)

Investimento para os pagamentos supera R$ 7,1 bilhões
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Na luta por um mundo 
melhor, deve o ser huma-
no, antes de tudo, procurar 
a parte de Deus, que toda 
gente possui. Não falo 
aqui no deus criado pelo 
homem à imagem e seme-
lhança do homem, porque 
essa criação é por demais 
grotesca. Em vez de andar 
atrás de coisas que even-
tualmente nos separem, é 
dever de todos trabalhar 
por aquilo que eterna-
mente nos une: o Bem.

Costumo dizer — e 
há muito tempo — que 
é nos momentos de crise 

que se forjam os grandes 
caracteres e surgem as 
mais poderosas nações.

Em 18 de dezembro 
de 1982, em Goiânia/
GO, Brasil, na entrevista 
que concedi à repórter 
Cristina, da TV Goyá, 
relembrei uma bandeira 
que me acompanha des-
de a juventude: viver a 
unidade na diversidade, 
para vencer a adversidade.

Por isso, nos encon-
tros entre expressivas eco-
nomias do planeta — na-
turalmente movidas pelo 
instinto de sobrevivência, 
ressaltado por mim na Fo-
lha de S.Paulo, em 27 de 
abril de 1986 — na busca 
de mecanismos salutares 

para o enfrentamento de 
crise, é essencial, contudo, 
que a razão seja permea-
da pelo espírito solidário 
(coisa ainda rara nesses 
relacionamentos interna-
cionais), pois o coração 
torna-se mais propenso a 
ouvir sempre que a Fra-
ternidade é, de fato, o 
alicerce do diálogo. Dese-
jo, portanto, submeter ao 
critério de meus leitores 
que podemos construir 
uma sociedade globali-
zada melhor, de Paz, de 
Fraternidade Ecumênica 
e batalhar para essa trans-
formação em toda a parte, 
tema que igualmente de-
fendi na revista Globali-
zação do Amor Fraterno. 

Razão e espírito 
solidário nos 

relacionamentos

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

Pandemia paralisou 
outra vez as atividades 

esportivas em TO
Os argumentos para 

a paralisação provocada 
pela pandemia começaram 
no final de 2019. Muito 
antes disso, há mais de 
vinte anos, nossa Liga de 
Desportos cessou suas ati-
vidades. No fi nal de 2018 
conseguiu realizar uma 
competição para masters. 
Quase todos os campeona-
tos estaduais, nacionais, sul 
americano, Copa América, 
Olimpíadas quase tudo 
aconteceu, até Teófi lo Oto-
ni através do América, re-
tornou ao campeonato mi-
neiro da segunda divisão.

O país inteiro vibra 
com a molecada na Copa 
de Futebol Junior em São 
Paulo. Infelizmente nunca 
mandamos uma equipe. 
Tivemos a sorte de ter um 
filho da terrinha partici-
pando dessa competição, 
pelo América Mineiro, há 
muitos anos, quando Fred 
fez o gol mais rápido do 
mundo, até aquela data, 
em menos de 3 segundos. 

Por falta de pauta atu-
al, vamos nos lembrar de 
fatos interessantes. Na 
década de 1950 a cidade 
recebeu a seleção Para-
guaia de futebol. Infeliz-
mente não temos dados 
dessa partida. Segundo 
Laércio Costa, natural 
de Muriaé, que passou a 
morar aqui em janeiro de 
1945, os prováveis atletas 
que jogaram contra o Pa-
raguai, devem ter sido os 
destaques do Teófi lo Oto-
ni (1928) - Minas Gerais 
(1933) – América (1936) 
e Atlético ((1947) . Arris-
camos alguns palpites: go-
leiros Napoleão e Heitor 
Bamberg. Zagueiros: Rai-
mundão, Gilberto Caldei-
ra, Lídio Ribeiro, Joaquim 
de Sady, Grilo, Edson 
Linguiça, Reginaldo, Je-
remias, Belmont, Laércio, 
Elio Mariinha, Tó Ba-
laio, Lourival Telles, Tião 
de Almerinda, Nicanor, 

A força do humor 
através das emissoras 

de rádio e TV

Por Humberto Barbosa

Na Roma antiga, usa-
va muito o “Bobo da Cor-
te“, palhaços para quebrar 
a sisudez e a austeridade 
na relação entre os mo-
narcas. O picadeiro no 
circo e palco nos teatros, 
passaram a fazer parte 
do espaço ideal para as 
estripulias dos palhaços. 
Como a manutenção das 
artes continua sendo tra-
balhada pelas emissoras de 
rádio, alguns profi ssionais 
têm buscado apresentar 
quadros com conteúdos 
humorísticos. Na praia de 
Mucuri, na Bahia, onde 
tem uma grande quan-
tidade de teofilotonen-
ses, a Rádio Abrolhos FM 
tem dois profissionais: 
Lega Lega e o Botão, 
que recorrem muito ao 
humor. São dois baitas 
profissionais do humor. 

