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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

PRF recupera motocicleta 
furtada durante fiscalização 
na cidade de Padre Paraíso

Página 4

Leonardo Ramos (Acquazul) 
é novo presidente do 

Sindcomércio Teófilo Otoni
O empresário Leo-

nardo Ramos, do Grupo 
Acquazul, foi eleito presi-
dente do Sindcomércio de 
Teófilo Otoni e região e as-
sumirá o cargo durante 04 
anos (2022/2025). A chapa 
obteve a maioria dos votos 
durante as eleições que 
ocorreram em 29 de de-
zembro de 2021. Leonardo 
Ramos dará continuidade 
ao comando após Iesser 
Anis Lauar ocupar o cargo 
por duas gestões. Página 2

Agentes da segurança 
pública realizam 

manifestação pelas ruas 
de Teófilo Otoni

Servidores da seguran-
ça pública que desempe-
nham suas funções na ci-
dade de Teófilo Otoni, Po-
lícia Civil, Polícia Militar, 
Polícia Penal e Corpo de 
Bombeiros, se reuniram na 
Praça Tiradentes, na ma-
nhã de sexta-feira (25/02), 
para uma manifestação 
contra o Governo de Mi-
nas, cobrando a recompo-
sição salarial, atrasado há 
7 anos. A Mobilização per-
correu as principais ruas do 
centro da cidade. Página 2

15ª RPM realiza aula 
inaugural do Curso de 

Formação de Soldados 2022
Dia 25 de fevereiro 

de 2022, data marcada na 
história dos novos solda-
dos da PMMG. Nesta data 
foi realizada a aula magna 
do Curso de Formação de 
Soldados 2022 da 15ª Re-
gião de Polícia Militar, em 
Teófilo Otoni. É o primeiro 
dia de muitos que virão pela 
frente para os novos alunos. 
A realização profissional se 
inicia com o CFS e traz para 
eles uma nova perspectiva 
de vida, tanto no âmbito 
pessoal, como profissional 
e institucional. Página 7

Homem é morto a tiros 
em via pública no Distrito 

de Valão, em Poté

O crime aconteceu na tarde de terça-feira (01/03), na Rua Getúlio Reis Barreto, no 
Distrito de Valão, em Poté. A Polícia Militar foi acionada e informada do ocorrido, e no 
local os militares depararam com um homem caído no meio da rua, alvejado com vários 
disparos de arma de fogo, já sem vida. Próximo ao corpo haviam 7 cápsulas deflagradas de 
calibre 32. Os policiais isolaram o local e acionaram o serviço de perícia técnica da Polícia 
Civil. Após a perícia, foram recolhidas as cápsulas e o corpo encaminhado ao IML. Página 6
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Cidade
Leonardo Ramos (Acquazul) 

é o novo presidente do 
Sindcomércio Teófilo Otoni

O empresário Leo-
nardo Ramos, do Grupo 
Acquazul, foi eleito pre-
sidente do Sindcomércio 
de Teófilo Otoni e região 
e assumirá o cargo duran-
te 04 anos (2022/2025). 
A chapa obteve a maio-
ria dos votos durante as 
eleições que ocorreram 
em 29 de dezembro de 
2021. Leonardo Ramos 
dará continuidade ao 
comando após Iesser 
Anis Lauar ocupar o 
cargo por duas gestões.

“Quero trabalhar por 
um pacto de união em 
prol do desenvolvimento 
da nossa cidade e região. 
Tenho a responsabilida-
de em dar continuidade 
à boa gestão atual do 
Sindcomércio, com um 
olhar diferenciado para 
o pequeno empresário”, 
pontuou Leonardo so-
bre sua gestão. O novo 
presidente já participava 
assiduamente das ativi-
dades do Sindcomércio 
e fez parte da diretoria 
durante oito anos. A pos-
se aconteceu no domin-
go (27/02), momento 
em que foram nome-
ados os demais mem-
bros da nova diretoria.

“Hoje aumenta a 
nossa responsabilidade 
com o nosso Sindcomér-
cio, colaboradores e Di-
retoria. Não posso deixar 
de relatar que o Iesser – 
nosso eterno presidente, 
fez uma gestão inova-

dora, foi o presidente 
que deu o maior salto em 
crescimento, gestão e ino-
vação. Estou assumindo 
o nosso Sind com uma 
responsabilidade muito 
grande, pois marcar uma 
boa passagem diante de 
tantos êxitos não será fá-
cil, superar o nosso eterno 
presidente requer muito 
trabalho (risos). Gosto de 
desafios e vamos seguir 
buscando grandes con-
quistas em prol da nossa 
cidade e região”, disse.

Diretoria Sindco-
mércio Teófilo Otoni, 
quadriênio 2022/2025

Presidente: Leonar-
do Soares Ramos (em-
presa: Grupo Acquazul). 
Vice-Presidente: Renato 
Freitas Martins (empresa: 
Hotel Beira Rio). Conse-
lho Deliberativo: Bruno 
Rodrigues Teixeira (Pa-
pelaria Destak); Ripé-
cio Van Der Maas (Casa 

do Ciclista); Wellington 
Pimentel Santos (Point 
Car); Ferdinando Ma-
dureira Figueiredo (RF 
Informática);  Flávio 
Henrique Guerra e Silva 
(Loc-Aqui). Conselho 
Fiscal: Hilton Gouveia 
Junior (Império Materiais 
de Construção), Sabryna 
Cayres Araújo Caldeira 
(Espaço Sabryna Cayres).

Diretor Financei-
ro: Iesser Anis Lauar 
(Proene Informática). 
Diretor Administrativo: 
Leonardo Araújo Costa 
(Drogaria Germânica). 
Diretor Comercial: Val-
divino Antônio da Silva 
(Valdivino Antonio da 
Silva). Diretora de Co-
municação e Marke-
ting: Maria de Lourdes 
Dias da Silva (Hallya 
Alimentícia). Diretor de 
Tecnologia e Aperfeiço-
amento: José Renóbio 
de Souza (Tecmaster).

Agentes da segurança 
pública realizam 

manifestação pelas ruas 
de Teófilo Otoni

Servidores da segu-
rança pública que desem-
penham suas funções na 
cidade de Teófilo Otoni, 
Polícia Civil, Polícia Mili-
tar, Polícia Penal e Corpo 
de Bombeiros, se reuni-
ram na Praça Tiradentes, 
na manhã de sexta-feira 
(25/02), para uma manifes-
tação contra o Governo de 
Minas, cobrando a recom-
posição salarial, atrasado 
há 7 anos. A Mobilização 
percorreu as principais 
ruas do centro da cidade e 
paralisou os dois sentidos 
da Rodovia Santos Du-
mont (BR-116) por 1 hora.

