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Repercussões da guerra 
na Ucrânia

Dicas Sebrae para 
empreender na Páscoa

e ganhar dinheiro
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O Instituto Cultural 
In-Cena comemora 15 
anos de trabalho no 

Mucuri e Jequitinhonha
Em reunião com o pre-

feito de Poté, Nêgo Sam-
paio e a equipe da prefei-
tura, o diretor do Instituto 
Cultural In-Cena, André 
Luiz Dias, alinhou os tra-
balhos dos próximos meses 
junto à Secretaria de Cultu-
ra, representada por Lucia-
no Gouveia Costa e Juneia 
Sampaio. O município rece-
berá ações artísticas, forma-
tivas e trabalhos pontuais 
para avanço das ações cul-
turais na cidade. Página 2

Nova carteira nacional de 
identidade terá número 
único de identificação

A vida é mesmo um cenário evolutivo, um verdadeiro palco de mudanças e mutações 
sociais. Num breve piscar de olhos, tudo se modifica. A sociedade é dinâmica, cabendo 
ao legislador fazer as adaptações positivas e os ajustes necessários para o seu perfeito 
enquadramento normativo. Nesse cenário, entrou em vigor dia 01/03/2022, o Decreto nº 
10.977/22, que tem por função primordial a criação da Nova Carteira Nacional de Iden-
tidade, que adota o número de inscrição no CPF como registro geral nacional. Página 3

Comando do 70º BPM 
consolida parceria com 
a empresa SIGMA para 
revitalização do quartel

O comando do 70º BPM, se reuniu novamente com representantes da SIGMA, que 
efetua extração de lítio verde sustentável para carros elétricos, em Araçuaí. A empresa 
tem se mostrado uma importante parceira da PM, contribuindo para a revitalização das 
instalações físicas da sede do 70º Batalhão. Na ocasião, foi apresentado o andamento das 
obras e assinado o Termo de Doação de Materiais para a construção do vestiário. Página 6

Vacina contra a covid: 
2,4 milhões não voltaram 
para receber a segunda 
dose em Minas Gerais

Em Minas Gerais, 
2.393.003 adolescentes e 
adultos – com 12 anos ou 
mais – não retornaram à 
unidade de saúde para re-
ceber a segunda dose (D2) 
da vacina contra covid-19 
e não estão com o esquema 
vacinal completo. Desse to-
tal, a maior parte, quase 604 
mil indivíduos, tem idade 
entre 12 e 19 anos.  Página 5
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Gerais
MPMG recomenda 

retomada imediata de 
serviços prestados nos 

estabelecimentos prisionais 
afetados por paralisação de 

policiais penais
O Ministério Público 

de Minas Gerais (MPMG) 
expediu Recomendação 
ao Departamento Peniten-
ciário de Minas Gerais e 
ao Sindicato dos Policiais 
Penais de Minas Gerais 
(Sindppen-MG) para que 
adotem, imediatamente, 
as providências necessá-
rias para a retomada dos 
serviços de entrega de 
correspondências, banho 
de sol, escoltas, aten-
dimento a advogados e 
visitas no âmbito dos es-
tabelecimentos prisionais 
do estado, abstendo-se 
de dar continuidade às 
ações abusivas decor-
rentes da greve já reco-
nhecida como ilegal pelo 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG).

 No dia 22 de feve-
reiro, o Sindppen-MG 
emitiu recomendação sin-
dical dirigida à categoria 
afirmando que deixariam 
de ser prestados serviços 
pelos policiais penais re-
lacionados à viabilização 
de entrega de correspon-
dências, banho de sol, 
escoltas, atendimento a 
advogados e visitas. On-
tem, 24 de fevereiro, o 
TJMG proferiu decisão 
na qual determina a ime-
diata paralisação da greve 
ou dos atos tendentes 
à deflagração do movi-
mento, sob pena de multa 
diária de R$ 100 mil.

Segundo a decisão, “a 
paralisação das atividades 
conclamada pelo Sindica-
to réu, ainda que parcial, 
encontra óbice intrans-
ponível no artigo 144 da 
Constituição Federal, que 

erigiu a segurança pública 
como dever do Estado e 
direito de todos, além de 
violar a própria dignida-
de dos presos (artigo 5º, 
XLIX), que serão privados 
de importantes garantias 
no âmbito da execução 
penal. O perigo de dano, 
por sua vez, é intrínseco à 
pretensão de paralisação, 
com reflexos que podem 
comprometer a ordem pú-
blica e a incolumidade das 
pessoas e do patrimônio”.

 A Recomendação res-
salta que ao sentenciado 
é garantido o exercício 
de seus direitos, exceto 
os que forem incompa-
tíveis com a detenção, e 
alerta para o fato de que 
o comportamento indu-
zido pelo sindicato está 
criando animosidades no 
âmbito do sistema peni-
tenciário de Minas Gerais, 
fomentando o risco do 
acontecimento de eventos 
violadores da ordem pú-
blica, da incolumidade e 
do patrimônio das pessoas.

“A defesa, mesmo que 
legítima, de interesses re-
lacionados à recomposição 
salarial dos agentes penais 
do estado, não prescinde 
da estrita observância das 
regras ditadas pela Cons-
tituição Federal, pelas leis 
vigentes e fiel obediên-
cia às decisões proferidas 
pelo Poder Judiciário, sob 

pena de afronta ao Estado 
Democrático de Direito 
exatamente por aqueles 
que são responsáveis pela 
grave missão de assegurar 
a ordem e a segurança nos 
estabelecimentos ocupa-
dos por autores de ilícitos 
criminais”, argumentam 
os promotores de Justiça.

 A Recomendação é 
assinada pelos promo-
tores de Justiça Marcos 
Paulo de Souza Miranda, 
coordenador do Centro 
de Apoio Operacional das 
Promotorias Criminais, 
de Execução Penal, do 
Tribunal do Júri e da Au-
ditoria Militar; Francisco 
Ângelo Silva Assis, co-
ordenador do Centro de 
Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa dos Direitos Hu-
manos, Controle Externo 
da Atividade Policial e 
Apoio Comunitário; Mari-
no Cotta Martins Teixeira 
Filho, da Promotoria de 
Justiça de Execução Pe-
nal da Comarca de Belo 
Horizonte; Cláudia do 
Amaral Xavier e Maria 
Fernanda Araújo Pinhei-
ro Fonseca, da Promoto-
ria de Justiça de Defesa 
dos Direitos Humanos, 
Igualdade Racial, Apoio 
Comunitário e Fiscaliza-
ção da Atividade Policial. 
(MPMG/ Assessoria de 
comunicação integrada).

Primeira chamada do Sisu vai até 8 de março

O Instituto Cultural 
In-Cena comemora 15 
anos de trabalho no 

Mucuri e Jequitinhonha

Até o dia 8 de março, 
estudantes selecionados na 
primeira chamada do proces-
so seletivo do Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu) podem 
fazer matrícula na instituição 
de ensino na qual foi selecio-
nado. O programa permite 
que estudantes com melho-
res desempenhos no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) conquistem vagas 
em universidades públicas.

