
Teófilo Otoni,
quarta-feira, 4 maio de 2.022

Diretor Responsável: 
Wilmar Souza e Silva

(33) 98851-0806

Edição nº 
4.061

CNPJ: 17.709.734/0001-47

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

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

Coluna Interfaces
Juliana Lemes da Cruz. Doutoranda em Política Social – UFF. Pesquisadora GEPAF/UFVJM. 

Coordenadora do Projeto MLV. Contato: julianalemes@id.uff.br

Página 2

PLANO DE DENÚNCIA: 
6 etapas rumo à quebra 

do ciclo violento

Saúde intensifica ações 
de prevenção à raiva na 

região de Bertópolis 
Página 3

Polícia Militar Rodoviária 
divulga o balanço do final 
de semana (29/04 a 02/05)

A Polícia Militar Ro-
doviária realizou diversas 
operações nas rodovias sob 
sua jurisdição, com foco na 
prevenção criminal e redu-
ção de acidentes de trânsito. 
As operações apresentaram 
excelentes resultados. Fo-
ram apreendidos 02 armas 
de fogo, 02 veículos adulte-
rados, drogas e 05 pessoas 
foram presas. Página 6

Tiro de Guerra 04-018 
encerra as atividades em 

comemoração aos 374 
anos do Exército Brasileiro

Na sexta-feira (29/04), o Tiro de Guerra 04-018, realizou o encerramento da Gincana 
Solidária entre os atiradores como parte das atividades de comemoração dos 374 anos do 
Exército Brasileiro. Foi realizada também no dia 19 de abril uma solenidade com entrega 
de certificados e muitas homenagens. O evento contou com a participação de autori-
dades civis e militares; do vice-prefeito de Teófilo Otoni, dr. Eder Detrez; do vereador 
Sargento Harley; comandante da 15ª RPM, coronel Sandro Heleno e outros. Página 2

PM apreende arma de fogo 
de rival que comemorava 

morte de desafeto
Nanuque - Na tarde 

de segunda-feira (02/05), 
a Polícia Militar em Nanu-
que recebeu informações 
que após repercussão na 
mídia sobre a morte de um 
homem conhecido no meio 
policial pelo envolvimento 
no tráfico de drogas, vá-
rios desafetos do morto, 
começaram as comemo-
rações com foguetório em 
diversos pontos da cidade 
de Nanuque. Página 6

Conta com PIX: clientes 
da Cemig têm até 06/05 

para participar do próximo 
sorteio da promoção

Os clientes da Cemig 
que desejarem participar do 
quarto sorteio da promoção 
Conta com PIX, a ser reali-
zado no próximo dia 14 de 
maio, devem se cadastrar 
no site cemig.com.br/con-
tacompix até as 23h59 do 
dia 06 de maio. O prêmio 
é um crédito no valor de 
R$ 5 mil em descontos na 
conta de luz, que pode ser 
utilizado em até 24 meses. 
Os clientes que se inscre-
veram até o último dia 21 
de abril participaram do 
terceiro sorteio, realizado 
no dia 30 de abril. Página 5
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Opinião/Cidade
Tiro de Guerra 04-018 

encerra as atividades em 
comemoração aos 374 

anos do Exército Brasileiro

Teófilo Otoni – Na 
sexta-feira (29/04), o 
Tiro de Guerra 04-018, 
realizou o encerramento 
da Gincana Solidária 
entre os atiradores como 
parte das atividades de 
comemoração dos 374 
anos do Exército Brasi-
leiro. Foi realizada tam-
bém no dia 19 de abril 
uma solenidade com 
entrega de certificados 
e muitas homenagens.