No passado o progra-
ma Balança Mas Não Cai 

da Rádio Nacional tinha 
muita fama. Abelardo Bar-
bosa, Chacrinha, condu-
zia seu programa musical 
cheio de graça. Jô Soares 
(Gordo) misturava serie-
dade com humor. Chico 
Anysio empregou o maior 
número de humoristas 
possível na mesma rede 
Globo e no mesmo pro-
grama Escolinha do Pro-
fessor Raimundo. Renato 
Aragão juntou-se com três 
amigos e formou, Os Tra-
palhões, com Mauro Gon-
çalves (Zacarias), Dedé 
Santana e Antônio Carlos 
(Mussum). Fausto Silva 
(Faustão) e Silvio Santos 
conduzem seus programas 
com lampejos de alegria. 
Flávio Cavalcanti manti-
nha muita austeridade em 
seus programas. Amácio 
Mazzaropi produziu e in-
terpretou papéis humorís-
ticos. Ankito, Oscarito, 

Grande Otelo e Zé Trin-
dade foram humoristas.

Descendo um pouco 
para nosso umbigo, as 
rádios exploram o estilo 
brega, em sua rede de 
programação. Alguns pro-
fi ssionais adotam a austeri-
dade: Elvis Passos, Aníbal 
Gonçalves, José Prado, Va-
nilson Souza, Elder Sena 
e Rômulo Langkamer. 
Quem usa e abusa das 
brincadeiras são as duplas: 
Edson Martins e Lúcio 
Guedes, Jerry Santos e Ana 
Maria. Tem crescido bas-
tante o número de progra-
mas de fofocas nas emis-
soras de rádio e televisão. 
O programa, Buchichos e 
Fofocas com Jerry Santos 
e Ana Maria, e algumas 
enquetes produzidas por 
Oséas Júnior se enquadram 
perfeitamente nos moldes 
de Fofocalizando – SBT, e 
A Tarde é Sua – Recorde).

Seleção de 1950

Seleção de 1970 e Concórdia com uniforme branco

Amaury, Otavinho, Ilton 
Chaves, Pedro Heleno e 
Caruê. Estamos palpitan-
do, não achamos registros. 

Muitos anos depois 
voltaram à cidade as sele-
ções brasileiras, vice-cam-
peão de 1950, perdemos 
2 x 1 – para o Uruguai no 
Maracanã e bi-campeão 
no México em 1970. Es-
tamos publicando duas 
fotos com os quatro times. 
Cabe um destaque espe-
cial porque o Concórdia 
recebeu as duas seleções e 
um dos jogos, contra gru-
po de 1970 foi realizado 
no Campo do América. 

Em 1966 recebemos 
os vice-campeões de 1950, 
com apenas quatro atletas 
titulares: Barbosa, Jair da 
Rosa Pinto, Nilton Santos 
e o artilheiro da Copa, 
Ademir de Menezes, Quei-
xada, com 8 gols. Não fez 
parte do grupo Friaça, au-
tor do único gol brasileiro. 
O elenco foi completado 
por convidados do Rio 
de Janeiro, entre os quais 
Almir e Telê Santana. Telê 
esteve pela segunda vez na 

cidade, como técnico do 
Flamengo, quando levou 
o jovem Rogers Ruppin.

 Alguns anos depois, 
o mesmo Concórdia, re-
cebeu os canarinhos de 
1.970: Felix, Brito, Riveli-
no, Paulo César Cajú, Clo-
doaldo, Everaldo, Marco 
Antônio, Edu e Zé Maria. 
Não vieram: Ado, Leão, 
Carlos Alberto Torres, 
Baldochi, Piazza, Tostão, 
Dario, Gerson, Jairzinho 
e Pelé. Entres os titulares 
ausentes: Wilson Piazza 
e Dário já estiveram jo-
gando na cidade, como 
convidados do América.