O Ministério da Educa-
ção (MEC) recomenda que 
os estudantes fiquem atentos 
aos dias, horários e locais de 
atendimento definidos por 
cada instituição, divulgadas 

em seus próprios editais. 
A lista com os candidatos 
aprovados pode ser aces-
sada por meio do boletim 
do candidato, na página 
do Sisu, nas instituições 
participantes e na Central 
de Atendimento do MEC, 
no telefone 0800-616161.

Lista de espera - Quem 
não foi selecionado nesta eta-
pa também poderá manifestar 
interesse por meio da lista de 
espera do Sisu até o dia 8 de 
março. As instituições vincu-
ladas ao programa vão utili-
zar a listagem para preencher 
vagas que não forem ocu-
padas na chamada regular.

Para se inscrever na lista 
de espera, basta acessar o 
sistema durante o período 
especificado e clicar no botão 
referente à confirmação de 
interesse em participar da lis-
ta de espera. O resultado sai 
no dia 10 de março. A convo-
cação será feita diretamente 
pelas instituições de ensino.

Critérios - O candidato 
ao Programa Universidade 
Para Todos (Prouni) precisa, 
necessariamente, ter conse-
guido uma nota superior a 
450 pontos desde o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2020 e não ter 
zerado a nota da redação. 

Para distribuição de bolsa 
integral e parcial também 
são levados em consideração 
critérios de renda familiar. 
Aqueles que têm renda fa-
miliar mensal per capita de 
até 1,5 salário mínimo pos-
suem direito à bolsa integral. 
Quando a renda familiar 
mensal per capita é entre 1,5 
a 3 salários mínimos, a bolsa 
é concedida parcialmente.

Vagas - O programa 
ofereceu para este semestre 
221.790 vagas para ingresso 
em instituições públicas de 
ensino superior. Mais de 
84,5% das vagas foram para 
as instituições federais (uni-

Em reunião com o 
prefeito de Poté, Nêgo 
Sampaio e a equipe da 
prefeitura, o diretor do 
Instituto Cultural In-Cena, 
André Luiz Dias, alinhou 
os trabalhos dos próximos 
meses junto à Secretaria de 
Cultura, representada por 
Luciano Gouveia Costa e 
Juneia Sampaio. O municí-
pio receberá ações artísti-
cas, formativas e trabalhos 
pontuais para avanço das 
ações culturais na cidade.

Poté é uma das cidades 
que fazem parte da lista de 
municípios atendidos pelo 
In-Cena. São 8 (oito) cida-
des alinhadas nas diretrizes 
do Instituto, as cidades de 
Santa Helena de Minas, 
Machacalis, Pavão, Itam-
bacuri, Angelândia, Itao-
bim, Padre Paraíso e algu-
mas outras em andamento. 
“Necessário potencializar 
nossa região e mostrar ao 
Estado visibilidade e traba-
lho. Minas é muito grande 
e precisamos de formação 
e atividades por aqui”, 
pontua André Luiz Dias.

Para André, “come-
morar uma década e meia 
fazendo arte e sobreviven-
do do trabalho artístico de 
forma empresarial, não é 
tarefa fácil, principalmente 
estando no interior, onde os 
editais e políticas públicas, 
empresas e apoiadores não 
possuem formação para 
implementar os trabalhos 
e diretrizes”. Na contra-
mão, o Instituto In-Cena 
que vem chegando de for-
ma potente nas cidades 
do Mucuri e Jequitinho-

versidades e institutos). As 
vagas disponibilizadas foram 
para 6.146 cursos de gradu-
ação, em 125 instituições 
públicas de ensino superior.

Cronograma: Período 

da lista de espera: 22 de 
fevereiro a 8 de março. Ma-
trícula: 23 de fevereiro a 8 de 
março. Convocação dos can-
didatos na lista de espera: 10 
de março. (Agência Brasil).

nha, segue mantendo os 
mais de 20 colaboradores 
e salários fixos, além das 
contratações de prestação 
de serviço e de editais.

Os trabalhos também 
são desenvolvidos junto 

ao SEBRAE e UFVJM que 
são parceiros diretos de 
trabalho e desenvolvimen-
to nas cidades e região. (In-
formações/Fotos: André 
Luiz Dias, diretor do Ins-
tituto Cultural In-Cena).

www.diariotribuna.com.br

Até essa data estudantes que não foram selecionados nessa etapa também podem entrar na lista de espera do SISU
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Opinião

A vida é mesmo um 
cenário evolutivo, um ver-
dadeiro palco de mudanças 
e mutações sociais. Num 
breve piscar de olhos, tudo 
se modifica. A sociedade 
é dinâmica, cabendo ao 
legislador fazer as adapta-
ções positivas e os ajustes 
necessários para o seu 
perfeito enquadramento 
normativo. Nesse cenário, 
entrou em vigor no dia 
01 de março de 2022, o 
Decreto nº 10.977/22, que 
tem por função primordial 
a criação da Nova Carteira 
Nacional de Identidade.

 As discussões sobre 
as modificações, sugestões 
de segurança e outros que-
sitos de aprimoramento, 
eficiência e transparência 
passaram por estudos re-
centes junto ao Colégio 
Nacional de Secretários 
de Segurança Pública em 
Brasília, quando tivemos 
a oportunidade de par-
ticipar das proposições 
junto ao Egrégio Colegia-
do. O grande objetivo da 
nova Carteira Nacional 
de Identidade de número 
único é evitar que cada 
Estado da Federação tenha 
uma Carteira expedida, 
de forma que o criminoso 
possa se aproveitar dessa 
fragilidade de tirar 26 ou 
27 carteiras, aumentando 
o seu raio de possibilidade 
de praticar fraudes diver-
sas em detrimento dos 
interesses da sociedade.

 A Carteira de Iden-
tidade tem fé pública, 
validade em todo o terri-
tório nacional e constitui 
documento de identidade 
válido para todos os fins 
legais. A Carteira de Iden-
tidade adota o número 
de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) 
como registro geral na-
cional. Mas é bom ter 
muita calma nessa hora. 
A carteira de identidade 
para quem já tem conti-
nuará sendo aceita por até 
10 anos para a população 
até 60 anos de idade. Para 
os que têm acima de 60 
anos, será aceita por prazo 
indeterminado. Assim, o 

novo documento de iden-
tidade nacional terá prazo 
de validade de acordo 
com a idade do portador 
no momento da emissão.

 A validade será de 
cinco anos para quem tem 
até 11 anos de idade, de 
10 anos para quem tem de 
12 a 59 anos e a validade 
indeterminada a partir dos 
60 anos. Antes que alguém 
venha soltando suas peço-
nhas ideológicas de ódio e 
cabotinagem exacerbada, 
tem-se que a intenção do 
Governo Federal, foi de 
extrema importância. Era 
preciso sim, unificar o 
registro geral da Carteira 
de Identidade no Brasil, 
na tentativa de conter as 
ações de bandidos que 
vivem de prontidão nas 
redes sociais e nas ruas 
da cidade à procura de 
um vacilo da vítima para 
perpetrar suas ações cri-
minosas. Relevante infor-
mar ao caro leitor, que as 
Carteiras de Identidade 
expedidas de acordo com 
os padrões anteriores aos 
estabelecidos no Decre-
to permanecerão válidas 
pelo prazo de dez anos, 
contado da data de entrada 
em vigor deste Decreto. 
Portanto, a validade das 
atuais carteiras se encerra 