O evento contou 
com a participação de 
autoridades civis e mili-
tares; do vice-prefeito de 
Teófilo Otoni, dr. Eder 
Detrez; do vereador Sar-
gento Harley; coman-
dante da 15ª Região de 
Polícia Militar, coronel 
Heleno; o subcoman-
dante do 19º Batalhão 

de Polícia Militar, major 
Thiago; o comandante da 
2ª Companhia de Bom-
beiros Militar, tenente 
Alonso; dr Derlane Fol-
gado e demais represen-
tantes da Maçonaria; o 
presidente da Associa-
ção de Reservistas do 
Exército em Teófilo Oto-
ni, Servio Túlio; o presi-
dente do Clube de Tiro 
de Teófilo Otoni, Den-
ner Lucio ; o coordena-
dor da Fanfarra do Tiro 
de Guerra, subtenente 
R1 PM Sabará, dentre 
outras personalidades.

Na ocasião foram 
entregues Diplomas de 
Amigos do Tiro de Guer-
ra ao vereador Sargento 
Harley, ao coronel He-
leno, ao tenente Alonso, 
ao regente da Banda de 

Música da 15ª RPM te-
nente Michael, ao mem-
bro da AREx Maxswuel.

Foram entregues 
ainda Diplomas aos ati-
radores destaques do 
mês de março. O 3º Pe-
lotão sagrou-se campeão 
da Gincana Solidária de 
2022 e os 1.420 kg de 
alimentos arrecadados 
foram doados à Asso-
ciação de Pais dos Ex-
cepcionais (APAE) em 
Teófilo Otoni, à Legião 
da Boa Vontade (LBV), 
e ao Centro de Acolhi-
mento Ninho. O chefe 
de Instrução, subtenente 
Herlon, instrutores e 
atiradores agradeceram a 
participação de todos os 
envolvidos nas festivi-
dades. (Informações/Fo-
tos: subtenente Herlon).

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

PLANO DE DENÚNCIA: 
6 etapas rumo à quebra 

do ciclo violento
A violência doméstica e 

familiar contra as mulheres 
é um tema exaustivamen-
te trabalhado nos distintos 
setores da sociedade e por 
isso, de indiscutível visibili-
dade. Apesar disso, o cami-
nho até a efetivação de uma 
denúncia não parece ofere-
cer clareza compatível com 
a relevância do fenômeno.

Para os casos reinciden-
tes, que não se tratam de 
flagrante delito, elenquei seis 
etapas que julgo essenciais 
para clarear as ideias das mu-
lheres que não têm noção de 
por onde começar para romper 
o ciclo violento ou mesmo, 
para aquelas que na tentativa, 
desistem, por desacreditar na 
possibilidade de mudança da 
realidade. Para, além disso, 
servirão para nortear pessoas 
que estão preocupadas com 
conhecidas que têm sofrido 
violência e ainda não se deram 
conta do quanto encontram-
-se imersas no ciclo violento. 
Importante enfatizar que para 
as situações de flagrância, 
ou seja, quando o fato está 
acontecendo, a denúncia deve 
ser feita imediatamente para 
evitar que o pior aconteça. 
O acionamento pode ser fei-
to por qualquer pessoa via 
190 – emergência policial, 
comunicando o fato e o local 
da ocorrência. A ideia é jogar 
luz sobre o problema e indicar 
possíveis formas de se livrar 
dele, montando um plano in-
dividual de denúncia para mu-
lheres em situação de violência 
perpetrada por parceiros ínti-
mos, os autores mais comuns.

 
Etapa 1 – Fortalecimento 

de si mesma
 Envolve o autoques-

tionamento provocado ou 
espontâneo sobre a situação 
vivenciada. Ao perceber o 
que ocorre, a mulher pode de-
morar semanas ou meses para 
se sentir segura em avançar 
para os próximos passos. Vale 
lembrar que um dos aspec-
tos mais importantes nesse 
processo é o fortalecimento 
emocional, o “empoderar-se”, 
no sentido da sustentação da 
decisão de ruptura de certa 
relação abusiva. Enfraquecida, 
a mulher, dificilmente, levará à 
frente um plano. Para tanto, no 
caso de mulheres que não têm 
condições de custear sessões 
terapêuticas com profissionais 
da psicologia e/ou não estão 
inseridas em grupos de apoio 
ou similares, são utilizadas 
com êxito, para consultas e 
orientações, as contas nas 
redes sociais, tanto de pro-
fissionais da área, quanto de 
grupos de apoio – encontradas 
nas plataformas youtube, insta-
gram, facebook, por exemplo.