 Devemos guardar 
recordação dos atletas 
que enfrentaram os cana-
rinhos: Toninho, Gilberto, 
Aloísio, Minguim, Carli-
nhos, Eduardo, Adilson, 
Cadinho, João Miranda, 
Bagana, Caruê, Ivan Coló, 
Baianinho, Selem, Alzi, 
Zé Carlos, Fabiano, Japo-
nês, Iuracã, Marrequino, 
Aurimar, Luciano Tole-
do, Robertinho, Vagner, 
Cuiú, Adãozinho, Hervê, 
Márcio Leite e Lancha.
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Segurança Pública
Polícia Militar realiza a 

Operação Cavalo de Aço 
em Teófilo Otoni

PM apreende moto 
irregular no centro de Itaipé

GEPAR do 19º Batalhão 
apreende drogas no 

Bairro Manoel Pimenta 

Menor é apreendido 
com droga e dinheiro no 
centro de Teófilo Otoni

No domingo (16/01), 
policiais militares do 19º 
Batalhão realizaram a ope-
ração Cavalo de Aço, com 
o objetivo de coibir a prá-
tica de crimes violentos 
cometidos por meio da 
utilização de motocicletas 
como meio de fuga, em 
Teófilo Otoni. A operação 
desenvolveu-se no setor 
centro-sul da cidade, em 
locais utilizados comu-
mente como rotas de fuga.

Os resultados foram 
exitosos sendo abordadas 
22 motocicletas, foram 
confeccionados 07 autos 
de infrações, uma mo-

Durante operação da 
Polícia Militar na terça-
-feira (11/01), os militares 
deram ordem de parada 
a um indivíduo que tra-
fegava na área central da 
cidade com uma moto-
cicleta Honda CG 150 
Titan de cor vermelha sem 
placa. Após abordagem, 
foi constatado que o con-
dutor não possuía a CNH.

Ao levantar os da-
dos pelo número do mo-
tor, foi identificado que o 
veículo encontra-se com 
restrição, tratando-se de 

Teófilo Otoni - A Po-
lícia Militar de Minas Ge-
rais, através do Grupo Es-
pecializado em Patrulha-
mento em Área de Risco 
(GEPAR), do 19º Batalhão 
de Teófilo Otoni, realizou 
uma operação no Bairro 
Manoel Pimenta (Morro 
do Eucalipto) no sábado 
(15/01), resultando na pri-
são de três indivíduos sus-
peitos de estarem trafican-
do drogas na localidade.

No momento da ope-
ração eles tentaram fugir, 
mas foram alcançados 
e abordados. Durante 
buscas foram localiza-
dos e apreendidos R$ 
374,00, microtubos va-
zios, 05 tabletes mais 

tocicleta foi removida a 
um pátio conveniado ao 
Detran, e foi recolhida 
01 Carteira Nacional de 

Habilitação, por recusa 
à submissão de teste do 
etilômetro. (Informações: 
19º BPM, Teófilo Otoni).

uma motocicleta adquirida 
através de leilão. Devi-
do às irregularidades, o 
veículo foi apreendido e 
encaminhado ao pátio cre-

denciado ao Detran. (In-
formações/Foto: tenente 
Marlos Aurélio Alves Bar-
bosa, comandante do 2° 
Pelotão da 232ª Cia PM).

Polícia Militar tenta 
elucidar crime de 

latrocínio no Bairro Alto 
Santuário, em Araçuaí
No domingo (16/01), 

a Polícia Militar foi acio-
nada pelo SAMU in-
formando que a equipe 
teria encontrado uma 
pessoa sem vida na Rua 
Goiás, Bairro Alto San-
tuário, em Araçuaí, no 
Vale do Jequitinhonha. 
Os militares foram ao 
local, onde a equipe do 
SAMU informou que 
a vítima Nilson Pedro 
Rodrigues, de 58 anos, 
teria falecido há uns 15 
minutos, em decorrên-
cia de ter sido atingido 
com pauladas na cabeça.

Segundo a PM, in-
formações preliminares 
de populares que moram 
nas proximidades do 
local, eles teriam toma-
do conhecimento que 
a vítima teria ganhado 
determinada quantia em 
dinheiro na Loteria Fede-
ral há alguns dias, sendo 
que na data dos fatos, 
pela manhã, escutaram 
gritos vindos da sua resi-
dência. A perícia técnica 
foi acionada e os milita-

res fizeram levantamentos 
acerca da autoria do fato.