dia 01 de março de 2032.
Por fim, mais uma en-

trega normativa à socieda-
de brasileira, é claro, que 
ainda de forma inacabada, 
já que poderá a qualquer 
tempo ser aprimorada, 
dado à riqueza dinâmica 
das relações sociais, mas, 
lado outro, fico muito feliz 
em participar das discus-
sões em Brasília, em torno 
do tema em apreço, tendo 
tido o orgulho de represen-
tar a Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança 
Pública de Minas Gerais. 
A Carteira Nacional de 
Identidade é uma medi-
da de gestão pública, de 
Administração gerencial, 
com o rótulo de princípios 
vinculados à eficiência ad-
ministrativa, transparência 
e visa padronizar a sua 
emissão nacionalmente, de 
forma a proteger o cidadão 
com a uniformização de 
formato e dados de segu-
rança, cujo fim colimado 
será dificultar as ações de 
criminosos, estelionatários 
que vivem de plantão em 
24 horas, arquitetando 
ações deletérias, causando 
prejuízos alheios, indu-
zindo pessoas de boa-fé, 
mediante artifício ou ardil. 
De forma que a festa da 
ilicitude está acabando.

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

Repercussões da 
guerra na Ucrânia

Por mais que possa pare-
cer improvável que as conse-
quências da guerra deflagrada 
na Ucrânia desde o dia 24 de 
fevereiro do ano de 2022 afe-
tem mortalmente os brasilei-
ros, isso tem grandes chances 
de acontecer. A previsão é de 
especialistas de áreas interco-
nectadas que estão em alerta 
à repercussão da guerra sobre 
a dinâmica mundial de co-
-dependência entre os países.

Uma das principais ra-
zões para o conflito - Sob o 
argumento de que a Ucrânia 
ainda seria um país nazista, a 
Rússia, presidida por Vladimir 
Putin, lançou uma “operação 
militar especial que teria como 
objetivo a desmilitarização e 
a desnazificação” do país. O 
arsenal de guerra russo voltou-
-se contra a capital do país, 
Kiev, e abriu fogo. O conflito 
no Leste Europeu acabou por 
desencadear o cerco por terra 
e mar da Ucrânia pelas forças 
russas, que têm avançado 
rumo à tomada de poder do 
país vizinho, violando clara-
mente a soberania nacional 
ucraniana, e tratados interna-
cionais de direitos humanos.

A questão central que 
motivou a invasão da Rússia 
teria sido a possível integra-
ção da Ucrânia à Organiza-
ção do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), criada em 
1949, durante a Guerra Fria 
(1947 – 1991), momento que 
marcou duradoura tensão ge-
opolítica protagonizada por 
dois grandes blocos. De um 
lado, a União Soviética (US), 
no lado oriental, e de outro, 
os Estados Unidos (EUA), no 
lado ocidental. A OTAN obje-
tivava, principalmente, fazer 
frente às possíveis investidas 
da US, sediada em Moscou/
Rússia, que tinha sob controle 
repúblicas do Leste Europeu, 
como é o caso da Ucrânia, que 
se tornou independente com a 
dissolução da US em 1991.

A OTAN tem na sua 
liderança os Estados Unidos, 
histórico opositor da Rússia. 
Trata-se de uma organização 
militar intergovernamental 
de relevância, que estreita-
ria os laços da Ucrânia com 
países do ocidente. Isso sig-
nifica que, sendo admitida na 
OTAN, juntamente com mais 
30 membros, a Ucrânia passa-
ria a ser protegida pela aliança 
militar e seus componentes te-
riam a obrigação de defendê-
-la em caso de agressão. Putin, 
tendo planejado por pelo 
menos oito anos a atual ação 
sobre os ucranianos, se anteci-
pou e avançou para a tomada 
daquele território, assim como 
fez com a Crimeia em 2014, 
localizada ao sul da Ucrânia.

Repercussões da inves-
tida russa - A Organização 

das Nações Unidas (ONU), 
durante reunião extraordiná-
ria, aprovou em 02 de março, 
uma resolução que condena a 
ação da Rússia sobre a Ucrâ-
nia. Amplamente difundida 
na grande mídia, a situação 
tem vitimado civis, e não 
apenas alvos militares, como 
é próprio de uma guerra mi-
litar. Na primeira semana 
de conflito contabilizou-se 
mais de trezentas mortes, 
dentre as quais, crianças e 
idosos. Dentre os mais recen-
tes acontecimentos, destaco:

• Os ucranianos, militares 
e civis, têm resistido à ofensiva 
russa lutando bravamente;

• Torres de televisão e 
prédios públicos ucranianos 
foram bombardeadas;

• O presidente ucrania-
no, Zelensky Volodymyr foi 
aplaudido de pé pelo parla-
mento europeu durante reu-
nião onde ele participou por 
videoconferência. Pediu ajuda 
e cobrou postura das nações;

• Os Estados Unidos ofe-
receram a Zelensky, ajuda 
para deixar a Ucrânia. O líder 
respondeu que precisava de 
munição, não de carona;

• Os russos trataram de 
inviabilizar a chegada da in-
formação à Ucrânia e houve 
colapso de sistemas informa-
tizados por meio de ataques 
Hackers – configurando tam-
bém uma guerra pela internet;

• Grandes empresas dos 
setores de petróleo e gás, 
automotivas, marítimas e de 
aviação civil e transporte de 
cargas deixaram a Rússia;

• Já passam de 800 mil o 
número de pessoas refugiadas 
– que fugiram da Ucrânia para 
outros países do entorno;

• A Rússia fornece pe-
tróleo e gás para países da 
Europa que se voltaram contra 
o governo Putin, o que deixa o 
setor em alerta;

• Para segurar o preço 
do petróleo, o governo Joe 
Biden (EUA), liberou 600 
milhões de barris;

• A Alemanha, que era 
ponte entre Rússia e União 
Européia, rompe acordos;

• Ficam ao lado da Rús-
sia, países como Belarus, 
Venezuela e Síria;

• A China, importante 
potência econômica mundial, 
mantêm-se sob o tom de neu-
tralidade diante do conflito;

• Biden, no tradicio-
nal  discurso do “Estado 
da União”, onde o líder da 
nação expõe ao Congresso 
americano suas projeções 
para o governo, fez duras 
críticas a Putin e demonstrou 
apoio à Ucrânia;

• Jair Bolsonaro, presi-
dente brasileiro, que visitou a 
Rússia poucas semanas antes 
da invasão, optou-se por não 

se posicionar a favor ou contra 
à investida russa;

• A não formalização do 
posicionamento do Brasil dian-
te da guerra gera insatisfação de 
distintas camadas sociais;

• O sofrimento perpetrado 
ao povo ucraniano devido à 
guerra, que é possível de ser 
acompanhada em virtude da 
liberação de empresas que pos-
sibilitam internet via satélite, 
tem provocado indignação e 
protestos em todo o mundo, 
inclusive pelo povo russo;

• Há temor de uma guer-
ra nuclear – Rússia e Esta-
dos Unidos têm armas dessa 
envergadura;

• Houve bloqueio das 
contas bancárias administradas 
por outros países, dentre os 
quais, de oligarcas russos que 
apoiaram a invasão;

• Sanções são perpetradas 
por países de todo o mundo 
contra a Rússia, com o objeti-
vo de deixá-la isolada;

• A Rússia e a Ucrânia 
juntas produzem 30% do trigo 
consumido no mundo, o que 
acarretará pressão sobre esta 
oferta nos próximos meses;

• As sanções impostas ao 
governo Putin afetarão tanto 
a Rússia quanto os países 
sancionadores;

• O Brasil será afetado, 
principalmente, no setor da 
agricultura que depende da im-
portação de fertilizantes, o que 
envolve negócios com a Rússia;

• A baixa ou não oferta 
do trigo produzido no Leste 
Europeu acarretará tensão eco-
nômica em cadeia – subirão 
preços dos alimentos, dentre 
os quais, da carne. Os animais 
dependem de ração, que tem 
como componente, o trigo;

• Voos russos foram blo-
queados em vários países, 
que também fecharam seus 
espaços aéreos para a Rússia.

