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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

Polícia Civil recupera 
moto furtada dentro de 

pátio do Detran
Página 6

TRE vai ampliar o 
atendimento ao eleitor a 
partir do dia 18 de abril

A partir do dia 18 de abril, os cartórios eleitorais e centrais de atendimento ao elei-
tor em todo o estado de Minas Gerais terão o horário de funcionamento ampliado, para 
assegurar uma melhor prestação de serviços à população na reta final do fechamento do 
cadastro eleitoral. Eleitoras e eleitores têm apenas até o dia 4 de maio para solicitar ope-
rações relacionadas ao título, incluindo a 1ª via do documento e a regularização. Página 2

OAB de Minas Gerais 
promove a campanha 

"Advocacia sem Assédio"
A Seccional Mineira, 

em parceria com a OAB 
Nacional, realiza o lança-
mento oficial da campanha 
"Advocacia sem Assédio" 
em Minas Gerais. O evento 
terá a presença do presidente 
do Conselho Federal, Beto 
Simonetti, e da presidente 
da Comissão Nacional da 
Mulher Advogada, Cristia-
ne Damasceno. Página 2

Núcleo de Assistência 
à Família de detentos 
oferece brinquedoteca 

para as crianças
Enquanto uma mãe re-

cebe atendimento no Nú-
cleo de Assistência à Famí-
lia (NAF) de Venda Nova, 
em Belo Horizonte, de São 
João del-Rei ou de Betim, 
seu filho pode se distrair na 
brinquedoteca, um espaço 
criado especialmente para 
esta situação, equipado com 
mobiliário infantil e brinque-
dos pedagógicos. Página 4

Ministério pede retirada 
do Kinder Ovo após 

casos de contaminação
Às vésperas da Páscoa 

e diante do registro de 
dezenas de casos na sema-
na passada, de salmonela 
causada por chocolates 
Kinder no Reino Unido, 
o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública notifi-
cou o fabricante Ferrero 
do Brasil. Por meio da Se-
nacon, a pasta determinou 
que a Ferrero do Brasil for-
malize o recall... Página 2

Criança de 7 anos sonha 
em ser policial militar e 

visita o 19º Batalhão
Teófilo Otoni – A ter-

ça-feira (12/04) foi um dia 
muito especial para os mi-
litares do 19° Batalhão de 
Polícia Militar em Teófilo 
Otoni. Tiveram a oportu-
nidade de conhecer o Mi-
guel. O garoto de 7 anos de 
idade que tem o sonho de 
ser um policial militar, foi 
ao Batalhão querendo ape-
nas tirar uma foto com seus 
heróis. A simpatia e educa-
ção de Miguel contagiaram 
os militares. Página 6
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Cidade/Gerais
OAB de Minas Gerais 
promove a campanha 

"Advocacia sem Assédio" 
A Seccional Minei-

ra, em parceria com a 
OAB Nacional, realiza 
o lançamento oficial da 
campanha "Advocacia 
sem Assédio" em Minas 
Gerais. O evento terá a 
presença do presidente 
do Conselho Federal, 
Beto Simonetti, e da 
presidente da Comissão 
Nacional da Mulher Ad-
vogada, Cristiane Da-
masceno. O encontro 
será no dia 25 de abril, 
às 18h, no auditório da 
OAB-MG e contará 
com mesa de debate so-
bre o enfrentamento do 
assédio na advocacia.

A campanha "Ad-
vocacia sem Assédio - A 
luta não é de uma: é de 

todas e de todos", disponi-
biliza um canal online de 
denúncia e cria uma rede 
de apoio para advogadas 
e profissionais do Direito 
de todo Brasil que já so-
freram assédio em escri-
tórios, fóruns e tribunais.

O lançamento da 
campanha tem o apoio da 
Comissão da Mulher Ad-
vogada, da Comissão de 

Enfrentamento à Violência 
contra Mulheres e da Co-
missão de Direitos Sociais 
e Trabalhistas da Seccio-
nal Mineira. Participe do 
lançamento oficial da cam-
panha "Advocacia sem 
Assédio", faça sua inscri-
ção no link: https://www.
oabmg.org.br/Eventos/
Home/Index/2351/1137 
(Informações: OAB/MG).

TRE vai ampliar o 
atendimento ao eleitor a 
partir do dia 18 de abril

Boletim de monitoramento 
dos casos de Dengue, Zica 

e Chikungunya (12/04)

Ministério pede retirada 
do Kinder Ovo após 

casos de contaminação

Até 12/04/22, Minas 
Gerais registrou 25.988 
casos prováveis (casos 
notificados exceto os des-
cartados) de dengue. Desse 
total, 11.311 casos foram 
confirmados para a doença. 
Sete óbitos foram confir-
mados em Minas Gerais 
(Espinosa, Bom Sucesso, 
Medeiros, Rio Paranaíba, 
Betim, Buritizeiro e Itaú-
na) e 18 óbitos são inves-
tigados até o momento.

Em relação à Febre 
Chikungunya, foram re-
gistrados 2.152 casos pro-
váveis da doença e, desse 
total, 584 foram confir-
mados. Até então, não há 
nenhum caso de óbito con-
firmado por Chikungunya 
em Minas Gerais, e 02 

Às vésperas da Pás-
coa e diante do registro 
de dezenas de casos na 
semana passada, de salmo-
nela causada por chocolates 
Kinder no Reino Unido, 
o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública notificou 
o fabricante Ferrero do Bra-
sil. Por meio da Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon), a pasta deter-
minou que a Ferrero do 
Brasil formalize o recall do 
chocolate Kinder ou apre-
sente esclarecimentos sobre 
a segurança do produto.

“Considerando que, até 
então, a Ferrero do Brasil 
não emitiu comunicado 
específico destinado à Se-
nacon, a referida empresa 
foi notificada em prol da 
transparência nas relações 
de consumo. Recomenda-
-se que as subsidiárias e 
importadoras de fornecedo-
res de produtos e serviços 
informem às autoridades 
brasileiras competentes 
que os produtos ou serviços 
objeto do recall no exterior 
não atingiram o mercado 
brasileiro. Se o produto 
tiver indícios de risco aos 
consumidores em território 
brasileiro, o fornecedor 
deve formalizar o recall 
imediatamente”, ressalta a 
Senacom, em nota. A em-
presa tem o prazo de 72h, 
a partir do recebimento da 
notificação, para formali-
zar o recall ou prestar os 
devidos esclarecimentos.