Encabeçada pela As-
sociação dos Praças do 
Interior de Minas Gerais 
(APNM), o protesto acon-
teceu em favor da recom-
posição salarial, diante as 
perdas inflacionárias que 
levou centenas de mani-
festantes que exigem o fiel 
cumprimento do que foi 
acordado com o Governo 
de Minas. A manifestação 
na cidade polo do Vale do 
Mucuri integrou uma ação 
planejada em todo o estado 
por lideranças, sindicatos e 
associações da categoria.

Na quinta-feira (24) 
o Governador do Estado, 
Romeu Zema anunciou o 
reajuste de 10% para todo 
o funcionalismo público 
mineiro, não cumprindo 
com a negociação realiza-
da em 2019 com a segu-
rança pública, quando se 
comprometeu a recompor 
as perdas inflacionárias 
dos últimos sete anos.

Para o sargento vete-
rano Luciano Bremer, pre-
sidente da APNM, os atos 
que acontecem em diver-
sas cidades mineiras é um 
grito de socorro, porque a 
base da segurança perdeu o 
poder de compra e muitos 
já estão em condições deli-
cadas, não tendo condições 
de subsistência. O mo-
vimento recebeu o apoio 
da imprensa regional e da 
população que reconhece 
que as forças de seguran-
ça pública que elencaram 
Minas ao patamar de Es-
tado mais seguro do país 
merecem ser valorizadas.

O sargento Bremer 
ressalta que a segurança 
pública está nessa luta 
desde 2019, quando foram 
iniciadas as tratativas para 
a recomposição salarial, 
com o governador de Mi-

nas. Que naquela época, 
deputados, entidades de 
classes, secretários de Es-
tado, sentaram à mesa, 
ficou definido que a recom-
posição de perdas inflacio-
nárias era de 37%, e naque-
le momento ele assinou um 
documento junto com os 
chefes das forças de segu-
rança pública, com seus se-
cretários, 18 entidades, re-
conhecendo essas perdas.

“Em 2020 ele pagou 
13%, e depois vetou as 02 
parcelas. Hoje nós chega-
mos a mais de 50% de re-
composição de perdas in-

flacionárias, e nós estamos 
reivindicando 37,75%”, 
disse Bremer, destacando a 
manifestação que ocorreu 
dia 21/02, em Belo Hori-
zonte, com mais de 30 mil 
operadores da segurança 
pública, e na quinta-feira 
o governador anunciou 
10%. “Ele está brincando, 
está achando que isso aqui 
é gorjeta de restaurante, 
só pode, nós não aceita-
mos. Se o governador não 
definir teremos uma nova 
mega manifestação”, dis-
se. (Colaborou: MBG Ma-
rketing e Comunicação).

O empresário Leonardo Ramos, do Grupo Acquazul é 
o novo presidente do Sindcomércio Teófilo Otoni
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Gerais
Poliomielite: ampla 

imunização de crianças 
é a única forma de 
prevenir a volta do 
vírus que causa a 
paralisia infantil

O último registro de 
poliomielite em Minas 
Gerais ocorreu em 1985. 
De lá para cá, a vacina-
ção contra a paralisia 
infantil, como também 
é conhecida a doença, 
tem sido a única forma 
de prevenção. Por isso, 
a coordenadora de Imu-
nizações da Secretaria de 
Estado de Saúde de Mi-
nas Gerais (SES-MG), 
Josianne Dias Gusmão, 
reforça a importância da 
manutenção de altas co-
berturas vacinais. A vaci-
na contra pólio faz parte 
do calendário de rotina 
do Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), é 
gratuita, e está disponível 
em todas as Unidades 
Básicas de Saúde em 
qualquer época do ano.

Cobertura em Mi-
nas - Até 22/02, Minas 
Gerais registrava cober-
tura vacinal para a pólio 
de 73,7%, para menores 
de um ano, de 66,38% 
para crianças de 15 me-
ses de idade e de 59,67% 
para crianças com 4 anos 
de idade. Considerando 
que a meta recomendada 
pelo Ministério da Saúde 
é de 95% de cobertura do 
público elegível, a SES-
-MG reforça o pedido 
para que pais e respon-
sáveis atentem para as 
faixas etárias indicadas 
para receber as doses.

A vacina é indicada 
para quais faixas etá-
rias? - O esquema vaci-
nal contra a poliomielite 
é composto por três do-

ses injetáveis no primeiro 
ano da criança, aplicadas 
aos 2, 4 e 6 meses de vida, 
com intervalo de 60 dias 
entre as doses. Depois, 
aos 15 meses de idade 
deve ser administrada a 
primeira dose de reforço 
da vacina e o segundo 
reforço deverá aconte-
cer aos 4 anos de idade. 
Para essas duas doses, é 
realizada a administração 
de duas gotas, exclusi-
vamente pela via oral. 

Histórico - A po-
liomielite é uma doença 
contagiosa que, por meio 
do contato direto com 
fezes ou com secreções 
eliminadas pela boca de 
pessoas infectadas, pode 
contaminar crianças e 
adultos. Não há um tra-
tamento específico para a 
pólio e aproximadamente 
1% das infecções causa-
das resulta em paralisia 
flácida, de início súbito 
e que afeta, em regra, um 
dos membros inferiores.

Em 1961, ocorreu 
a introdução da vacina 
contra a poliomielite oral 
(VOP) no Brasil, com a 
realização de vacinações 
em municípios de SP 
e do RJ. Em 1980, no 
Brasil, foi estabeleci-
da a estratégia dos dias 
nacionais de vacinação 
contra a poliomielite, 
entre 14 de junho e 16 
de agosto, produzindo 
impacto imediato, com 
drástica redução do nú-
mero de casos da doença 
em sequência à intro-
dução da vacinação em 
massa em um único dia.

Em 1986, foi criado 
o Zé Gotinha, marca-
-símbolo da erradicação 
da poliomielite, figura 
bastante conhecida na 
saúde pública brasileira. 
Desde então, o persona-
gem aparece em todas as 
campanhas de Imuniza-
ção e, atualmente, é sím-
bolo do Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI).