Aprofundamento da cri-
se econômica em escala global 
- Como resultado da deflagra-
ção da guerra, uma reação com 
efeito dominó em diversos se-
tores que compõem a dimensão 
geopolítica. A co-dependência 
entre as nações de todos os 
continentes tende a produzir 
o acirramento dos conflitos de 
proporções nunca antes visto. 
A crise afeta a produção e dis-
tribuição de alimentos, tensões 
nas relações internacionais, 
inflação e aumento de juros. 
Como disse Joe Biden em seu 
discurso, Putin deve ficar “iso-
lado como nunca esteve”. No 
entanto, com o isolamento da 
Rússia, países com baixa ca-
pacidade de resistência à crise, 
aprofundam seus problemas 
sociais e econômicos desde 
a dimensão local. É o caso 
brasileiro. Referências: CNN 
Brasil; Globo News – cobertu-
ra especial; Valor Econômico.

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

Imagem do anverso e do reverso 
da  Carteira de Identidade

Imagem da parte interna da Carteira de Identidade

Imagem dos itens invisíveis do anverso e do 
reverso da Carteira de Identidade

Jeferson Botelho

Nova carteira nacional 
de identidade terá 
número único de 

identificação

Professor de Direito Penal e Processo Penal / Especialização 
em Combate à Corrupção, Crime Organizado e Antiterrorismo pela 
Universidade de Salamanca – Espanha / Autor de Livros Jurídicos
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Dicas para empreender na 
Páscoa e ganhar dinheiro

Com a proximidade 
da Páscoa, empreen-
dedores têm apostado 
no chocolate para com-
plementar a renda ou 
aumentar o faturamento. 
Não é à toa que, de 2021 
para 2022, houve um au-
mento de 16% no Brasil 
e 28% em Minas Gerais 
no número de microem-
preendedores individu-
ais (MEI) que passaram 
a trabalhar com a produ-
ção de bombons, doces, 
ovos de Páscoa e outras 
guloseimas feitas com o 
chocolate. Para poten-
cializar as vendas nesta 
época do ano, a analista 
do Sebrae Minas Mari-
na Moura selecionou 7 
dicas para os empreen-
dedores planejarem seus 
negócios e ganharem 
mais dinheiro na Páscoa:

 1- Fique por dentro 
das tendências: o mer-
cado está em constante 
reinvenção. Invista sem-
pre em novos sabores e 
técnicas. Lembre-se que 
a inovação não precisa 
ser uma coisa comple-
tamente nova, pequenas 
otimizações nos proces-
sos, nos produtos ou no 
atendimento podem tra-
zer grandes resultados. 

2- Analise seu his-
tórico de vendas e es-
tabeleça metas: quanto, 
como e o que vender? 
A resposta para essa 
pergunta te ajudará a 
definir estratégias, me-
tas e acompanhar os 
resultados. Por isso, 
compare as vendas dos 
anos anteriores. Essas 
informações vão te aju-
dar a ter uma previsão 
de quanto e o que ven-
der. Mas, se for sua pri-
meira Páscoa, é hora 
de ativar o networking: 
converse com pessoas 
que já atuam no seg-
mento para traçar metas.

3- Defina o seu 
cardápio: opte por um 
cardápio mais enxuto, 
facilitando a compra 
de insumos, produção, 
armazenamento, divul-
gação e até a logística. 
A definição do mix de 
produtos deve seguir as 
tendências de consumo 
e histórico de vendas. 
Tenha um cardápio or-
ganizado, que desperte 
o desejo e a confiança 
do seu público. Inclua 
informações como: sa-
bores, tamanhos e pesos 
dos produtos, além dos 
contatos da empresa, 

canais de venda, forma 
de pagamento e preço.

4- Atenção com a 
precificação: precifican-
do corretamente, você 
não corre o risco de ficar 
no prejuízo. Para calcular 
o preço dos produtos, 
conheça bem o perfil do 
seu cliente, para saber 
o que ele espera. Não 
esqueça de ficar atento 
ao preço da concorrên-
cia. Construa uma ficha 
técnica de todos os seus 
produtos, calcule os cus-
tos de produção e co-
nheça a margem de con-
tribuição de cada item.

5- Acredite no poder 
da imagem: a imagem 
dos seus produtos deve 
despertar o desejo dos 
seus clientes. Por isso, 
invista em fotos de qua-
lidade. Se necessário, 
contrate um profissional 
para ter imagens que, 
literalmente, “deem água 
na boca”. Prefira uma ilu-
minação natural (o flash 
pode distorcer as cores 
originais dos produtos), 
invista no cenário e faça 
fotos em vários ângulos.

6- Aposte no digital: 
invista em canais digitais 
para divulgar, relacionar e 
vender. Não esqueça que 
atendimento é tudo mes-
mo na internet. Lembre-
-se que para cada tipo de 
canal exige uma forma 
adequada de comunica-
ção. Uma dica é investir 
na dobradinha Instagram 
e WhatsApp. Mas, qual-
quer canal vai demandar 
seu esforço e atenção. Por 
isso, organização e plane-
jamento são essenciais.

7- Ofereça como-
didade ao cliente: você 
pode apostar em opções 
como delivery e take-
-away (pegue e leve). Há 
ainda alternativas como 
aplicativos de entrega. 
Porém, é essencial cal-
cular os custos e planejar 
a logística. Além disso, 
ofereçe várias formas de 
pagamento para facilitar a 
compra do cliente. Acei-
tar o PIX pode ajudar no 
seu fluxo de caixa e o par-

celamento do cartão de 
crédito pode aumentar seu 
ticket médio de vendas.

Planejamento - Para 
os empreendedores que 
ainda não sabem por onde 
começar a fazer o pla-
nejamento da gestão do 
negócio, o Sebrae Mi-
nas promove de 23 de 
fevereiro a 7 de abril, a 
Jornada da Confeitaria. A 
capacitação on-line está 
com inscrições abertas 
no site do Sebrae Minas.

Na programação, 09 
palestras e minicursos 
para potencializar a di-
vulgação e a venda de 
seus produtos por meio 
de estratégias e ferramen-
tas de marketing digital, 
além das funcionalidades 
do WhatsApp Business, 
produção de conteúdos 
para as redes sociais e 
como montar um calen-
dário promocional. Ha-
verá também informa-
ções sobre organização e 
controle financeiro, fluxo 
de caixa, precificação, 
formalização do negócio, 
e ainda, boas práticas para 
negócios de alimentação.