O artigo 10 do Código 
de Defesa do Consumidor 

A partir do dia 18 de 
abril, os cartórios eleitorais 
e centrais de atendimento 
ao eleitor em todo o estado 
de Minas Gerais terão o 
horário de funcionamento 
ampliado, para assegurar 
uma melhor prestação de 
serviços à população na 
reta final do fechamen-
to do cadastro eleitoral. 
Eleitoras e eleitores têm 
apenas até o dia 4 de maio 
para solicitar operações 
relacionadas ao título, in-
cluindo a 1ª via do docu-
mento e a regularização.

Atendimento on-line 
- O atendimento presen-
cial será ampliado, mas, 
devido à pandemia de co-
vid-19, a Justiça Eleitoral 
continua recomendando 
que a população dê pre-
ferência ao atendimento 
on-line. As solicitações 
de alistamento eleitoral, 

inclusão do nome social, 
transferência ou regulari-
zação do título de eleitor 
podem ser feitas pelo sis-
tema Título Net, no site do 
TRE. Assim, quem precisa 
de atendimento consegue 
fazer o pedido de forma 
rápida, sem enfrentar filas.

Para aqueles que não 
tiverem acesso à internet 
e precisarem do atendi-
mento presencial, o TRE 
recomenda que seja agen-
dado dia e horário. O agen-
damento pode ser feito 
no site do TRE ou pelo 
Disque-Eleitor – telefones 
148 ou (31) 2116-3600. 
Vale lembrar que a cole-
ta da biometria continua 
suspensa por tempo in-
determinado, conforme 
artigo 4º da Resolução 
TSE 23.667/2021. Quem 
está com o título de elei-
tor em dia e quer ape-

nas cadastrar a biometria 
não deve procurar aten-
dimento neste momento.

Disque-Eleitor - O 
serviço de informações ao 
eleitor também ampliou 
seu funcionamento. O aten-
dimento, que normalmente 
é nos dias úteis, das 7h às 
19h, também estará dispo-
nível nos finais de semana 
e feriados até o fechamento 
do cadastro (4 de maio).

Confira os dias e horá-
rios de plantão do Disque-
-Eleitor: 13 e 14/04, quar-
ta e quinta-feira (Semana 
Santa), 7h às 19h. 21/04, 
quinta-feira (feriado), 8h 
às 18h. 22/04, sexta-feira, 
7h às 19h. 23/04, sábado, 
8h às 18h. 24/04, domingo, 
8h às 18h. 30/04, sábado, 
8h às 18h. 01/05, feria-
do/domingo, 8h às 18h. 
Telefones: 148 ou (31) 
2116-3600. (TRE/MG).

seguem em investigação. 
Já em relação ao vírus 
Zika, foram registrados 
49 casos prováveis, sen-
do 07 confirmados para 
a doença. Não há óbi-
tos por Zika em Minas 
Gerais até o momento.

Epidemias: Minas 
Gerais vivenciou qua-

tro epidemias de dengue 
nos anos de 2010, 2013, 
2016 e 2019. Em 2019 
foram notificados 474 
mil casos prováveis e 188 
óbitos por dengue. Em 
2020 foram notificados 
84.636 casos prováveis 
e 13 óbitos por dengue. 
(Informações: SES/MG).

diz que o fornecedor não 
pode colocar no mercado 
produto ou serviço que 
apresente alto grau de noci-
vidade ou periculosidade à 
saúde ou segurança. Segun-
do a legislação que regula-
menta o recall, o fornecedor 
é responsável por explicar 
qual é o defeito e alertar 
sobre o risco envolvido, 
além de orientar os consu-
midores sobre como evitar 
incidentes e o que fazer para 
obter reparo, substituição 
ou reembolso do produto.

O governo federal 
mantém um sistema aces-
sível no site, no qual o 
consumidor pode pesqui-
sar se um produto ou ser-
viço foi objeto de recall 
recentemente, além de se 
cadastrar para receber aler-
tas sempre que um novo 
recall for lançado. Procu-
rada pela Agência Brasil, 
até o fechamento desta 
reportagem, a Ferrero do 
Brasil não respondeu o que 
fará diante da notificação 
que recebeu da Secretaria 
Nacional do Consumidor.

Histórico - Dezenas 

de casos de contamina-
ção por salmonela foram 
detectados na Europa. As 
suspeitas do foco de con-
taminação são de produtos 
fabricados na Bélgica, o 
que levou à sua retirada dos 
mercados por parte do fa-
bricante Ferrero. A empresa 
solicitou a devolução dos 
produtos Kinder produzi-
dos nas fábricas de Arlon, 
na Bélgica, os quais eram 
comercializados na Fran-
ça, na Bélgica, no Reino 
Unido, na Irlanda do Norte, 
na Alemanha e na Suécia.

A salmonelose - é uma 
doença bacteriana que atin-
ge o intestino e pode causar 
gastroenterite. Diarreia, 
cólicas estomacais e, às 
vezes, vômitos e febre es-
tão entre os sintomas que 
se manifestam entre 12 e 
72 horas após a ingestão 
de uma dose com alimento 
infectado por salmonela. 
Os sintomas geralmente 
duram de quatro a sete dias 
e a maioria das pessoas se 
recupera sem tratamen-
to. (Informações: Agência 
Brasil / Foto: Divulgação).

Serviços relacionados ao título de eleitor podem ser 
solicitados até o dia 4 de maio
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Gerais
Como acelerar as vendas 
no pós-pandemia é tema 
da 1ª edição do Semana 

Venda Mais 2022

A 1ª edição do Se-
mana Venda Mais já tem 
data marcada. O evento 
para micro e pequenas 
empresas (MPEs) de 
todo Brasil acelerarem 
suas vendas online acon-
tecerá nos dias 04, 05 
e 06 de maio e reunirá 
vários dos mais impor-
tantes especialistas em 
vendas, gestão, e-com-
merce e crescimento 
do país. Realizado pela 
EventPlay, em parceria 
com o Sebrae Minas, o 
evento online e gratui-
to já está com inscri-
ções abertas, pelo site 
https://semanavenda-
mais.com.br/sebrae-mg . 

Mais de 40 profis-
sionais, entre líderes e 
gestores do crescimento, 
vão compartilhar suas 
experiências e também 
revelar os processos de-
senvolvidos por empresas 
que apresentam resul-
tados rápidos, sólidos e 
eficientes, mesmo em 
um cenário econômi-
co desafiador. Entre os 
nomes confirmados, já 
estão: Bruno Pinheiro, da 
Be.Academy; Fernando 
Vitti, da Nexforce; Ma-
rina Moura, do Sebrae 
Minas, Sarah Almeida, da 
Floren; Luciana Pimenta, 
da Hub Home Box; Maria 
Carol Garcia, da Ioasys; 
Marcone Siqueira, da The 
Bakery Brasil; e In Hsieh, 
da OOOOO Brasi l . 