Novo programa de 
gestão da Emater-MG 

amplia em mais de 16% o 
atendimento a produtores 

rurais de Minas Gerais
Prestação de servi-

ço qualificada, cada vez 
mais ágil, ampla e proativa 
para os produtores rurais 
mineiros. Na busca por 
excelência, a Emater-MG 
implementou, no último 
trimestre de 2021, um 
novo programa de gestão, 
chamado Pacto por Resul-
tados, que conseguiu saltos 
importantes nas ações da 
empresa, em diversas agen-
das estratégicas. O número 
de agricultores familiares 
atendidos cresceu 15,52% 
entre outubro e dezembro 
de 2021 na comparação 
com o mesmo período de 
2020, saltando de 68.641 
para 79.297. Entre os de-
mais agricultores, além 
dos familiares, o cresci-
mento no número de aten-
dimentos foi de 10,92%, de 
2.345 para 2.601. Já para 
o público urbano, o salto 
foi de 2.549 para 3.405, 
ou seja, 33,58%. Para as 
organizações, como co-
operativas e associações 
rurais, o incremento no 
número de atendimentos 
foi de 56,68%, passando 
de 397 para 622, no mesmo 
período de comparação.

Somando todas as ca-
tegorias de produtores 
atendidos, fora as orga-
nizações, o total foi de 
85.303 entre outubro e 
dezembro de 2021, fren-
te a 73.535 no mesmo 
período de 2020, 16% de 
crescimento. Se conside-
rados os atendimentos com 
repetição, ao todo foram 
realizados mais de 645.434 
atendimentos aos agricul-
tores familiares mineiros, 
o que representa alta de 
417,16% em relação ao 
realizado entre outubro e 
dezembro de 2020. Para 
demais agricultores, foram 
prestados, com repetição, 
22.498 atendimentos, alta 
de 403,87% na compara-
ção com mesmo período 
de 2020. Para o público 
urbano, foram 24.445 aten-
dimentos, crescimento de 
543,12% em relação ao 
último trimestre de 2020. 
E o atendimento com re-
petição prestado às orga-
nizações de produtores 
rurais saltou para 3.858, 
alta de 528,12% duran-
te o período de vigência 
do Pacto por Resultados.

No balanço geral de 

2021, a Emater-MG pres-
tou mais de 2,188 milhões 
de atendimentos ao longo 
do ano, para mais de 300 
mil agricultores familiares. 
Resultado alcançado gra-
ças a aceleração nos aten-
dimentos realizados por 
força do Pacto por Resul-
tados. O novo programa de 
gestão foi um movimento 
que envolveu todos os se-
tores da empresa, que tem 
escritórios locais em mais 
800 municípios mineiros, 
além de 32 Unidades Re-
gionais e a Unidade Cen-
tral, em Belo Horizonte.

“Foi um esforço extra 
proposto pela diretoria 
executiva, com uma enor-
me adesão por parte dos 
funcionários, demonstran-
do o compromisso que os 
extensionistas têm com 
a missão de levar a me-
lhor assistência técnica e 
extensão rural ao maior 
número possível de pro-
dutores rurais mineiros. 
Não são apenas núme-
ros, isso representa mais 
oportunidades no campo, 
mais tecnologias sendo 
implementadas, mais aces-
so ao crédito rural, mais 
produtores fornecendo 
alimentos saudáveis para 
alimentação escolar, no-
vos canais de comercia-
lização sendo abertos, ou 
seja, mais desenvolvimen-
to, renda e qualidade de 
vida no campo”, ressalta 
o diretor-presidente da 
Emater-MG, Otávio Maia.

Segundo o diretor-
-presidente, essa foi uma 
proposta inicial e como 
alcançou resultados sur-
preendentes, a ferramenta 
de gestão será mantida na 
empresa, sempre com no-
vas estratégias, em busca 
da melhoria da qualida-
de e da ampliação dos 
serviços de assistência 

técnica e extensão rural 
prestados pela empresa.

Agendas estratégicas 
- O trabalho da Emater-
-MG é estruturado nas 
chamadas Agendas Estra-
tégicas, que são as ações 
direcionadas a setores re-
levantes da agropecuá-
ria mineira. No último 
trimestre de 2021, com a 
implementação do Pacto 
por Resultados, houve 
incremento de atendimen-
tos em todas as Agendas 
Estratégicas da empresa.

Em Agroecologia, 
por exemplo, a alta foi 
de 42,34%, com 10.247 
produtores atendidos no 
último trimestre de 2021, 
somando 18.819 atendi-
mentos com repetição. 
Na agenda de Bovinocul-
tura, a alta na prestação 
de serviço, entre outubro 
e dezembro de 2021, na 
comparação com o mesmo 
período de 2020, foi de 
16%, com 20.659 produto-
res atendidos. Se conside-
rados os atendimentos com 
repetição, o crescimento 
é ainda mais expressivo, 
34,17%, somando 74.159 
atendimentos prestados.

Na agenda de Cafei-
cultura, extremamente 
relevante para o Estado, 
que é o maior produtor 
do grão no país, a alta 
foi de 30,31% no total 
de produtores atendidos, 
na comparação do último 
trimestre de 2021 com o 
mesmo período de 2020. 
Somando 12.309 produ-
tores atendidos. Na conta-
gem dos atendimentos com 
repetição, o incremento 
foi de 65,88%, totalizando 
50.476 atendimentos pres-
tados de outubro a dezem-
bro de 2021. (Assessoria 
de Comunicação – Ema-
ter-MG - Jornalista res-
ponsável: Aline Louise).

Cobertura vacinal está abaixo da meta, apesar de a 
vacina contra pólio fazer parte do calendário de rotina do 
PNI, ser gratuita, e estar disponível em todas as Unidades 

Básicas de Saúde em qualquer época do ano
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Gerais
Vale vai desembolsar 

R$ 236,7 mi por não cumprir 
Lei Mar de Lama Nunca Mais

A mineradora Vale 
vai desembolsar, a títu-
lo de dano coletivo, R$ 
236,7 milhões, como 
contrapartida por des-
cumprir o prazo legal 
que previa o descomis-
sionamento de suas bar-
ragens mais perigosas 
em Minas, conforme 
determina a Lei Estadual 
23.291, conhecida como 
Mar de Lama Nunca 
Mais. Serão oito par-
celas anuais com ven-
cimento todo dia 25 de 
março. O Termo de com-
promisso foi assinado 
nesta sexta-feira (25/2) 
com o Governo de Mi-
nas Gerais, a Advocacia-
-Geral do Estado (AGE-
-MG), a Fundação Esta-
dual do Meio Ambiente 
(Feam), e os Ministérios 
Públicos Federal (MPF) 
e Estadual (MPMG).