Jornada da Confei-
taria: De 23 de fevereiro 
a 7 de abril, das 19h às 
20h; Investimento: R$ 
50,00; Informações: 0800 
570 0800 - Programa-
ção: 09/03 – Minicurso 
Controles financeiros e 
fluxo de caixa para to-
mada de decisões; 10/03 
- Como fazer um calen-
dário promocional estra-
tégico; 16/03 - Inovação 
na prática: dicas simples 
para o seu negócio; 17/03 
- Instagram para doces 
negócios: confeitaria; 
23/03 - Crie experiências 
positivas para seus clien-
tes; 24/03 - Como ser 
original para se destacar 
no mercado; 30/03 - Boas 
práticas para a alimen-
tação fora do lar; 31/03 
- Vamos falar de precifi-
cação; 06/04 - Cuide de 
seu dinheiro (finanças 
pessoais); 07/04 – MEI: 
Como formalizar o meu 
negócio. (Assessoria de 
Imprensa Sebrae Minas).

Municípios têm até 31 
de março para enviar 

dados de resíduos sólidos 
do ICMS Ecológico

Os municípios mi-
neiros que possuem em-
preendimentos de trata-
mento e/ou disposição de 
resíduos sólidos urbanos 
(RSU) cadastrados junto 
à Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Susten-
tável de Minas Gerais 
(Semad) deverão atuali-
zar, até 31 de março, às 
informações referentes 

ao Fator de Qualidade 
no Subcritério Sanea-
mento Ambiental (ISA) 
do  ICMS Ecológico .

A atualização deve 
ocorrer, especificamente, 
em relação à existência de 
programas de coleta sele-
tiva e no reconhecimento 
de serviços prestados por 
associações ou cooperati-
vas de catadores de ma-
teriais recicláveis. Devem 

enviar a documentação à 
Semad apenas os municí-
pios que possuem coleta 
seletiva implantada e que 
dispõem de associações 
e cooperativas regulari-
zadas e reconhecidas. Os 
representantes municipais 
devem fazer o download 
do arquivo através do link: 
http://www.meioambiente.
mg.gov.br/noticias/5058- 
2022-02-23-14-22-13.

Nota Oficial da CREDN - 
Crise Rússia – Ucrânia

A Comissão de Rela-
ções Exteriores e de De-
fesa Nacional da Câmara 
dos Deputados repudia, 
de forma veemente, os 
ataques perpetrados, na 
quinta-feira (24/02), con-
tra o território ucraniano. 
Os bombardeios russos 
contra a Ucrânia, país 
soberano que conquistou 
sua Independência em 
1991, violam as regras 
e normas internacionais 
e deve ser fortemente 
condenado pelas instân-
cias multilaterais e os 
governos democráticos.

Reiteramos que o 
Conselho de Segurança 
da Organização das Na-

ções Unidas (CSNU) é a 
instância adequada para 
a resolução pacífica dos 
conflitos e encorajamos 
o Brasil, por meio de sua 
diplomacia e com assento 
neste órgão da ONU, para 

que atue de forma objetiva 
e clara em benefício do 
diálogo e da construção 
de uma agenda de paz e 
segurança duradouros.
(Deputado Aécio Neves 
- Presidente da CREDN).
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Trabalho infantil: Justiça 
do Trabalho reconhece 

contrato de trabalho de 30 
anos de trabalhador rural 

contratado quando era 
menor de idade

A juíza Cláudia Rocha 
Welterlin, quando titular da 
Vara do Trabalho de Itajubá, 
reconheceu a relação de em-
prego entre um trabalhador 
rural e um fazendeiro, após 
30 anos de serviços. Na pe-
tição inicial, o trabalhador 
alegou que foi admitido em 
15/01/1990, quando ainda era 
menor de idade, para receber 
um salário mínimo mensal, 
sendo dispensado sem justa 
causa em 25/02/2020. Segundo 
ele, apesar de estarem presentes 
todos os pressupostos caracteri-
zadores da relação de emprego, 
sua carteira de trabalho não 
foi anotada pelo empregador. 
Em defesa, o fazendeiro negou 
a prestação de serviços pelo 
autor, assegurando ter firmado 
com ele somente um contrato 
de locação de uma casa, dentro 
de sua fazenda, localizada no 
município de Brazópolis-MG. 
No entanto, ao examinar as 
provas, a julgadora se conven-
ceu de que a relação existente 
entre as partes era de emprego.

Provas - No caso, por 
ter sido negada a prestação de 
serviços, foi considerado que 
o ônus da prova era do traba-
lhador quanto à existência dos 
pressupostos fático-jurídicos 
da relação de emprego, o que 
se verificou com base na prova 
oral, segundo a sentença. Com 
efeito, em depoimento pessoal, 
o fazendeiro disse que o recla-
mante residia com a família 
numa casa de sua propriedade, 
localizada dentro da fazenda, 
desde 1982, aproximadamente. 
Conforme relatou o fazendeiro, 
o reclamante nunca trabalhou 
para ele, apenas alugou sua casa 
e trabalhou “avulso” para outras 
pessoas. Porém, não soube in-
dicar quem eram essas pessoas. 
Segundo o reclamado, há na 
fazenda de seis a oito casas, 
das quais cinco estão locadas.

O fazendeiro afirmou ain-
da que sua propriedade conta 
com apenas um empregado. 
No entanto, a juíza não acre-
ditou nessa versão, tendo em 
vista a demanda de serviços. 
É que, ainda que metade das 
terras tenha sido vendida há 
quatro anos, como foi relatado, 
sobrariam cerca de 100 hec-
tares. E o próprio fazendeiro 
disse que, quando possuía 210 
hectares, teve lavoura de café, 
depois passou para banana e, 
após a venda de parte das ter-
ras, ficou apenas com o gado. 
“Foge ao razoável e leva este 
juízo a firmar seu total descré-
dito quanto à veracidade da 
alegação contida na defesa de 
inexistência do vínculo empre-
gatício”, ponderou a julgadora.

Por sua vez, uma teste-
munha indicada pelo trabalha-
dor relatou que ele trabalhou 
na fazenda, “roçando pasto, 
fazendo cerca, limpando va-
leta e o que mais fosse preciso 
fazer”. Disse que “o autor não 
trabalhava para outras pessoas, 
apenas para o reclamado”. Ou-
tra testemunha demonstrou que 
o réu tinha por costume manter 
trabalhadores sem registro. Ela 

contou que trabalhou na fazenda 
de 1990 até 2000, sem anotação 
na carteira de trabalho, e per-
maneceu morando no local até 
2007, quando se casou. Fazia 
de tudo e, quando foi admitido, 
era menor de idade, sendo o 
salário entregue diretamente a 
seu pai. Sobre o reclamante, a 
testemunha afirmou que também 
“era menor de idade quando 
começou a trabalhar para o réu 
e, como seu pai já havia faleci-
do, o salário era entregue a seu 
irmão”. Conforme o depoimento, 
o reclamante não estudava na 
época, mas somente trabalhava.