A programação será 
dividida em trilhas de 
conteúdo específicas 
para atender os empre-
endedores em três gran-

des áreas: “Planejamento 
e Gestão”, “Universo 
Digital” e “Estratégias 
de Venda”. As trilhas são 
compostas por painéis, 
entrevistas e palestras 
oferecidas por empresas 
como Sebrae Minas, Qui-
ckbooks - Intuit, Scale 
Up, EventPlay, Nexforce, 
Fleurity e Growth Team. 
O público também po-
derá fazer networking e 
interagir ao vivo com os 
palestrantes e parceiros 
do evento nas salas de 
bate papo. Já os Estan-
des Virtuais irão oferecer 
materiais gratuitos para 
download e ofertas ex-
clusivas dos parceiros e 
patrocinadores do evento. 

Contexto - Uma pes-
quisa realizada em 2021 
revelou que a pandemia 
acelerou a transforma-
ção digital dos pequenos 
negócios. Mais de 7,3 
milhões de brasileiros 
fi zeram compras on-line 
pela primeira vez, o que 
mostra a necessidade de 
as empresas estarem inse-
ridas no ambiente digital. 

A pesquisa também 
revelou que 91% dos 
entrevistados disseram já 
ter acesso aos benefícios 
do mundo digital, sendo 

que 81% desses preten-
dem fazer investimentos 
para ampliar o nível de 
digitalização do negó-
cio. Ao mesmo tempo, 
49% dos entrevistados 
disseram ainda ter di-
ficuldades para vender 
seus produtos ou serviços 
na internet. Entre os que 
estão fora do ambiente 
digital, 76% pretendem 
investir para ingressar. O 
Semana Venda Mais vai 
trazer conteúdos práticos 
em estratégias de vendas, 
marketing digital, empre-
endedorismo, planeja-
mento fi nanceiro, cultura 
da inovação e muito mais. 

Sobre o evento - O 
evento é uma realização 
EventPlay e correaliza-
ção do Sebrae Minas, em 
parceria com Intuit Qui-
ckbooks e com apoio 
Scaleup, Nexforce e Fleu-
rity. Semana Venda Mais: 
Dias 04, 05 e 06 de maio 
- 100% on-line e gratuito 
Informações e inscri-
ções: https://semanaven-
damais.com.br/sebrae-
-mg (William de Jesus 
- Assessor de Imprensa 
- Sebrae Minas - Regional 
Jequitinhonha e Mucuri 
- Teófilo Otoni/MG – 
Prefácio Comunicação).

Deputados defendem 
igualdade entre 

homens e mulheres
A defesa da equidade 

de gênero e do combate à 
violência contra a mulher 
marcou o primeiro deba-
te da série de Encontros 
com a Procuradoria da 
Mulher da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais 
(ALMG), realizado nes-
ta terça-feira (12/04/22). 
Na abertura do evento, a 
procuradora-geral, depu-
tada Ione Pinheiro, citou 
dados do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública que 
ela considera alarmantes: 
em 2021, 1.319 mulheres 
foram vítimas de femi-
nicídio em todo o País.

Para superar esse desa-
fi o, a parlamentar defendeu 
o fortalecimento da rede de 
proteção contra a violência 
doméstica e a busca de di-
reitos iguais para homens 
e mulheres. “Precisamos 
lutar por igualdade, repre-
sentatividade e visibilida-
de. A mulher pode estar 
onde ela quiser”, afi rmou.

A Procuradoria da 
Mulher abre série de en-
contros - A necessidade de 
luta das mulheres também 
foi lembrada pela líder da 
Bancada Feminina, depu-
tada Leninha. “É funda-
mental uma rede de enfren-
tamento para termos um 
dia um mundo sem violên-
cia contra nós”, defendeu. 
Já a presidenta da Comis-
são de Defesa dos Direitos 
da Mulher, deputada Ana 
Paula Siqueira, lembrou a 
importância da criação da 
Procuradoria da Mulher e 
da formalização da Banca-
da Feminina na ALMG em 
novembro do ano passado.

Ana Paula Siqueira 
ainda destacou que a atual 
legislatura tem pela pri-
meira vez três mulheres 
negras como representan-
tes do povo mineiro: além 
dela própria, as deputadas 
Leninha e Andréia de Je-
sus. Além disso, segundo 
ela, tramitam atualmente 
vários projetos de lei para 
garantir políticas públicas 
de interesse das mulheres. 
“Estamos vivendo um mo-
mento político extrema-
mente importante”, disse.

Em discurso lido pela 
deputada Ione Pinheiro, o 

presidente da ALMG, de-
putado Agostinho Patrus, 
reiterou o apoio institucio-
nal à defesa dos direitos 
das mulheres. “Esta série 
de encontros da Procura-
doria da Mulher trará no-
vas ideias para essa causa, 
e não mediremos esfor-
ços para apoiá-las”, disse.

Falta estrutura para 
recebimento de denún-
cias de violência - O fl uxo 
judicial das denúncias de 
violência contra a mulher 
foi detalhado pela pro-
motora Patrícia Habkouk. 
Após o registro do boletim 
de ocorrência, a Justiça 
pode solicitar uma medida 
protetiva, como a proibição 
de contato do agressor com 
a vítima. Debates promovi-
dos pela Procuradoria da 
Mulher abordam fortaleci-
mento de rede de proteção

Se a medida prote-
tiva for descumprida, a 
mulher deve procurar 
novamente a polícia, o 
Ministério Público ou 
a Defensoria Pública. 
Nesse caso, o agressor 
pode ser punido com ad-
vertência e até prisão. 
Além da medida prote-
tiva, o registro da ocor-
rência gera também um 
inquérito policial, para 
investigação da denúncia 
apresentada pela vítima 
de violência. A promotora 
esclareceu que a mulher 
pode contribuir apresen-
tando provas de ameaças 
e agressões e tem o direi-
to de acompanhar todo o 
processo investigatório.

O maior problema 
para garantir a proteção 
prevista na Lei Maria da 
Penha é a falta de estru-

tura para recebimento 
das denúncias, segundo a 
promotora. “Tem que ha-
ver acolhimento e escuta 
respeitosa, e isso é um 
grande desafi o em um Es-
tado com poucos serviços 
especializados de atendi-
mento à mulher”, analisou.