Após análise de sis-
temas de videomonitora-
mento local, foram iden-
tificados 03 suspeitos, 
que teriam sido vistos 
nas proximidades do local 
contando certa quantia em 
dinheiro. Foram feitos 
rastreamentos, sendo to-
dos localizados em suas 
residências. Questionados 
sobre o ocorrido, todos 
negaram a autoria, tam-
bém não sendo encontra-
do o produto do crime.

Tendo em vista a au-

sência de materialidade, 
não foi possível a con-
dução dos suspeitos para 
a delegacia. A PM con-
tinua os rastreamentos e 
diligências para tentar 
prender os autores do 
crime. Após a perícia no 
local, o corpo foi removi-
do ao IML para necrop-
sia. Foi constatado que 
a vítima foi atingida por 
dois golpes de pauladas 
na cabeça. O pedaço de 
madeira foi encontrado 
próximo ao corpo. (In-
formações/Foto: PMMG/ 
70º  BPM, Araçuaí) .

O Grupo Especializa-
do em Patrulhamento em 
Área de Risco (GEPAR) 
do 19º Batalhão de Polí-
cia Militar realizou uma 
operação no centro de 
Teófilo Otoni na quarta-
-feira (12/01), quando a 
equipe visualizou um in-
divíduo traficando dro-
gas nas imediações da 
Avenida Francisco Sá. O 
indivíduo foi abordado, 
sendo encontrado com ele 
entorpecente e dinheiro.

Todo material foi en-
caminhado para a dele-
gacia de Polícia Civil, e 
o abordado, que é menor 
de idade, foi apreendido 
por ato infracional aná-
logo ao tráfico de dro-
gas. Foram apreendidas 
07 pedras de crack, 01 

papelote com cocaína, e 
R$ 140,00 em dinheiro. 
Equipe GEPAR: sargento 

Mikael, cabos Walace e 
Ribeiro. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

01 bucha de maconha, 
04 aparelhos celulares. 
Equipe GEPAR: sargento 

Mikael, cabos Walace e 
Ribeiro; (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

Leia e assine 
DIÁRIO 

TRIBUNA
Telefone: 

(33) 98851-0806
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Publicação LegalPortaria divulga valor do 
incentivo federal para atenção 

primária por critério populacional
Os valores – anual 

e mensal – do incentivo 
fi nanceiro federal para a 
Atenção Primária à Saúde 
(APS) segundo o critério 
populacional foi divulgado 
pelo Ministério da Saúde 
na segunda (10). De acor-
do com a Portaria GM/MS 
26/2022, fi ca estabelecido 
o valor per capita anual 
de R$ 5,95, por habitante 
ao ano, o que represen-
ta R$ 0,49 por habitante 
ao mês. A Portaria está 
disponibilizada em cinco 
partes e na publicação os 
gestores podem conferir 
o valor do incentivo des-
tinado a cada Município.

Segundo a publicação, 
o valor de R$ 5,95 para o 
cálculo do incentivo fi nan-
ceiro leva em consideração 
a estimativa populacional 
mais atualizada, publicada 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística 
(IBGE) em 2021. Para a 
entidade, o valor repassa-
do é irrisório para custear 
ações básicas de saúde 
ao cidadão brasileiro.

O incentivo com base 
em critérios populacio-
nais (Portaria GM/MS 
2.254/2021) integra o 
Programa Previne Brasil, 
instituído como o novo 
modelo federal de fi nan-
ciamento da atenção pri-
mária à saúde (APS), in-
tegra os componentes de 
fi nanciamento: Captação 
Ponderada, Pagamento por 

desempenho, Incentivo 
para ações estratégicas 
e o Incentivo com base 
em critério populacional.

O valor total do in-
centivo financeiro des-
crito no anexo da porta-
ria será transferido aos 
Municípios e ao Distrito 
Federal nas 12 compe-
tências financeiras do 
ano de 2022, com base 
na multiplicação do va-
lor do incentivo pela es-
timativa populacional. 
Dessa forma, o montante 
de recursos federais do 
incentivo por critério po-
pulacional destinado ao 
custeio das ações primá-
rias de saúde dos mais 
de 213 milhões de bra-
sileiros será de R$ 1,2 
bilhão ao longo do ano. A 
transferência do incentivo 
ocorre do Fundo Nacio-
nal de Saúde aos Fundos 
Municipais e Distrital de 
Saúde de forma automá-

tica no Bloco de Manu-
tenção das Ações e Ser-
viços Públicos de Saúde.