A prova testemunhal pro-
duzida pelo fazendeiro não 
convenceu a julgadora. Uma 
das testemunhas disse que, há 
15 anos, o réu tem apenas um 
empregado. Contudo, a teste-
munha ouvida tinha registro no 
ano de 2015, mesma época em 
que outro trabalhador citado em 
depoimento prestava serviços na 
fazenda. “Da forma tendenciosa 
como narrou os fatos, tudo indica 
que foi orientada a direcionar 
a sua fala em prol dele, sem 
qualquer compromisso com a 
verdade, o que evidentemente 
não pode prevalecer”, entendeu 
a juíza. Por fim, contribuiu para 
a conclusão alcançada o fato de 
outra testemunha indicada pelo 
réu, cuja contradita foi acolhida 
pelo juízo, já ter entrado em con-
fronto físico com o reclamante, 
sendo considerado por este como 
inimigo. Por esse motivo, a juíza 
considerou que a testemunha 
não teria isenção de ânimo para 
depor. No entender da julgadora, 
ficou evidente que a estratégia 
utilizada pelo reclamado foi a 
de tentar desacreditar as tes-
temunhas trazidas pelo autor.

Princípio da primazia da 
realidade - “Não restam dúvidas 
de que o reclamante efetiva-
mente prestou serviços para o 
réu na condição de empregado, 
impondo-se o reconhecimento da 
relação de emprego entre ambos, 
uma vez presentes os elementos 
típicos desta e ante o princípio 
da primazia da realidade que 
domina o Direito Laboral”, 
concluiu a juíza, arrematando 
que “houve inequívoca a inte-
gração da atividade desenvol-
vida pelo autor na atividade 
rural do reclamado, a atender 
necessidade normal e perma-
nente, indissociável do empre-
endimento e essencial à con-
secução dos fins perseguidos”.

Pressupostos legais - Na 
decisão, a magistrada expli-
cou que o vínculo de emprego 
como trabalhador rural se ca-
racteriza quando reunidos os 
pressupostos dos artigos 2º e 3º 
da Lei nº 5.889/1973, ou seja, 
“sempre que alguém realizar 
trabalho por conta alheia com 

pessoalidade, em propriedade 
rural que explore atividade eco-
nômica, com onerosidade, não 
eventualidade e subordinação”.

De acordo com a juíza, 
a existência ou não da relação 
de emprego depende da forma 
como o trabalho é prestado. Isso 
porque o contrato de trabalho 
é um contrato realidade, sendo 
necessário o preenchimento dos 
pressupostos fáticos alinhados 
no artigo 2º da lei. Já o artigo 
4º equipara ao empregador ru-
ral a pessoa física ou jurídica 
que, habitualmente, em caráter 
profissional, e por conta de 
terceiros, execute serviços de 
natureza agrária, mediante uti-
lização do trabalho de outrem.

“À semelhança do contrato 
de trabalho previsto na CLT, o 
contrato de trabalho rural exi-
ge, para a sua configuração, o 
preenchimento de determinados 
requisitos, a saber: a prestação 
laboral por pessoa física em 
propriedade rural, de natureza 
não eventual e em caráter pes-
soal, mediante pagamento de 
salário e sob dependência de 
empregador rural”, explicitou, 
destacando que a identificação da 
natureza de uma relação jurídica 
não se detém apenas nos seus 
elementos formais. “A relação 
de emprego se configura sempre 
que estiverem reunidos os pres-
supostos dos artigos supramen-
cionados, independentemente 
do nome jurídico dado ao ajuste 
e até contrariamente à intenção 
inicial das partes”, arrematou.

Com esses e outros funda-
mentos, a magistrada terminou 
por reconhecer a versão do 
trabalhador como verdadeira e 
condenou o fazendeiro a anotar a 
CTPS do reclamante no período 
reconhecido como de trabalho. 
Ele foi condenado também a 
cumprir obrigações pertinentes 
ao contrato de trabalho, como 
pagar aviso-prévio, férias, acres-
cidas do terço constitucional, 13º 
salários, FGTS com 40%, além 
de determinar entrega de guias, 
inclusive do seguro-desemprego.

Os julgadores da Quarta 
Turma do TRT de Minas con-
firmaram a decisão, mas deram 
“parcial provimento ao recurso 
do reclamado para declarar a 
prescrição trintenária dos de-
pósitos do FGTS anteriores a 
4/3/1991”, e, ainda, por maioria 
de votos, absolver testemunha 
da obrigação de pagar multa por 
litigância de má-fé a que havia 
sido condenada. O processo foi 
enviado ao Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) para julgamento 
do recurso de revista. Processo > 
PJe: 0010152-80.2021.5.03.0061 
- (Secretaria de Comunica-
ção Social - Imprensa/Notícias 
Jurídicas - Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região).

Vacina contra a covid: 
2,4 milhões não voltaram 
para receber a segunda 
dose em Minas Gerais

Em Minas Gerais, 
2.393.003 adolescentes e 
adultos – com 12 anos ou 
mais – não retornaram à 
unidade de saúde para re-
ceber a segunda dose (D2) 
da vacina contra covid-19 
e não estão com o esquema 
vacinal completo. Desse 
total, a maior parte, quase 
604 mil indivíduos, tem 
idade entre 12 e 19 anos. 
Ainda por faixa etária, o 
segundo grupo mais nu-
meroso, com pouco me-
nos de 600 mil pessoas, 
possui entre 20 e 29 anos. 
Os dados são do Boletim 
Informativo “Vacinação 
Contra Covid: Análise 
de D2 não Registradas” 
lançado pela Secretaria 
de Estado de Saúde de 
Minas Gerais (SES-MG).

É considerado D2 em 
atraso quando ultrapassa 
prazo recomendado para 
administração do imuni-
zante e não há registro no 
sistema de informações 
de a pessoa ter recebido 
a segunda dose. Cabe ao 
município registrar no sis-
tema oficial OpenDataSus, 
do Ministério da Saúde, 
as doses administradas 
em seu território. Por esse 
critério, o Boletim Infor-
mativo da SES-MG ainda 
não contempla a vacinação 
de crianças com idade 
entre 5 e 11 anos, iniciada 
em Minas Gerais no dia 14 
de janeiro, pois o intervalo 
previsto para a D2 desse 
grupo é de 28 dias (quatro 
semanas) e o documento 
reúne dados informados 
pelas prefeituras mineiras 
ao OpenDataSus até o dia 
7 de fevereiro deste ano.

Além da faixa etária, 
o painel organiza as infor-
mações por sexo, raça/cor, 
município, macrorregião e 
tipo de imunizante – Coro-
navac, Pfizer e Astrazene-
ca, os três imunobiológi-
cos que precisam de duas 
doses para completarem 
o esquema vacinal. A ad-
ministração da segunda 
dose da vacina é funda-
mental para a redução de 
casos graves e mortes por 
covid-19, e a divulgação 
do boletim pela SES-MG 
tem por objetivo estimular 
a população a comple-
tar o esquema vacinal.

Divulgação - Desde 
o início da campanha de 
vacinação contra a co-
vid-19, houve redução do 

prazo inicialmente pre-
visto entre as doses (dose 
1 – D1, e dose 2 – D2) de 
alguns imunizantes para 
a população com idade 
acima de 12 anos, a saber:

>Pfizer: passou de 12 
semanas para 21 dias entre 
a primeira e a segunda dose.

>Astrazeneca: de 12 
semanas para oito semanas 
entre a primeira e a segun-
da dose.

>Coronavac, o prazo é 
de quatro semanas entre a 
primeira e a segunda dose.