A ex-deputada esta-
dual e federal Maria El-
vira contou sua trajetó-
ria política para falar da 
importância do empode-
ramento feminino. Para 
ela, a difi culdade que as 
mulheres enfrentam para 
ocupar os espaços de poder 
deve-se ao pensamento 
sexista predominante na 
sociedade brasileira. “O 
empoderamento começa 
dentro da gente. Temos 
que ter consciência do 
nosso valor e lutar todos 
os dias”, afirmou. Ape-
sar dos desafi os a serem 
superados, ela destacou a 
evolução da representação 
feminina na ALMG, que 
hoje conta com dez deputa-
das, contra duas mulheres 
eleitas em 1986, quando 
conquistou seu primeiro 
mandato. “É uma briga de 
cachorro grande, mas esta-
mos caminhando”, disse.

Os encontros com a 
Procuradoria da Mulher 
da ALMG são realiza-
dos semanalmente, to-
das às terças-feiras, até o 
dia 5 de maio. Entre seus 
objetivos, estão a disse-
minação de informações 
sobre políticas públicas 
voltadas para a equidade 
de gênero e o combate 
à violência doméstica e 
o incentivo à criação de 
outras procuradorias no 
âmbito dos municípios.

Os Encontros com a Procuradoria da Mulher da ALMG 
acontecem até o dia 5 de maio (Foto: Willian Dias)

O evento, online e gratuito, irá reunir mais de 40 especialistas em 
vendas pela internet, e acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de maio 
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Gerais
Núcleo de Assistência 
à Família de detentos 
oferece brinquedoteca 

para as crianças

Enquanto uma mãe 
recebe atendimento no 
Núcleo de Assistência à 
Família (NAF) de Venda 
Nova, em Belo Horizon-
te, de São João del-Rei ou 
de Betim, seu filho pode 
se distrair na brinque-
doteca, um espaço cria-
do especialmente para 
esta situação, equipado 
com mobiliário infantil 
e brinquedos pedagógi-
cos, feitos de madeira. 

Estes três Nafs, jun-
tamente a outros 22, 
atendem 69 unidades 
prisionais, totalizando 
51 municípios de Minas 
Gerais com serviços de 
assistência aos familia-
res de pessoas que se 
encontram detidas em 
presídios e penitenciá-
rias, administrados pela 
Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança 
Pública (Sejusp), por 
meio do Departamento 
Penitenciário (Depen-
-MG). Já existe projeto, 
em execução, de amplia-
ção das brinquedotecas 
para o maior número 
possível de Núcleos de 
Assistência à Família. 

Os objetos lúdicos, 
as pequenas estantes, 
cadeiras e mesas, pre-
sentes nas salas de aten-
dimento psicossocial dos 
três Nafs mencionados, 
são confeccionados por 
detentos, em marcena-
rias montadas dentro do 
Presídio de São Joaquim 
de Bicas II, da Peniten-
ciária de Contagem I 
(Nelson Hungria) e do 
Presídio de Lavras I. A 
brinquedoteca é com-
posta de materiais que 
trabalham a psicomo-
tricidade das crianças, 
incluindo brinquedos 
com argolas, trenzinho, 
aviãozinho, jogos de 
encaixe, caminhão com 
peças para montar, mi-
niestante para livros e 
mesas com cadeiras. 

A diretora de Assis-
tência à Família do De-
pen-MG, Poliana Vieira 
Albino, explica que a 
confecção dos brinque-
dos e pequenos móveis 
proporciona não apenas 
o atendimento de uma 

demanda dos Nafs, mas 
busca a humanização dos 
próprios indivíduos pri-
vados de liberdade, com 
uma oferta de trabalho, 
e ao mesmo tempo como 
artesãos de itens infantis, 
em prol de suas famílias. 
“O objetivo principal do 
Projeto Brinquedoteca é 
ofertar um espaço lúdi-
co às crianças, propor-
cionando um ambiente 
de convivência familiar, 
enquanto as mães ou res-
ponsáveis realizam as 
entrevistas com os pro-
fissionais da área psicos-
social dos Nafs”, detalha. 

Prestação de ser-
viço - Os 25 Nafs exis-
tentes em todo o estado 
funcionam em Unidades 
de Atendimento Integra-
do (UAIs), graças a um 
convênio firmado entre a 
Sejusp e a Secretaria de 
Estado de Planejamento 
e Gestão (Seplag). A pre-
visão para o ano de 2022 
é reestruturar mais Nafs, 
a fim de padronizar todos 
os espaços, garantindo 
assim o compromisso 
social e a satisfação do 
familiar frente ao aco-

lhimento institucional. 
As principais deman-

das atendidas nos Nafs 
consistem no cadastro e 
credenciamento para visi-
tação nas unidades prisio-
nais; emissão de atestados 
carcerários, especialmen-
te para fins de auxílio re-
clusão e reconhecimento 
de paternidade; inter-
mediação de assinaturas 
em documentos junto a 
unidade prisional; solici-
tação de atestados de dias 
trabalhados/estudados, 
para fins de remição de 
pena; solicitação de histó-
rico escolar e certificado 
de conclusão de curso; e 
ainda a realização de vi-
sita virtual, para famílias 
que não possuem equi-
pamentos tecnológicos. 

Para as unidades pri-
sionais não atendidas 
pelo Nafs, os serviços ou 
orientações podem ser so-
licitados diretamente no 
centro de remanejamento, 
presídio ou penitenciária 
no qual estiver o custo-
diado. (Fotos: Sejusp / 
Divulgação - Secretaria 
de Estado de Justiça e Se-
gurança Pública - Sejusp).

Parceria entre AMM 
e Sisema: mais de 100 
gestores participaram 

da capacitação 
sobre municipalização 

do licenciamento e 
ICMS Ecológico

Calendário de pagamentos: 
Ministério da Saúde 

divulga informações sobre 
as transferências regulares 
e automáticas a municípios 

durante o exercício 2022

A 3ª edição da Oficina 
Semad/AMM – Capacitando 
Municípios, no dia 5 de abril, 
reuniu 127 gestores para de-
bater o tema da municipaliza-
ção do licenciamento, ICMS 
Ecológico e o subcritério 
Unidades de Conservação. 
A qualificação foi promovi-
da pelo Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Sisema) em parce-
ria com a Associação Mineira 
de Municípios (AMM).