Histórico - O valor 
per capita, com base em 
critério populacional, foi 
o modelo de financia-
mento federal da atenção 
primária por pouco mais 
de 20 anos, denominado 
de Piso da Atenção Bá-
sica fixo ou PAB-fixo.

Esse modelo destina-
va recursos financeiros 
para o custeio das ações 
e serviços de saúde de 
todos os habitantes re-
sidentes no território do 
Ente municipal, indepen-
dente da existência de 
cadastro do cidadão no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) e da vinculação 
com as equipes da Estra-
tégia Saúde da Família 
(eSF), disponibilizando 
de forma integral e equâ-
nime todos os serviços 
básicos aos cidadãos.

O incentivo per ca-
pita praticado até o ano 
de 2019 possuía valores 
mais elevados, variando 
de R$ 23,00 a 28,00 por 
habitante ano, distribuí-
do em quatro grupos de 
Municípios organizados 
de acordo com o PIB per 
capita: o percentual da po-
pulação com plano de saú-
de; o percentual da popu-
lação com Bolsa Família; 
o percentual da população 
em extrema pobreza; e a 
densidade demográfica.

Esse modelo deixou 
a desejar por acumular 
defasagens fi nanceiras e 
por ausência de critério 
de correção regular anual 
do incentivo base, a exem-
plo da última atualização 
ocorrida em 2013 com 
a publicação da Portaria 
1.409/GM/MS, que per-
maneceu vigente por seis 
anos, até sua extinção 
em 2019. (Fonte: CNM).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHA-
GAS/MG – Tomada de Preços nº. 06/2021 - Comuni-
cado. O Município de Carlos Chagas/MG torna Público 
o resultado da Ata de Habilitação referente ao Processo 
Licitatório Nº. 224/2021. A Comissão Permanente de 
Licitação julgou: a) pela inabilitação da empresa: Aso 
Engenharia Ltda. - EPP, cujas razões estão descritas na 
íntegra da Ata de Habilitação que será disponibilizada 
no site da Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG, 
qual seja, www.carloschagas.mg.gov.br. Com fulcro no 
art. 48, § 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93 a CPL conce-
derá a empresa o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
regularização da Documentação. Carlos Chagas/MG, 18 
de janeiro de 2022. Comissão Permanente de Licitação. 
José Amadeu Nanayoski Tavares. Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Carlos Chagas
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013192 - MURILO SOUSA FREITAS, solteiro, maior, po-

licial militar, nascido aos 06/12/1988, no Hospital Nossa Senhora 
Auxiliadora, natural de Caratinga-MG, residente na Rua Antônio 
Monteiro de Rezende, 603, Bairro Limoeiro, Caratinga-MG, fi lho(a) 
de ADILSON FREITAS AZEVEDO e INÊS APARECIDA DE 
SOUSA AZEVEDO; e LETÍCIA GOMES LEMES, solteira, maior, 
estudante, nascida aos 06/09/1994, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Antônio Rodrigues da Penha 
Filho, 119, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LAURO 
LEMES DOS SANTOS e ROQUELENE FERREIRA GOMES; 

013193 - JOSÉ ANTONINO SALDANHA, solteiro, maior, 
pedreiro, nascido aos 05/08/1963, em domicílio, no distrito de 
Pedro Versiani, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
Três, 71, Bairro São Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de AN-
TONIO SALDANHA DE OLIVEIRA e DOMITILIA SALDANHA 
DE OLIVEIRA; e MARIA APARECIDA QUARESMA, solteira, 
maior, costureira, nascida aos 31/01/1971, em domicílio, natural de 
Pavão-MG, residente na Rua Três, 71, Bairro São Jacinto, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO QUARESMA DE CRISTO e 
MARIA QUARESMA DE CRISTO; 

013194 - CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, solteiro, 
maior, lapidário, nascido aos 29/04/1980, na Rua 49, Bairro São 
Cristóvão, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Júlio Costa, 
520, Bairro Palmeiras, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ALEXANDRE 
RODRIGUES DOS SANTOS e GERALDA PINHEIRO DAS NE-
VES; e MARILENE CARDOSO DE SOUZA, divorciada, maior, 
auxiliar de serviços gerais, nascida aos 12/10/1983, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Paraguai, 
581, Bairro Felicidade, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ JORGE 
DE SOUZA e MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA

Teófi lo Otoni-MG 18/01/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13192 a 13194
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