 A SES-MG já en-
viou aos municípios doses 
dos três imunizantes em 
quantidade suficiente para 
completar o esquema va-
cinal de toda a população 
acima de 12 anos de idade, 
em conformidade com o 
Ministério da Saúde. En-
tretanto, os municípios têm 
a responsabilidade e a au-
tonomia para coordenarem 
a campanha de vacinação 
em seus territórios. Em 
caso de falta de imuni-
zantes para administração 
de D2, o município deve 
entrar em contato com a 
respectiva Unidade Re-
gional de Saúde e solicitar 
doses complementares. 
Ao todo, já foram aplica-
das mais de 38 milhões 
de doses de vacina con-
tra covid-19 em Minas 
Gerais, entre primeiras 
doses (D1), segundas do-
ses (D2), doses únicas 
(DU) e doses de reforço.

Campanha - A SES-
-MG tem realizado uma 
série de ações para aumen-
tar a cobertura vacinal da 
população desde o início 
da Campanha de Vacina-
ção contra a Covid-19, em 
janeiro de 2021. A vacina-
ção cabe aos municípios, 
que possuem a responsa-
bilidade de operacionalizar 
as ações de imunização. 
O governo estadual tem 
orientado as prefeituras 
a realizarem a busca ati-
va dos grupos elencados 

para vacinação contra a 
covid-19, de forma que 
todas as pessoas tenham 
as informações referentes 
à campanha de imunização 
e, seguindo o planejamento 
do município, irem até uma 
unidade de saúde para re-
ceber a vacina. A SES-MG 
também tem orientado e 
recomendado estratégias 
de vacinação extramuros 
como em escolas, univer-
sidades, além da realização 
de busca ativa de faltosos 
pelas Equipes de Saúde da 
Família (Atenção Primá-
ria), extensão do horário de 
funcionamento das salas 
de vacina e reforço das es-
tratégias de comunicação 
social com a população.

Confira os prazos para 
tomar a vacina covid-19

População com 12 
anos ou mais – 1ª dose: 
Todas as pessoas com 12 
anos ou mais de idade 
devem tomar a vacina 
contra covid-19 disponí-
vel na unidade de saúde 
mais próxima. - Intervalo 
para tomar a 2ª dose (D2), 
>Pfizer: 21 dias entre a 
primeira e a segunda dose. 
>Astrazeneca: 8 semanas 
entre a primeira e a segun-
da dose. >Coronavac, o 
prazo é de quatro semanas.

Crianças (5 a 11 anos 
de idade) - 1º dose: Todas 
as crianças com idade entre 
5 e 11 anos devem tomar 
a vacina contra covid-19 
na unidade de saúde mais 
próxima de casa; os imu-
nizantes autorizados pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária são a Pfi-
zer Pediátrica (para 5 a 11 
anos) e Coronavac (crian-
ças e adolescentes na faixa 
etária de 6 a 17 anos de ida-
de, exceto imunocompro-
metidos). - Intervalo para 
tomar a 2ª dose (D2), >Pfi-
zer Pediátrica – 8 semanas 
após a administração da 
primeira dose. > Corona-
vac – 28 dias após a admi-
nistração da primeira dose. 
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Segurança Pública
Condutor inabilitado é 

preso por porte ilegal de 
arma de fogo em Itaipé

Polícia Militar prende 
autor de homicídio no 

Distrito de Valão, em Poté
PM e CRAS realizam roda 

de conversa sobre álcool e 
drogas para jovens

A Polícia Militar de-
flagrou uma operação no 
sábado (26/02), em Itaipé. 
A equipe composta pelo 
sargento Andrew e cabo 
Cordeiro, abordou o veículo 
Fiat Punto, placa HMV-
0091, e nas buscas encon-
traram dentro do veículo um 
revólver calibre 38, nume-
ração raspada, municiado 
com 05 cartuchos. A arma 
de fogo foi apreendida, 
o condutor G.G.P., de 20 
anos recebeu voz de prisão.

 Ele confessou que ao 
avistar a viatura e ao per-
ceber que seria abordado, 
retirou o revólver da cintura 
e colocou no porta luva do 
veículo, que foi apreendido, 
por estar circulando com 
equipamento inoperante, 
faróis queimados, irregula-
ridade não sanada no local. 
Os militares confecciona-
ram dois autos de infra-
ção, um por ineficiência do 

Na tarde de terça-feira 
(01/03), a Polícia Militar 
recebeu informações da 
ocorrência de um homicí-
dio no Distrito de Valão, 
município de Poté, onde 
um cidadão teria sido al-
vejado por vários disparos 
de arma de fogo em via 
pública. Os militares foram 
ao local onde estava Marcos 
Iglesias dos Santos, de 38 
anos, caído na rua, com vá-
rias perfurações pelo corpo 
causadas por disparos de 
arma de fogo, já sem vida.

Os militares isolaram 
o perímetro e acionaram a 
perícia técnica da Polícia 
Civil, que compareceu ao 
local e, após os trabalhos 
de praxe, encaminhou o 
corpo ao IML de Teófilo 
Otoni para ser submetido 
a necropsia. Durante le-
vantamentos, os policiais 
receberam informações que 
a vítima, no ano de 2021, 
teria sido esfaqueada pelo 
autor N.E.N., de 49 anos, 
após discussão por conta 
de uma perturbação do 
sossego, mas o caso não 
foi dado conhecimento à 
Polícia Militar. A vítima 
teria gasto com remédios e 
tratamento e, por esse mo-
tivo, vinha cobrando esses 
gastos da mãe do autor. 
O tenente Thalles Dohler 
Schutte disse que a mãe 
do autor já teria repassado 
dinheiro à vítima várias ve-
zes, inclusive, a última vez 

Fronteira dos Vales - 
A Polícia Militar e o CRAS 
(Centro de Referência da 
Assistência Social) da ci-
dade de Fronteira dos Va-
les promoveram uma Roda 
de Conversa na terça-feira 
(22/02), com jovens assis-
tidos pelo Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 
de Vínculos, oportunidade 
em que foram tratados 
drogas e seus malefícios. 

O evento foi divi-
dido em duas etapas. A 
primeira pela manhã, foi 
realizada no Distrito de 
Monte Castelo, onde cer-
ca de 20 jovens entre 14 

equipamento obrigatório 
e outro porque o condu-
tor não possuía a carteira 
nacional de habilitação.

 O veículo foi removido 
ao pátio conveniado do De-
tran, sendo o condutor preso 
por porte ilegal de arma 
de fogo e conduzido, jun-

tamente com os materiais 
apreendidos até a delegacia 
de Polícia Civil de Teófilo 
Otoni para as providências 
de polícia judiciária. (In-
formações/Foto: tenente 
Marlos Aurélio Alves Bar-
bosa, comandante do 2° 
Pelotão da 232ª Cia PM).

ela deu a ele R$300,00, va-
lor que tomou emprestado.

E nesta terça-feira 
(01/03), Marcos foi até a 
casa da mãe do autor para 
lhe cobrar, estacionou o 
seu veículo, momento em 
que foi surpreendido pelo 
autor que estava no local e 
efetuou vários disparos em 
sua direção. Marcos des-
ceu do carro e correu pela 
rua até cair. O autor teria 
perseguido e atirado vá-
rias vezes contra ele. Ação 
flagrada por câmeras de 
segurança existentes na rua.