O evento foi gratuito e 
contou com a participação 
de representantes da Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável de Minas 
Gerais (Semad) e do Instituto 
Estadual de Florestas (IEF). 
Durante um dia de evento, 
os palestrantes falaram sobre 
os temas: “Licenciamento 
Ambiental Estadual e Muni-
cipalização do Licenciamen-

Com o objetivo de dar 
mais transparência às in-
formações sobre transfe-
rências regulares e auto-
máticas do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS), foram 
publicadas as Portarias 
GM/MS nº 28, 124, 125, 
128 e 261/2022, que in-
formam sobre os repasses 
financeiros devidos aos 
fundos de saúde dos demais 
entes federativos durante 
o exercício de 2022. Com 
isso, são consolidados em 
atos específicos os valo-
res com os quais os entes 
federativos podem contar 
durante o exercício finan-
ceiro para cada uma das 
políticas de saúde, favo-
recendo o planejamento e 
o monitoramento dessas 
políticas pelos gestores.

A publicação dos atos 
também simplifica e uni-
formiza os termos adotados 
para designar os valores 

to” e “ICMS ECOLÓGICO/
Unidades de Conservação”.

De acordo com o asses-
sor técnico de Meio Ambien-
te da AMM, Licínio Xavier, 
a 3º Oficina SISEMA/AMM 
foi de grande relevância para 
a SEMAD na informação e 
engajamento dos municípios 
mineiros na descentralização 
do licenciamento ambien-

tal. “Além de informá-los 
sobre os procedimentos do 
IEF para cadastramento de 
Unidades de Conservação 
para recebimento do ICMS 
Ecológico. O evento contou 
com 127 participantes de 
diferentes regiões do Estado 
e incrementa a parceria do 
Sisema e da AMM na gestão 
ambiental municipal.”

transferidos mensalmente 
aos fundos locais: todas as 
Portarias listadas designam 
esses valores de “parcelas”, 
preservando 12 parcelas 
anuais. dezembro/2021”, 
paga em janeiro de 2022, 
passa a ser denominada 
“parcela 01/12 de 2022”.

Sendo assim, as políti-
cas que adotavam a desig-
nação de “competência”, 
passam a adotar a termi-
nologia “parcelas”, por 
exemplo, a “competência

É indispensável salien-
tar que a maneira como 
são designados os valores 
transferidos em nada altera 

o total de recursos com os 
quais estados, municípios 
e Distrito Federal podem 
contar no exercício finan-
ceiro 2022. As transferên-
cias também continuam 
a ocorrer mensalmente, 
na forma de 12 parcelas, 
conforme calendário, pac-
tuado na Comissão Inter-
gestores Tripartite (CIT).

Por fim, destaca-se que 
as informações nos sistemas 
de gestão de cada uma das 
políticas tratadas nas Porta-
rias devem continuar a ser 
feitas na forma definida nos 
normativos próprios. (Fon-
te: FNS - Foto: Itamaraty).

Pequenos móveis e objetos que estimulam a criatividade e 
desenvolvem habilidades motoras são fabricados por presos. 

Oficinas de marcenaria funcionam dentro de unidades prisionais

www.diariotribuna.com.br
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Gerais
Sejusp leiloa, na próxima 
terça-feira, trinta veículos 
apreendidos em operações 
contra o tráfico de drogas

Digitalização nas 
engenharias é foco 

de pesquisa

BMW, Chevrolet 
S10, Fiat Linea, Saveiro 
CE Cross são alguns dos 
veículos que estarão dis-
poníveis para arremate, 
na próxima terça-feira 
(19/04), durante o terceiro 
leilão de 2022 de bens 
apreendidos em opera-
ções contra o tráfico de 
drogas e outros crimes 
relacionados, realizado 
pela Secretaria de Es-
tado de Justiça e Segu-
rança Pública (Sejusp).

A ação busca garantir 
a eficiência na gestão de 
bens perdidos em favor da 
União, trazer receita aos 
cofres públicos e reforçar 
a política de prevenção à 
criminalidade. A inicia-
tiva faz parte do projeto 
federal “Esforço Con-
centrado para a Redução 
dos Bens Aguardando 
Destinação”, do Ministé-
rio da Justiça e Segurança 
Pública, via Secretaria 
Nacional de Políticas so-
bre Drogas (Senad), em 
parceria com o Governo 
do Estado de Minas Ge-
rais, por meio da Sejusp. 

Os itens considera-
dos recuperáveis podem 
voltar à circulação e têm 
direito à documentação. 
Os arrematantes são isen-
tos de multas, encargos e 
tributos anteriores à aqui-
sição. Já os bens aliena-
dos como sucatas irrecu-
peráveis só podem ser ad-
quiridos por empresas de 
desmonte ou reciclagem, 
devidamente credencia-
das em órgãos de trânsito. 

Os lances já estão 
abertos e podem ser 
realizados por meio 
do site: https://cutt.ly/
gFbSy37. Lá também é 
possível aos interessa-
dos obter informações 
sobre os itens e avaliar 
as respectivas fotos. Para 
quem desejar conhecer os 
bens pessoalmente será 
necessário agendamento 
prévio, por meio do tele-
fone disponível no edital. 
Mais informações podem 
ser obtidas no link: ht-
tps://cutt.ly/BFbS1I7 .

A subsecretária in-
terina de Prevenção à 
Criminalidade, Flávia 
Mendes, explica que a ex-
pectativa é que este leilão 
tenha a maior arrecada-
ção dos últimos tempos. 
“Esse resultado é fruto 
do trabalho incansável 

A metodologia BIM 
é a principal tendência 
de transformação digital 
do setor da construção 
civil em todo o mundo. 
Do inglês Building Infor-
mation Model, pode-se 
traduzir a sigla para mo-
delagem da informação 
da construção. O BIM 
permite planejar, modelar 
e executar de forma mais 
assertiva em formato 3D. 
No Brasil, entrou em vigor 
no ano passado, o decreto 
do Governo Federal que 
determina o uso do BIM 
para execução direta ou in-
direta de obras e serviços 
de engenharia, realizados 
pelos órgãos e pelas en-
tidades da administração 
pública federal. Com essa 
iniciativa, há uma expec-
tativa que 50% do PIB da 
construção civil utilize 
a metodologia até 2024.