O advogado-geral 
do Estado, Sérgio Pes-
soa, destaca que o re-
curso "será investido em 
políticas ambientais e no 
aprimoramento do tra-
balho do poder público 

voltado à fiscalização e 
segurança de barragens". 
Pelo termo, a empresa se 
comprometeu a descarac-
terizar suas barragens com 
risco alteadas pelo méto-
do a montante em Minas. 
Um dos compromissos 
assumidos pela empresa 
é a contratação de equi-
pe técnica independen-
te para acompanhar o 
trabalho de descaracte-
rização das estruturas.

O acordo foi assinado 

um dia após o Estado ter 
firmado um Termo de 
Compromisso com mi-
neradoras responsáveis 
por barragens a montante 
no estado para que cum-
pram a descaracteriza-
ção de 41 estruturas. O 
compromisso acordado 
na quinta-feira teve a 
interveniência da Agên-
cia Nacional de Minera-
ção (ANM). Advocacia-
-Geral do Estado de Mi-
nas Gerais (AGE-MG).

Justiça determina fim da 
greve de policiais civis e 

policiais penais em Minas

Privatização da Eletrobras 
será debatida nesta quinta 

na Assembléia de Minas

O Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) 
acolheu tese da Advocacia-
-Geral do Estado (AGE-
-MG) e determinou o encer-
ramento da greve iniciada 
pelos policiais civis e os 
penais na última terça-feira 
sob pena de multa diária de 
R$ 100 mil, limitada a R$ 
10 milhões, a cada um dos 
sindicatos das categorias. A 
decisão ocorreu por meio 
de duas liminares concedi-
das pela desembargadora-
-relatora, Albergaria Cos-
ta, nas ações declaratórias 
de ilegalidade de greve 
ajuizadas pela AGE-MG.

Nos autos, a Advoca-
cia-Geral do Estado de-
monstrou que a jurisprudên-
cia do Supremo Tribunal 
Federal pacificou a inad-
missibilidade do exercício 
do direito de greve, “sob 
qualquer forma ou moda-

A Comissão Extraor-
dinária das Privatizações 
debate hoje (03/03/22), a 
partir das 14 horas, o pro-
cesso de desestatização da 
empresa Centrais Elétricas 
Brasileiras (Eletrobras), 
previsto na Lei federal 
14.182, de 2021. A audi-
ência pública acontecerá 
no Plenarinho IV da As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), 
atendendo a requerimento 
de autoria do seu presi-
dente, o deputado Coronel 
Sandro. O objetivo da 
discussão é, com a privati-
zação da Eletrobras já em 
andamento, debater suas 
repercussões e as possi-
bilidades de atração de 
investimentos para o setor 
elétrico em Minas Gerais.

Na última terça (22), 
os acionistas da Eletro-
bras autorizaram a con-
tinuidade do processo de 
privatização por meio 
de uma assembleia geral 
extraordinária, uma se-
mana depois de o TCU 
ter aprovado os valores 
previstos para a venda da 
estatal, como o bônus de 
outorga que a Eletrobras 
privatizada deverá pagar à 
União pela renovação dos 
contratos das 22 usinas 
hidrelétricas da empresa.

Cronograma - A pri-
vatização da Eletrobras 
foi autorizada em julho 
do ano passado por meio 
de medida provisória edi-
tada pela Presidência da 
República e depois apro-

lidade”, de “policiais civis 
e a todos os servidores 
públicos” que atuam direta-
mente na área de segurança 
pública (Tema nº 541, STF).

"Significa que a parali-
sação das atividades concla-
mada pelos sindicatos-réus, 
ainda que parcial, encontra 
óbice intransponível no ar-
tigo 144 da Constituição Fe-
deral, que erigiu a seguran-

ça pública como dever do 
Estado e direito de todos", 
decidiu a magistrada. Ainda 
de acordo com a desembar-
gadora, o perigo de dano é 
intrínseco à pretensão de 
paralisação, com reflexos 
que podem comprometer a 
ordem pública e a incolumi-
dade das pessoas e do patri-
mônio. Geral do Estado de 
Minas Gerais (AGE-MG).

vada pelo Congresso. 
A previsão inicial era 
concluir o processo até 
maio deste ano, mas ainda 
há resistências e entra-
ves a serem superados, 
além de 2022 ser ano de 
eleições, o que também 
sujeita a venda a mais 
oscilações do mercado.

Em linhas gerais, a 
ideia é transformar a Ele-
trobras numa “corpora-
tion”, empresa privada 
sem controlador definido, 
ou seja, com a posse das 
ações pulverizadas, como 
aconteceu, por exemplo, 
com a Embraer. Na priva-
tização da Eletrobras está 
previsto, por exemplo, o 
aumento do seu capital 
social, ou seja, serão ofer-
tadas novas ações na bolsa 
de valores para eliminar a 
participação da União na 
maioria do capital votan-
te, dos atuais 70% para 
aproximadamente 45%.

Mas a União terá em 
seu poder ações do tipo 
golden share, que ain-

da permitiriam direito ao 
veto em deliberações de 
governança de forma que 
a Eletrobras não tenha 
mesmo um controlador 
definido. E a Eletronuclear 
e a Itaipu Binacional não 
serão vendidas, mas encor-
padas pela nova Empresa 
Brasileira de Participa-
ções em Energia Nuclear 
e Binacional (ENBPar,).

CONVIDADOS - Fo-
ram chamados para parti-
cipar da audiência pública 
da Comissão das Priva-
tizações representantes 
do Ministério das Minas 
e Energia, Tribunal de 
Contas da União e das se-
cretarias de Estado de De-
senvolvimento Econômico 
e Especial de Desestati-
zação, Desinvestimento e 
Mercados. Também foram 
convidados ainda os presi-
dentes da Eletrobras e da 
Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), respectivamente, 
Rodrigo Limp Nascimento 
e Flávio Roscoe Nogueira.