O tenente Thalles Do-
hler informou que, após 
rastreamentos ininterrup-

tos, que se estenderam até 
a quarta-feira (02), para 
tentar localizar e prender 
o autor e apreender a arma 
de fogo utilizada no crime. 
“O autor foi encontrado em 
uma fazenda nas imedia-
ções do local, sendo preso 
ainda em flagrante na posse 
do revólver calibre 32 usa-
do no crime, e 28 cartuchos 
intactos do mesmo calibre. 
Ele foi conduzido à dele-
gacia de Polícia Civil de 
Teófilo Otoni, juntamente 
com a arma de fogo e mu-
nições apreendidas, para 
as providências de polícia 
judiciária. Equipes: 232ª 
Cia/ 74ª Cia/ 42ª Cia/ P/2.

e 17 anos, participaram 
de um bate-papo com o 
tema "Álcool e Drogas 
na vida dos jovens". A 
segunda etapa foi reali-
zada à tarde, e a roda de 

conversa, foi na cidade de 
Fronteira dos Vales, fina-
lizando o encontro. (In-
formações/Foto: Asses-
soria de comunicação 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

Comando do 70º BPM 
consolida parceria com 
a empresa SIGMA para 
revitalização do quartel

A Polícia Militar de 
Minas Gerais, por meio 
do comando do 70º BPM, 
se reuniu novamente com 
representantes da empre-
sa SIGMA, que efetua 
extração de lítio verde 
sustentável para carros 
elétricos, em Araçuaí. A 
empresa tem se mostrado 
uma importante parceira 
da Polícia Militar, contri-
buindo para a revitaliza-
ção das instalações físicas 
da sede do 70º Batalhão.

Na ocasião, foi apre-
sentado o andamento das 
obras e ainda assinado 
o Termo de Doação de 
Materiais para a cons-
trução do vestiário que 
atenderá o público e os 
policiais militares de ser-
viço. Salienta-se que a 
iniciativa irá contribuir 
para que seja ofertado 
aos militares e à popula-
ção da cidade de Araçuaí 
um serviço de segurança 
pública de melhor quali-
dade. (Assessoria de co-
municação organizacional 
do 70º BPM, Araçuaí).

Na quarta-feira (02) a Polícia Militar prendeu o 
autor do crime e apreendeu a arma de fogo

O crime foi registrado por câmeras de 
monitoramento existentes na rua
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Publicação Legal

PM Rodoviária registra acidente 
envolvendo caminhão na MG-211

FIEMG celebra decreto federal 
que reduz IPI em até 25%

O presidente da FIE-
MG, Flávio Roscoe, ce-
lebrou a publicação do 
decreto federal que reduz 
as alíquotas do Imposto 
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) em até 25%. 
A medida, que alivia a 
carga tributária de auto-
móveis, eletrodomésticos 
e outros produtos, foi assi-
nada na última sexta-feira 
(25), e já está valendo.

 Roscoe traz argu-
mentos sobre a impor-
tância da mudança. "Uma 
demanda antiga e muito 
justa de todo o segmento 
industrial, já que esse é 

um tributo que apenas 
o setor industrial paga. 
Uma situação que não 
era justa e que colocava o 
setor industrial com uma 
carga tributária muito su-
perior aos demais", disse.

Redução - De acordo 
com o governo federal, 
a maior parte dos pro-
dutos terá redução de 
25%, enquanto alguns 
tipos de automóveis te-
rão abatimento menor 
na alíquota, de 18,5%. A 
medida representará uma 
renúncia tributária de R$ 
19,5 bilhões para o ano de 
2022, de R$ 20,9 bilhões 

Catuji - A Polícia 
Militar Rodoviária foi 
acionada na quarta-feira 
(02/03) a comparecer no 
KM 02 da rodovia esta-
dual MG-211, município 
de Catuji, para atender 
ocorrência de acidente de 
trânsito. A vítima estava 
no Hospital Municipal de 
Itaipé e relatou que não se 
recordava como o acidente 
ocorreu, e acreditava que 
dormiu ao volante ou teria 
passado mal. No local do 
acidente, os militares de-
pararam com o caminhão 
Volvo tombado na pista 
de rolamento, com a car-

para o ano de 2023 e de 
R$ 22,5 bilhões para o 
ano de 2024. O governo 
justifi cou a renúncia tri-
butária informando que 
a arrecadação federal em 
janeiro de 2022 somou 

R$ 235,3 bilhões. O vo-
lume é 18,30% maior do 
que o mesmo mês do ano 
passado, já descontada a 
infl ação do período. (FIE-
MG - Federação das In-
dústrias de Minas Gerais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - Aviso de Licitação – Pregão Presencial Nº. 
012/2022 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica 
que abrirá PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 036/2022, 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de formação técnica continuada, 
treinamentos e aperfeiçoamento para os processos de tra-
balhos da gestão da saúde pública e da atenção básica da 
saúde pública, relacionados a atualização e otimização dos 
cadastros dos usuários do Município com suporte técnico 
e operacional continuado. A abertura será dia 17/03/2022 
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
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013268 - JOSELINO GOMES BATISTA, solteiro, 

maior, engenheiro, nascido aos 29/08/1991, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Ál-
varo José Pereira, 98, Bairro Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de JOSÉ BATISTA DOS SANTOS e JOSEFINA GO-
MES BATISTA; e FERNANDA SOUZA SANTOS, solteira, 
maior, psicóloga, nascida aos 17/11/1986, no Hospital São 
Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Maria 
da Glória Abreu, 111, Bairro Vila Vitória, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de NASCIMENTO AZEVEDO DOS SANTOS e 
MALVINA SOUZA SANTOS; 

013269 - RAMON SILVA BORGES, solteiro, maior, 
barbeiro, nascido aos 27/05/1993, na Rua Santos Dias, nº 160, 
Vila Esperança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua Santos Dias, 160, Bairro Vila Esperança, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA BORGES 
e IVONETE PEREIRA DA SILVA; e JOSIANA GOMES 
MOREIRA, solteira, maior, operadora de caixa, nascida aos 
09/08/1990, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Teodolino Ferreira, 1129, Bairro 
Novo Horizonte, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ SE-
BASTIÃO MOREIRA e NAIR GOMES DA SILVA; 

Teófi lo Otoni-MG 03/03/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13268 e 13269(33) 3522-5260

Av. Minas Gerais, 1650 - São Cristóvão 
39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 

Medida alivia carga tributária, reduzindo preços dos produtos industrializados 

ga de caulim derramada 
às margens da pista. Em 
contato com a empresa 
responsável, ela acionou 
o guincho, que só che-
garia na manhã seguinte.

O local foi sinaliza-

do, e o veículo fi cou sob 
responsabilidade de um 
funcionário da empresa 
que compareceu no lo-
cal. Veículo devidamente 
licenciado e condutor ha-
bilitado. Equipe: sargento 

Charles, soldado Vieira. 
“Polícia Militar Rodovi-
ária: Os Anjos da guarda 
dos caminhos de Minas”. 
(Tenente Reinaldo Mar-
tins, comandante do 1º Pe-
lotão da 15ª Cia PM Rv.).



8 Sexta-feira, 4 de março de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

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

Publicidades

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

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

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 