 Para entender melhor 
o uso dessa e de outras 
plataformas digitais pelos 
profissionais brasileiros, 
o Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia 
(Confea), os Conselhos 
Regionais de Engenharia e 
Agronomia (Crea) e a Cai-
xa de assistência dos pro-
fissionais do Crea (Mútua), 
em parceria com o BIM 
Forum Brasil lançaram, 

na quarta-feira, 06/04/22, 
uma pesquisa nacional 
sobre digitalização nas 
engenharias no âmbito 
da indústria da constru-
ção. A iniciativa conta 
também com o patrocínio 
da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Indus-
trial (ABDI). O objetivo 
é elaborar um diagnóstico 
sobre o momento atual do 
setor para a promoção de 
políticas públicas mais 
adequadas voltadas para 
essa cadeia produtiva.

 Essa é a primeira 
vez que uma pesquisa 
desse porte é realizada 
nacionalmente. A coleta 
será executada de ma-
neira simultânea nos 27 
estados da Federação, 
entre os dias 06 e 20 de 
abril de 2022, a partir de 
cada Crea, e será voltada 
a profissionais das enge-
nharias do setor da cons-
trução civil, seja atuando 
de forma autônoma, em 
empresas ou funcioná-
rios públicos de áreas 
de gestão de projetos. O 
estudo, com previsão de 
ser finalizado no fim de 
maio, fornecerá dados 
sobre os desafios que os 
profissionais enfrentam 
nesta jornada de trans-
formação, que permitam 

melhorar a oferta de so-
luções, difusão de conhe-
cimento e capacitação.

 Segundo o assessor 
da presidência do Confea, 
engenheiro civil José Ma-
ria de Paula Soares, a ex-
pectativa é atingir o maior 
número de profissionais 
selecionados. “Esperamos 
que eles participem ativa-
mente dessa pesquisa a fim 
de se obter um diagnóstico 
real da digitalização no 
ambiente de trabalho e de 
negócio dos nossos profis-
sionais e, assim, estabele-
cer políticas públicas mais 
assertivas para utilização 
dessas tecnologias na en-
genharia nacional”, afirma.

Para o diretor técni-
co e de Fiscalização do 
Crea-MG, engenheiro civil 
Eduardo Ribeiro, a pesqui-
sa é fundamental para esti-
mular o desenvolvimento 
de novas habilidades, além 
de repensar os processos de 
trabalho. “O uso do BIM 
está crescendo em todo o 
mundo e a pesquisa vai nos 
ajudar a conhecer melhor 
as demandas dos profissio-
nais brasileiros e da indús-
tria da construção. A partir 
daí, queremos fomentar 
ações em favor da digita-
lização das engenharias”, 
pontua. (CREA-MG).

da equipe para garantir a 
adequada gestão e guarda 
dos bens, mas também do 
acompanhamento e produ-
ção dos leilões. A articu-
lação entre as instituições 
parceiras é fundamental 
para o sucesso até ago-
ra apresentado”, conclui. 

Destino dos recursos 
- Todos os recursos arre-
cadados, quando retornam 
para o estado, são aplica-
dos em ações de redução 
da oferta e da demanda de 
substâncias ilícitas, além 
de campanhas, estudos e 
capacitações relacionadas 
à temática das drogas. 
São também aplicadas na 
própria gestão do Fun-
do Nacional Antidrogas 
(Funad) e nas despesas 
decorrentes do cumpri-
mento das atribuições da 
Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas. 

A redução da oferta 
significa, por exemplo, 
a aplicação dos recursos 
em projetos de reapare-
lhamento e custeio das 
atividades de fiscalização, 
controle e repreensão ao 
uso e tráfico ilícito de 
drogas e outros produtos 
controlados. Já a redução 
da demanda diz respeito a 
programas de prevenção, 
atenção, cuidado, trata-
mento e reinserção social 
de usuários de drogas. 

“A Sejusp trabalha 
para cada vez mais incre-
mentar a realização dos 
leilões de bens apreendi-
dos fazendo uma melhor 
gestão desses ativos e evi-
tando a perda do seu valor 
econômico. Como conse-
quência promove a des-
capitalização de organiza-
ções criminosas, retornan-

do os recursos à sociedade 
por meio de investimentos 
em políticas de segurança 
pública e no combate ao 
tráfico de drogas”, frisa 
o assessor de Gestão de 
Ativos Perdidos e Apreen-
didos em Favor da União, 
Edward Felipe da Silva. 

Lei 14.322 - Na últi-
ma quinta-feira (7/4), foi 
publicada no Diário Ofi-
cial da União a Lei 14.322, 
que altera a Lei Antidrogas 
11.343, de 2006. Pela nova 
regra, os veículos usados 
para o transporte de drogas 
podem ser vendidos ou 
incorporados pelo poder 
público. A Lei 11.343 já 
previa a apreensão de bens 
que tinham suspeita de ori-
gem criminosa, no entan-
to, o acusado tinha cinco 
dias para provar a origem 
lícita do objeto e recebê-lo 
de volta. A novidade da 
nova lei é que não há mais 
a possibilidade de devolu-
ção de bens apreendidos 
no transporte de drogas. 
Embarcações, aeronaves, 
carros, motos e quaisquer 
outros meios de transporte 
ou maquinários utilizados 
com essa finalidade serão 
apreendidos e perdidos 
em favor da União, o 
que pode acarretar na 
doação desses objetos a 
forças de segurança ou 
na criação de leilões, 
como este que ocorre-
rá no próximo dia 19. 
A única exceção é que 
os veículos sejam de 
propriedade de tercei-
ros de boa-fé, como por 
exemplo, o caso de carros 
roubados. (Fotos: Sejusp 
/ Divulgação - Secretaria 
de Estado de Justiça e Se-
gurança Pública - Sejusp).

Ação busca angariar recursos e reforçar políticas de prevenção 
à criminalidade no estado; lances já estão abertos
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Segurança Pública
Polícia Civil recupera 

moto furtada dentro de 
pátio do Detran

Homem é preso por porte 
ilegal de arma de fogo na 

zona rural de Jequitinhonha

Homem de 66 anos golpeia 
outro com canivete na Praça 
Tiradentes em Teófilo Otoni

Teófilo Otoni - A Po-
lícia Civil de Minas Ge-
rais, através da Delegacia 
Especializada em Repres-
são a Furtos e Roubos de 
Teófilo Otoni, em investi-
gação relacionada ao fur-
to de uma motocicleta que 
teria sido subtraída do pá-
tio conveniado no Detran 
em Teófilo Otoni, após 
levantamentos ineren-
tes às apurações, conse-
guiu recuperar o veículo.