A Eletrobras detém 22 usinas hidrelétricas e, se privatizada, 
terá que pagar bônus de outorga à União pela renovação dos 

contratos delas (Arquivo ALMG - Foto: Lia Priscila)

Audiência acontecerá em comissão extraordinária e focará na 
perspectiva de atração de investimentos para o Estado

Acordo assinado com Governo de Minas, AGE/MG, MPF, MPMG e 
Feam define contrapartida e outros compromissos acatados pela empresa

Desembargadora impôs multa diária de R$ 100 mil 
a sindicatos em caso de desobediência

www.diariotribuna.com.br

PRF prende envolvido 
em furtos a residências 

no estado do Ceará
Durante fiscalização 

da Polícia Rodoviária Fe-
deral no domingo (27/02), 
na BR-116, unidade ope-
racional de Teófilo Otoni, 
na saída sul da cidade, 
os policiais abordaram 
um ônibus com placas de 
Santa Catarina. Ao realizar 
consulta dos passageiros 
junto à base de dados, foi 
identificada a existência 
de um mandado de prisão 
proveniente da Comar-
ca de Boa Viagem/CE, 
contra um dos ocupantes.

Ao ser indagado, o 
sentenciado afirmou que 
teria ficado preso e não 
deu prosseguimento às 

condições do cumprimen-
to da pena. Ele afirmou 
que já teria passagens 
por tráfico e praticado 
furtos em residências no 

estado do Ceará. A PRF 
apresentou a ocorrên-
cia no plantão da Polí-
cia Civil. (Informações/
Foto: PRF, Teófilo Otoni).
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Moda/Gerais

Taxa de desemprego 
recua em MG - A taxa 
de desocupação de Minas 
Gerais encerrou o último 
trimestre do ano passado 
em 9,4%, de acordo com 
a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(Pnad), divulgada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE). 
O resultado do Estado foi 
inferior ao registrado no 
País, que chegou a 11,1%, 
e representa queda de 1,3 
ponto percentual em rela-
ção ao trimestre anterior 
e de 3 pontos percentu-
ais sobre a mesma época 
de 2020. (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte)

Municípios retomam 
o turismo - O Lago de Fur-
nas atingiu a maior cheia 
desde junho de 2016. Com 
a melhoria no reservatório, 
representantes de 14 cida-
des ao redor e de outros 
municípios do Sul de Minas 
se reuniram para definir 
estratégias para a volta do 
turismo. Dados ofi ciais do 
Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico mostram que 
o Lago de Furnas chegou 
ao volume útil de 78,83%, 
o nível está a 764,9 metros 
acima do nível do mar. 
Com o reservatório mais 
cheio, as cidades já têm se 
articulado para a retomada 
do turismo na região. “A 
intenção é integrar, não 
existe turismo de um mu-
nicípio só”, disse a presi-
dente do Circuito do Lago 
de Furnas, Thayse Cas-
tro. (Gazeta de Varginha)

Ipatinga registra ja-
neiro mais mortal - Foi 
registrado recorde histórico 
de óbitos pelos Cartórios de 
Registro Civil de Ipatinga 
em janeiro de 2022, o mais 
mortal desde o início da 
série histórica em 2003, 
com um aumento de mais 
de 133% nos falecimentos 
por infarto em comparação 
ao mesmo mês de 2021. Em 
janeiro de 2022 foram regis-
trados 208 óbitos em Ipa-
tinga, um aumento de 0,5% 
em relação a 2021, que re-
gistrou 207 mortes no mês, 
e que já havia registrado 
crescimento de 72,5% nas 
mortes em relação a janeiro 
de 2020, ainda antes do iní-
cio da pandemia no país. Já 
as mortes por infarto passa-
ram de 6 em janeiro de 2021 
para 14 agora. Em 2020, 
foram 6 mortes pela doença. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Violência contra a 
mulher cai 6,47% - Entre 
janeiro e dezembro de 2021, 
o número de registros de ca-
sos de violência doméstica 
e familiar contra a mulher 
apresentou queda de 6,47% 
em comparação com o mes-
mo período do ano anterior. 
De acordo com dados da 
Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública 
de Minas Gerais (Sejusp-
-MG), foram registrados 
3.046 crimes de violência 
contra a mulher nos muni-
cípios da região Sudoeste 
de Minas no último ano. 
Passos, com 879 registro, 
foi o município da região 
com mais ocorrências em 
2021, seguido por São Se-
bastião do Paraíso (506), 
Piumhi (248), Monte Santo 
de Minas (156), Cássia 
(151), Carmo do Rio Claro 
(129), Itaú de Minas (113), 
Guapé (112), Alpinópolis 
(94) e Nova Resende (64). 
(Folha da Manhã – Passos)

Comércio varejista 
mineiro otimista - O co-
mércio varejista mineiro 
está mais esperançoso neste 
primeiro semestre de 2022, 
quando espera vender mais 
do que nos últimos seis me-
ses do ano passado. É o que 
aponta a Pesquisa de Expec-
tativa de Vendas, realizada 
pela Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Minas Gerais 
(Fecomércio MG). Segundo 
o estudo, 54,4% das empre-
sas entrevistadas acreditam 
que o primeiro semestre 
deste ano será melhor que a 
segunda metade de 2021. No 
segundo semestre de 2021, 
os resultados nas vendas em 
relação ao mesmo período 
de 2020 apresentaram um 
aumento de 45,3% - uma 
melhora de 20%. (Diário do 
Comércio – Belo Horizonte)

Valadares faz regu-
larização - Foi realizada 
em Governador Valadares 
uma audiência pública do 
Programa de Habilitação 
e Entrega de Títulos de 
Regularização Fundiária 
– Morar Legal Valadares, 
organizado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento 
(Seplan) da prefeitura da 
cidade, o objetivo do evento 
era frisar a importância da 
moradia regularizada para 
os moradores da região. 
A empresa Versaurb-Geo 
Informação, Engenharia e 
Arquitetura, foi escolhida 
para comandar o programa, 
que tem o objetivo de aten-
der a população de maneira 
efi ciente e quase gratuita, 
já que cerca de 97% dos 
atendidos não pagará pelo 
serviço. (Diário do rio Doce 
– Governador Valadares)

Indústria mineira 
de alimentos cresce  - 
A produção da indústria 
de alimentos em Minas 
Gerais cresceu 5,6% em 
2021, na comparação com 
2020, crescimento supe-
rior ao observado no Brasil 
(1,8%) na mesma base 
de comparação, segundo 
o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). Foram criados 
7.880 novos postos de 
trabalho, ou cerca de 4% a 
mais do que os atuais 183 
mil empregos do setor no 
Estado. As informações 
são da Câmara da Indústria 
de Alimentos da Federação 
das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg), 
que reúne 26 sindicatos 
nos setores de pão, carne, 
leite, massas e bebidas, en-
tre outros. (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte)