Etapa 2 – Identificação 
dos aliados

 Relaciona-se desde os 
membros da rede de apoio pri-
mária, como a família e ami-
gos, até a representação dos 
órgãos que compõem a rede 
de enfrentamento à violência 
contra as mulheres do entorno 
da demandante. Inclui-se, por 
exemplo: técnicos (as) e/ou 
auxiliares do Centro de Refe-
rência de Assistência Social; os 
(as) agentes comunitários(as) 
de saúde; os(as) líderes reli-
giosos; e as referências co-
munitárias. Importante que 
a situação seja partilhada 
com alguém de confiança 
da mulher, mesmo que isso 
fique, inicialmente, em sigilo.

 
Etapa 3 – Identificação dos 

principais desafios
 A situação envolve um 

perfil de autor agressivo? Há 
risco em potencial de lesão 
corporal e/ou morte? A ofen-
dida depende financeiramente 
do agressor? Têm filhos em 
comum ou de outro relaciona-
mento que sejam crianças e/ou 
adolescentes? Falta apoio fa-
miliar e/ou institucional? Sente 
culpa em razão da situação 
vivenciada? Sente-se perma-
nentemente ameaçada e com 
medo? Sente compaixão pelo 
agressor? Sente que poderia 
oferecer-lhe mais uma chance?.

 
Etapa 4 – Identificação dos 

elementos facilitadores
A independência finan-

ceira, embora não seja um 
fator determinante, é um im-
portante facilitador. A decisão 
espontânea de que a saída da 
situação violenta deve acon-
tecer, geralmente, deve-se ao 
acolhimento e aos apoios das 
redes sociais, que envolvem 
o núcleo familiar, amigos, 
grupos/coletivos de mulheres, 
comunidade e membros das or-
ganizações governamentais e 
não governamentais. Se algum 
desses apoios existem, devem 
ser fortemente explorados.

 
Etapa 5 – Identificar 
elementos-base para 

o recomeço
 Esta é a etapa que se 

firma com referência nas de-

mais, a mais particular delas. 
Relaciona-se sob três estru-
turas: Econômica – qual é a 
realidade na situação? Apoio 
moral – familiares e amigos 
dão suporte? Autoconfiança 
– acredita em si o suficien-
te para caminhar sozinha?

 O cruzamento das cinco 
etapas citadas resultará em um 
mapa da situação, que permi-
tirá a elaboração de um plano 
individual de denúncia, traça-
do minimamente para oferecer 
à mulher melhor clareza no 
sentido do rompimento do 
ciclo que, simbolicamente, a 
aprisiona em uma dinâmica de 
sofrimento que se estende aos 
demais membros da família.

 
Etapa 6 – A denúncia
 Plano individual traçado, 

sem êxito no rompimento do 
ciclo violento de forma não 
conflituosa, o recurso útil 
e necessário é a denúncia. 
Nessa fase, a mulher deve 
registrar o boletim de ocor-
rência policial em uma base 
da Polícia Militar ou Polícia 
Civil, relatando, se possível, 
cronologicamente, as situa-
ções vivenciadas – violências 
psicológicas, morais, sexuais, 
patrimoniais e/ou físicas, além 
de enfatizar a última situação 
violenta sofrida por ela. Em 
Minas Gerais é possível o 
registro via delegacia virtual. 
Após esta formalização, a 
mulher deve procurar uma 
Delegacia de Polícia Civil ou 
uma Delegacia Especializada 
no Atendimento à Mulher 
– a DEAM, para represen-
tar contra o autor, ou seja, 
denunciá-lo, processando-o, 
além de poder requerer Me-
didas Protetivas de Urgência 
– MPU. É possível formalizar 
o requerimento da MPU sem 
efetivar a representação con-
tra o autor, dúvida de muitas 
mulheres. Esse pedido pode 
ser feito tanto na PC, quanto 
na Defensoria Pública e no 
Ministério Público. A medi-
da mais comum deferida é o 
afastamento do autor do lar/
das proximidades da ofendida 
e a proibição do contato com 
ela por qualquer outro meio – a 
exemplo das mensagens tele-
fônicas. (Imagem: pinterest).