Segundo a Polícia 
Civil, o crime ocorreu no 
dia 14/04/2021, por volta 
de 1h30min da madru-
gada, quando indivíduos 
encapuzados entraram 
no pátio da empresa e 
furtaram o veículo. As 
investigações iniciaram 
em Teófilo Otoni, es-

A Polícia Militar pren-
deu um homem de 40 anos 
na noite de sexta-feira 
(08/04), por porte ilegal de 
arma de fogo, na zona rural 
do município de Jequiti-
nhonha. A PM realizava 
uma operação de combate a 
crimes violentos no Distrito 
de Caju e durante a aborda-
gem em um bar, os militares 
avistaram um homem que 
ao perceber a equipe tentou 
fugir pelos fundos do bar, 
mas foi contido e abordado.

Durante buscas pesso-
ais foi localizada na cintura 
dele uma pistola .40 com 
14 munições. O homem, 

tendendo-se até o po-
voado de Genipapinho, 
zona rural  de Catuji .

No local, o veículo foi 
encontrado e apreendido 
pela equipe da Furtos e 
Roubos, posteriormente 
encaminhada à cidade de 
Teófilo Otoni para demais 

providências. Equipe: 
delegado, Dr. Márcio Pe-
reira. Inspetoria: Adriano 
Andrade. Investigadores: 
Cláudio Borges, Erick 
Mateus e Fabrício Tudeia. 
Escrivão: Gerson Lu-
cas. (Informações/Foto: 
PCMG, Teófilo Otoni).

junto com a arma de fogo 
e as munições, foram enca-
minhadas para a delegacia 
de Polícia Civil para as 
medidas de polícia judi-

ciária. Denuncie crimes, 
ligue 181. (Informações/
Foto: assessoria de comu-
nicação organizacional 
do 44º BPM, Almenara).

Criança de 7 anos sonha 
em ser policial militar e 

visita o 19º Batalhão
Teófilo Otoni – A 

terça-feira (12/04) foi 
um dia muito especial 
para os militares do 19° 
Batalhão de Polícia Mi-
litar em Teófilo Otoni. 
Tiveram a oportunidade 
de conhecer o Miguel. O 
garoto de 7 anos de idade 
que tem o sonho de ser 
um policial militar, foi 
ao Batalhão querendo 
apenas tirar uma foto com 
seus heróis. A simpatia 
e educação de Miguel 
contagiaram os militares 
da assessoria de comuni-
cação e do Tático Móvel.

Segundo a assessoria, 
o futuro policial militar 
foi presenteado com uma 
viatura em miniatura e 
com os olhinhos brilhan-
do disse que foi o melhor 
presente que já ganhou 
na vida. Miguel também 
conheceu as instalações 
físicas do 19° BPM e 
“dirigiu” a viatura do Tá-
tico Móvel com direito a 
“sirenada”. A irmãzinha, 
Mirelly, bem como a mãe 
de Miguel, Geane, esti-
veram presentes e com-
partilharam desse mo-
mento único na vida dele.

“Meu filho nem dor-
miu na última noite, pois 
estaria realizando um 
sonho de tirar uma foto 
com um policial, daí che-
gamos aqui e ele ganha 
presente e toda atenção 
de vocês. Estamos muito 
contentes e sem dúvida 
o dia de hoje irá marcar 
a vida de Miguel para 

sempre”, disse. “A emo-
ção em proporcionar esses 
momentos para crianças 
especiais como Miguel faz 
valer cada esforço e nos 
serve de motivação para 

continuar cumprindo com 
nossa missão de servir e 
proteger”, disse o sargento 
Olavo Paschoal. (Assesso-
ria de comunicação orga-
nizacional do 19º BPM).

O fato ocorreu na ma-
nhã de terça-feira (12/04), 
na Praça Tiradentes, área 
central de Teófilo Otoni. Um 
homem de 66 anos e um de 
44, se desentenderam, e o 
de 66 acabou desferindo um 
golpe de canivete, com uns 
7cm de lâmina, nas costas do 
outro. A vítima foi socorrida 
pelo SAMU, perdendo mui-
to sangue, e encaminhada a 
uma unidade de saúde local e 
o autor conduzido preso em 
flagrante para a delegacia de 
Polícia Civil, onde teve a sua 
prisão ratificada e foi enca-
minhado ao presídio local.

O tenente Mariotti que 
atuou na ocorrência, dis-

se que chegando ao local 
encontrou a vítima G.S., 
caída na calçada, perdendo 
bastante sangue e o autor 
já havia sido preso em fla-
grante por um militar que 
estava à paisana e passava 
pelo local, e também a arma 
branca que ele usou pra ferir 
a vítima foi apreendida.

A polícia investiga o 
caso, e segundo informa-
ções, a motivação do de-
sentendimento entre os dois 
é que a mãe de G.S. foi 
agredida fisicamente na 
noite do dia 21 de fevereiro, 
sofreu fraturas na região do 
rosto, como o maxilar, que-
brou dentes, foi submetida 

a cirurgia e ainda está se 
recuperando em casa. E o 
autor é suspeito de envolvi-
mento nas agressões a ela, 
junto com um comerciante 
dono de um bar no cen-
tro de Teófilo Otoni. E na 
terça-feira (12), G.S. encon-
trou com o autor na Praça 
Tiradentes e aconteceu o 
desentendimento entre eles.

Ressalta-se que no dia 
seguinte das agressões a mãe 
de G.S., a família registrou 
uma ocorrência na delegacia 
de Polícia Civil, chegou 
a fazer o exame de corpo 
de delito e agora aguarda 
resposta da Polícia Civil no 
caso. (Fotos: Divulgação).

A vítima foi ferida nas costas Autor foi preso em flagrante
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Publicação Legal

Minas distribui mais 130 mil 
vacinas contra covid-19

Assembleia de Minas Gerais retoma 
atividades presenciais em 2 de maio

O Governo de Minas 
Gerais, por meio da Se-
cretaria de Estado de Saú-
de (SES-MG), iniciou, 
nesta quarta-feira (13/4), 
a distribuição de mais 
129.650 vacinas pediátri-
cas contra a covid-19 da 
Pfi zer. As doses chega-
ram na tarde de segunda-
-feira (12/4) à Central 
Estadual de Rede de Frio.

Os imunizantes fa-
zem parte do 102º lote 
enviado pelo Ministério 
da Saúde e são destinados 
à aplicação de segunda 
dose (D2) em crianças 
de 6 a 11 anos de idade.

A Unidade Regio-
nal de Saúde (URS) de 
São João del-Rei já re-
tirou as doses solicita-
das pelos municípios da 
área. A URS de Varginha 
agendou a retirada para 
a próxima segunda-feira 
(18/4). Para melhor pre-
servação, o restante dos 
imunizantes permanecerá 
acondicionado na Cen-
tral Estadual de Rede de 
Frio e será retirado pelas 
URS de acordo com a 
solicitação dos municí-
pios de suas respectivas 
áreas de abrangência.