Cemig benefi cia esco-
las em Varginha - Os alu-
nos da rede estadual de en-
sino voltaram às aulas pre-
senciais neste mês, e grande 
parte deles encontraram um 
ambiente mais iluminado e 
confortável para aprender. 
O projeto Cemig nas Esco-
las, que faz parte do Progra-
ma de Efi ciência Energética 
da companhia, fez a troca 
da iluminação ineficiente 
por lâmpadas especiais de 
LED, mais econômicas e 
confortáveis. Em Varginha 
o trabalho já foi concluído 
na E.E. Gabriel Penha de 
Paiva, na E.E. Brasil e na 
E.E. Professor Fábio Sa-
les. (Gazeta de Varginha)

Rede de Notícias
CARNAVAL SEM 

CARNAVAL
 Mais um carnaval che-

gou, mais uma vez sem 
muita folia – ainda em 
razão dos efeitos da pande-
mia. Enquanto todo mundo 
torce para que no próximo 
ano, o rei Momo possa 
reinar em sua plenitude, a 
turma da alegria vai se con-
tentando com as festinhas 
particulares (nas cidades 
onde é permitido isso).

Para o circuito da 
moda, esse ‘recesso bie-
nal’ forçado trouxe imensos 
prejuízos. Afi nal, a indús-
tria das fantasias é uma 
das mais poderosas do país 
– e, além disso, revela uma 
criatividade única no mun-
do. Dá pra dizer até que é, 
junto com a moda-praia, o 
que o Brasil tem de mais 
genuíno em termos fashion.

O consolo é que em 
algumas cidades, como 
Rio e São Paulo, os des-
fi les das escolas de samba 
foram apenas adiados e 
não cancelados em 2022. 
Foram remarcadas para o 
período pré Semana Santa, 
isto é, a partir do dia 19 de 
abril. Todos esperam que, 
até lá, o ômicron já tenha 
sido atenuado, como já 
foi na Europa. Pelo menos 
para a nossa história, o Car-
naval em abril será único.

VAIVÉM
• O grupo de confec-

ções que participa da BH-
-a-Porter (entre 7 e 11 

Lembranças carnavalescas: 2019
de março) caprichou nas 
coleções que levarão à 
feira. Dentro do clima de 
‘inverno festivo’, muitas 
misturam o casual com 
brilhos e bordados, en-
quanto outras optaram por 
fazer apenas festa. A tur-
ma da moda em Beagá 
está animadíssima ***

• O circuito da moda 
internacional está em plena 
expectativa sobre os des-
dobramentos da invasão 
da Ucrânia pela Rússia. 
O fato é que as sanções 
econômicas do Ocidente 
sobre os russos atingem 
em cheio as grifes de luxo 
- que tem nas milioná-

rias russas uma das suas 
maiores consumidoras. ***

• PONTO FINAL. O 
percentual de vendas on-
-line pelas confecções para 
as lojas, chegou a alcançar 
40% do total realizado du-
rante o auge da pandemia. 
Agora, os lojistas voltaram 
a comprar presencialmente, 
retomando o movimento 
nos showrooms em torno 
de 60%. Com um detalhe: 
quando compram presen-
cialmente, o volume de ven-
das é três vezes maior do 
que o realizado virtualmen-
te. Ver, pegar e sentir a rou-
pa ainda é preciso. Amém.

Wagner Penna
Foto: Divulgação

PRF recupera motocicleta 
furtada durante fi scalização 
na cidade de Padre Paraíso

A Polícia Rodoviária 
Federal fazia fi scalização 
de rotina na BR-116, na 
manhã de sábado (26/02), 
na cidade de Padre Pa-
raíso, e no Km 172 os 
agentes recuperaram uma 
motocicleta de cor preta 
com queixa de furto ou 
roubo. O condutor, de 33 
anos, disse que adquiriu 
de boa-fé o veículo de 
um conhecido pelo valor 
de R$ 1.500,00 há apro-
ximadamente um ano.

A motocicleta estava 
com números de motor e 
chassi raspados, porém 
ainda com vestígios, mar-

cas e características que 
remeteram à motocicleta 
objeto de furto ou roubo, 
cuja placa ainda era a 
original. O condutor foi 

encaminhado para a dele-
gacia de Polícia Civil para 
as providências de polícia 
judiciária. (Informações/
Foto: PRF, Teófi lo Otoni).

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Segurança Pública

Polícia Militar prende 
homens com dinheiro e 

droga em Itaobim

Homem é morto a tiros 
em via pública no Distrito 

de Valão, em Poté

PM RV faz balanço 
positivo dos primeiros 

dias da operação 
“Caminhos de Minas”

O crime aconteceu na 
tarde de terça-feira (01/03), 
na Rua Getúlio Reis Bar-
reto, no Distrito de Valão, 
município de Poté. A Po-
lícia Militar foi acionada e 
informada do ocorrido, e no 
local os militares depararam 
com um homem caído no 
meio da rua, alvejado com 
vários disparos de arma de 
fogo, já sem vida. Próximo 
ao corpo haviam 7 cápsu-
las deflagradas de calibre 
32. Os policiais isolaram 
o local do crime e aciona-
ram o serviço de perícia 
técnica da Polícia Civil.

Após a perícia, foram 
recolhidas as cápsulas e 
o corpo foi removido ao 
Instituto Médico Legal de 
Teófilo Otoni para necrop-
sia. Ainda no local, popu-
lares disseram que a vítima 
Marcos Iglesias dos Santos, 
de 38 anos, em data ante-
rior, teria sido esfaqueada 
pelo autor N.E.N., de 49 
anos. Que a vítima havia 
gasto com remédios e tra-
tamento, e por esse moti-
vo vinha cobrando esses 
gastos da mãe de N.E.N., 
que não estava residin-
do no Distrito de Valão.

Na terça-feira (01/03), 
a vítima teria ido à casa da 
mãe do autor, para cobrar a 
referida dívida, mas o autor 
saiu da residência da mãe e 
efetuou vários disparos de 
arma de fogo contra a vítima 
que saiu correndo até cair 

No domingo (27/02), 
a Polícia Militar Rodoviá-
ria apresentou um balanço 
positivo dos primeiros dias 
da operação “Caminhos 
de Minas Carnaval 2022”. 
Apesar do fluxo intenso 
nos dois primeiros dias, 
sexta-feira e sábado (25 
e 26), principalmente na 
BR- 367 e MGC-418, não 
foram registrados aci-
dentes de trânsito graves.