Até o momento, o 

A partir do próximo 
dia 2 de maio, a Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) volta ao 
funcionamento presencial, 
conforme a Deliberação 
2.791, de 2022, publi-
cada nesta quarta-feira 
(13/04/22). Como vem 
sendo feito nos dois últi-
mos anos, a medida é to-
mada pela Administração 
com amparo nas condições 
sanitárias, atestadas pela 
Gerência-Geral de Saú-

de Ocupacional (GSO).
Continua sendo exigi-

do o uso de máscara em to-
dos os ambientes internos, 
assim como a higienização 
frequente das mãos. Com a 
nova norma, a Assembleia 
volta a receber o público 
externo em suas depen-
dências. Assim, retoma 
seu funcionamento regular, 
com os cuidados necessá-
rios para preservar a saú-
de de todos. (Assessoria 
de Imprensa da ALMG).

governo de Minas Gerais 
já vacinou mais de 1,2 
milhão de crianças contra 
a covid-19. Ao todo, já 
foram administradas mais 

de 43 milhões de doses de 
imunizantes na população 
com mais de 5 anos de 
idade. (Secretaria de Es-
tado de Saúde - SES-MG)
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EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013351 - LUCIANO GOMES PEREIRA, solteiro, maior, esto-

quista, nascido aos 19/12/1994, no Córrego da Onça, Distrito de Frei 
Gonzaga, natural Novo Oriente de Minas-MG, residente na Travessa 
Junger, 210, Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
LEOBINO GOMES PEREIRA e MARIA DAS GRAÇAS GOMES 
DOS SANTOS; e ALICE GOMES FIDELES, solteira, maior, atendente, 
nascida aos 06/01/1995, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Travessa Junger, 210 A, Bairro Manoel Pimenta, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SEBASTIÃO FERREIRA FIDELES e 
MARIA APARECIDA GOMES DA CRUZ FIDELES; 

013352 - CUSTÓDIO GOMES DA SILVA, divorciado, 
maior, lavrador, nascido aos 07/05/1958, não informado lugar 
do nascimento, natural de Novo Cruzeiro-MG, residente na Rua 
Lucília Gonçalves de Oliveira, 272, Bairro Taquara, Teófilo Otoni-
-MG, filho(a) de e CASSIMIRA GOMES DA SILVA; e MARIA 
JURACI GONÇALVES, divorciada, maior, lavradora, nascida aos 
23/12/1960, não informado lugar do nascimento, natural de Novo 
Cruzeiro-MG, residente na Rua Theobaldo Leal, 1440, Bairro Tri-
ângulo, Novo Cruzeiro-MG, filho(a) de ANTÔNIO GONÇALVES 
DOS SANTOS e RITA FERREIRA GONÇALVES; 

013353 - IURE DE OLIVEIRA MAGALHÃES, solteiro, maior, 
técnico em telecomunicações, nascido aos 23/11/1996, na Casa de 
Saúde Vera Cruz, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Elias 
Simões, 91, Bairro Fátima, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ODAIR DE 
SOUZA MAGALHÃES e JOELI LUIZ DE OLIVEIRA; e THUANE 
LUIZ LEITE, solteira, maior, estudante, nascida aos 06/06/1999, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
Daniel Freire, 127, Bairro Novo Horizonte, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
VALDIVIO LEITE GUIMARÃES e MARIA DELCATE LUIZ LEITE; 

013354 - JÚNIO GUIMARÃES DO AMARAL, solteiro, maior, 
motorista socorrista, nascido aos 21/06/1983, no Hospital São Lucas, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Sessenta e Três, 23, 
Bairro Castro Pires, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ VIEIRA DO 
AMARAL e MARIA DAS GRAÇAS GUIMARÃES DO AMARAL; e 
TATIANE SOUZA SANTOS, solteira, maior, auxiliar administrativo, 
nascida aos 16/01/1993, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Doutor Onofre, 602, Centro, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de ADAHILTON SIBIRINO DOS SANTOS e 
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA; 

013355 - THALYS GEORGYS FERNANDES SOUZA, solteiro, 
maior, engenheiro civil, nascido aos 20/09/1995, no Hospital Santa Ro-
sália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Elias Simões, 178, 
Bairro Fátima, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GEORGITON DA COSTA 
SOUZA e ARIÁDMA FERNANDES SOUZA; e CINDY CAMILA 
COIMBRA BATISTA, solteira, maior, arquiteta e urbanista, nascida aos 
31/07/1998, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Moacir Ramalho, 278, Bairro São Cristóvão, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de CAMILO BATISTA TEIXEIRA FILHO e ZILMA 
COIMBRA LAUBE BATISTA; 

Teófi lo Otoni-MG 13/04/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13351 a 13355
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHA-
GAS-MG. - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - O 
Município de Carlos Chagas/MG, torna Público que estará 
realizando Processo Licitatório Nº 48/2022, de acordo com a 
Lei nº 08.666/93, no seguinte teor: OBJETO: “Contratação de 
empresa especializada para execução de serviços de execução 
de camada de rolamento em PMF (concreto asfáltico pré-mis-
turado a frio) sobre pavimento poliédrico em ruas e avenidas 
da sede do município de Carlos Chagas”, e especifi cações do 
Anexo I do edital. A visita técnica é FACULTADA podendo 
ser realizada impreterivelmente até o último dia anterior a 
abertura do certame, devendo o agendamento ser efetuado 
previamente pelo telefone (33) 3624-1263 no setor de Obras 
e Serviços e obrigatoriamente ser encaminhados os dados 
da empresa para o e-mail obras@carloschagas.mg.gov.br. O 
Edital estará disponível no saguão da Prefeitura Municipal, Av. 
Capitão João Pinto, 193 - Centro, a partir do dia 14/04/2022 
ou pelo site: www.carloschagas.mg.gov.br, com habilitação às 
08h30min do dia 03/05/2022.  Outros esclarecimentos pelo Tel: 
(0xx33) 3624-1263 no horário de 07h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min. Carlos Chagas (MG), 13 de abril de 
2022. José Amadeu Nanayoski Tavares. Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Carlos ChagasIndicadores sanitários favoráveis permitem restabelecer funcionamento regular da Casa

Imunizantes da Pfi zer são destinados à aplicação de segunda dose (D2) em crianças



8 Quinta-feira, 14 de abril 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 