Segundo o tenente 
Reinaldo Martins, coman-
dante do 1º pelotão da 
15ª Cia PM Rodoviária, 
o trabalho conjunto atin-
giu seus objetivos: “Po-
lícia Militar Rodoviária 
com ações e operações, 
a imprensa na divulga-
ção das orientações e os 
usuários das rodovias 
agindo com prudência”. 
Ele salienta que a via-
gem de volta costuma ser 
marcada por muita pres-

A Polícia Militar fazia 
patrulhamento no centro 
de Itaobim, na noite de 
sexta-feira (25/02), quando 
as equipes visualizaram 
intensa movimentação de 
pessoas em atitude suspei-
ta. Neste instante, duas pes-
soas em uma motocicleta 
chegaram e teriam recebi-

do um pacote que levantou 
suspeita. Depois eles se-
guiram sentido à BR-116. 
Os militares fizeram ras-
treamentos e conseguiram 
localizá-los e abordá-los.

Nas vestes de J.S.S., de 
22 anos e W.C., de 35, fo-
ram encontradas a quantia 
de R$ 1.413,00 em dinhei-

ro e 04 papelotes de subs-
tância semelhante à coca-
ína. Os dois foram presos 
e conduzidos à delegacia 
de Polícia Civil na cidade 
de Pedra Azul para demais 
providências pela polícia 
judiciária. (Assessoria de 
comunicação organizacio-
nal do 70º BPM, Araçuaí).

na rua. Um vídeo divulgado 
nas redes sociais na manhã 
desta quarta-feira (02) mos-
tra o momento que a vítima 
foi alvejada quando ainda 
estava dentro de um veículo, 
ele desceu e saiu correndo 
até cair, e o autor foi atrás 
e efetuou novos disparos.

Os militares fizeram 
várias diligências pra ten-
tarem localizar e prender 
o autor e apreender a arma 
de fogo usada no crime, e 
ele foi preso na tarde desta 
quarta-feira (2), numa fa-
zenda nas imediações do 
local, e a arma apreendida, 
um revólver calibre 32.

Em contato com o te-
nente Thalles Dohler Schut-
te, na tarde desta quarta-

-feira, e questionado da 
motivação dos desentendi-
mentos entre autor e vítima, 
ele informou que: “a moti-
vação da facada ano passado 
estaria relacionada à pertur-
bação do sossego causado 
pela vítima. Esta não teria 
gostado de ter sido chamado 
a atenção pelo autor e teria 
segurado o seu pescoço, 
momento em que o autor lhe 
deu uma facada”. Disse que 
após esse ocorrido, “a víti-
ma vinha extorquindo a mãe 
do autor, tendo a Senhora 
repassado dinheiro a ele 
várias vezes, inclusive, a úl-
tima vez ela deu R$ 300,00, 
valor que tomou empresta-
do”. (Informações: PMMG/ 
Imagem: Divulgação).

sa para chegar em casa.
Ele pediu aos motoris-

tas, muita atenção às mes-
mas orientações da viagem 
de ida, que é: descanse 
antes da viagem, respeitar 
a sinalização, não ultra-
passar em local proibido, 
usar o cinto de segurança, 
não consumir bebida al-
coólica, manter a distân-
cia de segurança e fazer 
os intervalos para lan-
ches leves e um descanso.

“A Polícia Militar Ro-
doviária estará presente 
nas rodovias e novamente 
contamos com a partici-
pação dos usuários das 
rodovias”, disse o tenente. 
Nesta quinta-feira (03/03) 
a Polícia Militar Rodoviá-
ria vai divulgar o balanço 
geral da operação, após 
a apuração dos dados. 
“Polícia Militar Rodovi-
ária: Os anjos da guarda 
dos caminhos de Minas.”

Homem é morto dentro de 
casa no Bairro Santa Luzia 

em Jequitinhonha
Durante patrulhamen-

to da Polícia Militar pelo 
Bairro Santa Luzia, em 
Jequitinhonha, na noite 
de segunda-feira (21/02), 
os militares visualizaram 
algumas pessoas próximas 
a uma residência na Rua 
Carlos da Cunha Peixoto, 
e ao se aproximarem do 
local foram informados 
por uma testemunha que 
presenciou os fatos, que 
três indivíduos efetuaram 
disparos de arma de fogo 
contra Marco Aurélio de 
Souza, de 35 anos. Os 
militares entraram na re-
sidência e, em um quarto, 
estava a vítima caída de 
joelho e encostada em 
uma das camas, com per-
furações oriundas de dis-
paros de arma de fogo e 
sangramento no tórax.

Os militares de ime-
diato acionaram o SAMU, 
mas a equipe constatou 
o óbito no local. A tes-
temunha relatou que um 
dos autores chamou por 
Marco Aurélio, e quando 

ele se aproximou do por-
tão foi alvejado a tiros. 
A Polícia Militar recebeu 
informações que podem 
ajudar a elucidar o crime, 
e três suspeitos de 34, 26 e 
22 anos, foram qualificados 
na ocorrência. Os militares 
fizeram rastreamentos e 
conseguiram abordar o 
suspeito de 26 anos, e ele 
disse que foi à casa do sus-
peito de 22 e planejaram 
a morte da vítima, infor-
mando quem teve a ideia 
de praticar o crime por não 
gostar da vítima. Assim, 
convidaram o terceiro para 
a empreitada criminosa.

Ele relatou ainda, que 

após o crime, cada autor 
foi para sua casa, e a arma 
foi escondida num matagal. 
Durante as diligências, os 
militares localizaram a 
arma. Na casa da vítima fo-
ram encontradas três armas 
polveiras de fabricação 
caseira, que foram reco-
lhidas pela perita. Após os 
trabalhos periciais, o corpo 
foi removido ao IML de 
Almenara para necropsia. 
Os três foram presos e 
conduzidos à delegacia 
juntamente com a arma 
usada no crime, para as 
medidas de polícia judiciá-
ria. (Informações: PMMG/ 
Imagem ilustrativa).

PM prendeu autor do crime e apreendeu a arma de fogo
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ITAMBACURI – MG

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão (Presencial) nº 005/2022. O SAAE de 

Itambacuri torna público que irá realizar as 8 horas 
e 30 minutos do dia 17 de Março de 2022, licitação 
pública na modalidade Pregão (Presencial) N° 005/2022 
para a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VEICULADA ATRA-
VÉS DE RÁDIO EM FREQUÊNCIA MODULADA FM. 
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 do e-mail cplpregoeiro@
hotmail.com. Informações complementares poderão 
ser obtidas através do telefone (33) 3511-1405 ou (33) 
984492518 – Gilmar Pereira Duarte, Pregoeiro

Publicação Legal

Homem é preso por agressão à 
ex-companheira em Novo Cruzeiro

15ª RPM realiza aula inaugural do 
Curso de Formação de Soldados 2022

No domingo (27/02), 
a Polícia Militar realiza-
va uma operação “Força 
Tarefa” em combate a 
homicídios na cidade de 
Novo Cruzeiro, quando foi 
cumprido um mandado de 
prisão preventiva, expedi-
do pelo Juízo da Comarca 
de Novo Cruzeiro, contra 
um homem que estava 
agredindo a sua ex-com-
panheira há muito tempo.

A ordem judicial foi 
expedida por requerimen-
to do Ministério Público, 
após receber informações 
da equipe da Patrulha de 

Prevenção à Violência 
Doméstica (PPDV) da 
232ª Cia PM, que este 
homem continuava agre-
dindo sua ex-companheira. 
O caso está sendo acom-
panhado pelos militares 
da PPVD, que julgaram 
como prioritário, diante 
da gravidade e possibi-
lidade da evolução para 
um crime de feminicídio.

O homem foi locali-
zado próximo à sua casa, 
preso em virtude da ordem 
judicial e conduzido à 
delegacia de Polícia Civil 
de Teófi lo Otoni, de onde 

Dia 25 de fevereiro 
de 2022, data marcada na 
história dos novos solda-
dos da PMMG. Nesta data 
foi realizada a aula magna 
do Curso de Formação de 
Soldados 2022 da 15ª Re-
gião de Polícia Militar, em 
Teófi lo Otoni. É o primeiro 
dia de muitos que virão 
pela frente para os novos 
alunos. A realização profi s-
sional se inicia com o CFS 
e traz para eles uma nova 

perspectiva de vida, tanto 
no âmbito pessoal, como 
profi ssional e institucional.

O comandante da 15ª 
RPM, coronel Sandro He-
leno Gomes Ferreira, par-
ticipou da aula inaugural 
e pontuou valores básicos 
da carreira como: coragem, 
ética, profissionalismo, 
dentre outros. Ressaltou 
que “a identidade orga-
nizacional da PMMG foi 
forjada, foi consolidada, 

seguiu para o presídio 
local. Equipe 232ª Cia: 
tenente Thalles, sargento 
Tayse, cabos Lopes, Fi-
gueira e Matos. Apoio: 

74ª Cia, Tático Móvel, 
Polícia Militar Rodovi-
ária e Polícia Militar de 
Meio Ambiente. (Infor-
mações: tenente Thalles).

por uma gama de pessoas 
e profissionais que nos 
antecederam, e cabe a 
todos nós, policiais mili-
tares, a manutenção dessa 
imagem institucional”.

A solenidade foi re-
alizada no auditório do 
19º Batalhão. Quase 60 

alunos iniciaram o curso, 
que a 221ª Companhia é 
responsável pela direção, e 
responde diretamente à 15ª 
RPM, sendo uma sessão 
de Adjuntoria de Ensino e 
Treinamento. (Assessoria 
Regional de Comunicação 
Organizacional/ 15ª RPM).

MINERAÇÃO MARTINS EIRELLI, CNPJ Nº 
23.918.344/0001-80, por determinação da Superintendência 
Regional de Meio Ambiente Leste Mineiro - SUPRAM 
LESTE MINEIRO / Superintendência de Projetos Priori-
tários, torna público que solicitou por meio da Solicitação 
ECOSSISTEMAS Nº 2021.05.01.003.0003367, LICENÇA 
AMBIENTAL CORRETIVA - LAC1, para as atividades de 
A-02-06-2, Lavra a céu aberto – Rochas ornamentais e de 
revestimento (Produção Bruta: 10.000 m³/ano – ANM Nº 
830.907/2015); A-02-07-0, Lavra a céu aberto – Minerais 
não metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento 
(Produção bruta: 50.000 t/ano – ANM Nº 830.907/2015); 
A-05-04-6, Pilha de rejeito/estéril de rochas ornamentais e 
de revestimento (Área útil: 1,7404 hectares) no empreen-
dimento localizado na Fazenda Alves, S/Nº, Comunidade 
Rural de Córrego Divino Cibrão, Zona Rural do Município 
de Frei Gaspar - MG, CEP: 39.840-000.
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013266 - WHELLER CARLOS SILVA DE OLI-

VEIRA, solteiro, maior, comerciante, nascido aos 
26/08/1994, no Hospital Balbina Bragança, natural de 
Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Leão XIII, 425 
A, Bairro Frei Júlio, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de 
LUIZ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA e MA-
RIA JOSÉ ALVES DA SILVA; e JUCILENE BATIS-
TA RAMOS, divorciada, maior, vendedora, nascida 
aos 13/06/1985, no Hospital São Lucas, natural de 
Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Leão XIII, 425 
A, Bairro Frei Júlio, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de 
MESSIAS DA PAIXÃO LEÃO RAMOS e MARIA 
UMBELINA BATISTA DOS ANJOS; 

013267 - SIDGLEI ALBUQUERQUE, divor-
ciado, maior, auxiliar de mecânico, nascido aos 
01/02/1976, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Rachid Handere, 
2022, Bairro Bela Vista, Teófilo Otoni-MG, filho(a) 
de DOUGLAS ALBUQUERQUE SILVIRINO e 
MARIA LUIZA DE ALBUQUERQUE; e LUCIENE 
LOPES GONÇALVES, divorciada, maior, cuidadora 
de idosos, nascida aos 14/11/1977, no Córrego Novo, 
natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Ve-
nezuela, 23, Bairro Vila Betel, Teófilo Otoni-MG, 
filho(a) de JOÃO GERALDO GONÇALVES DA 
COSTA e NOEME LOPES GONÇALVES; 

Teófi lo Otoni-MG 25/02/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13266 e 13267 

O comandante da 15ª Região de Polícia Militar, coronel 
Sandro Heleno, participou da aula inaugural 
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