A Gincana Solidária arrecadou 1.420 quilos de alimentos 
que foram doados a entidades da cidade
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Gerais
Saúde intensifica ações 
de prevenção à raiva na 

região de Bertópolis
A partir da notifica-

ção de um caso suspeito 
de raiva humana, em 
04/04, no município de 
Bertópolis, a Secretaria 
de Estado de Saúde de 
Minas Gerais (SES-MG) 
iniciou uma série de 
medidas que objetivam 
evitar a transmissão da 
doença. As ações visam 
a realização de bloqueio 
vacinal dos contatos 
próximos das pessoas 
que adoeceram, dos in-
divíduos susceptíveis, 
imunização de cães e 
gatos, bem como a iden-
tificação das causas e 
circunstâncias dos con-
tágios com o envio de es-
pecialistas ao local. Até 
o momento, há três casos 
confirmados e um em 
investigação na região. 

Até 28/04, 982 pes-
soas das 1.037 que vi-
vem em uma comunida-
de rural do município de 
Bertópolis, onde houve 
a confirmação de ca-
sos humanos, já haviam 
sido vacinadas com a 
primeira dose da vacina 
contra a raiva huma-
na. Outras 802 pessoas 
já tomaram a segunda 
dose, observando-se um 
intervalo de até sete dias. 
Na comunidade rural 
do município vizinho 
de Santa Helena de Mi-
nas, das 989 pessoas 
que residem no local, 
593 foram vacinadas 
com a primeira dose. 

Segundo a subsecre-
tária de Vigilância em 
Saúde da SES-MG, He-
rica Vieira Santos, a va-
cinação está concentrada 
na população local, em 
virtude de algumas pe-
culiaridades que devem 
ser observadas como a 
cultura, as relações e a 
circulação das pessoas 
no âmbito interno dos 
territórios. “O mais pro-
vável é que a origem dos 
casos tenha sido a partir 
da exposição acidental 
a um morcego conta-
minado. A imunização 
irá abranger as cinco 
comunidades rurais na 
região (Pradinho, Água 
Boa, Ladainha, Escola 
Floresta e Topázio), per-

fazendo um total de 2.500 
pessoas distribuídas entre 
os municípios de Bertó-
polis, Santa Helena de 
Minas, Ladainha e Teófilo 
Otoni”, explica Herica. 

O trabalho de blo-
queio vacinal deverá ser 
concluído até o fim de 
maio. Além das equipes 
da SES-MG, as atividades 
contam com o apoio de 
um antropólogo, que tem 
histórico de trabalho jun-
to a essas comunidades, e 
de quatro acadêmicos de 
medicina, para atividades 
de educação em saúde. 

A subsecretária ex-
plica ainda que a trans-
missão envolvendo esse 
tipo de acidente com ani-
mal silvestre costuma ser 
um evento isolado e oca-
sional. “Até o momento, 
não há indícios de que o 
vírus esteja circulando 
em outros animais den-
tro das comunidades. É 
importante reforçar que 
em caso de acidentes 
envolvendo mamíferos 
silvestres e/ou domésti-
cos, a pessoa deve pro-
curar imediatamente um 
serviço de saúde para 
avaliação profissional 
quanto à necessidade de 
realização de tratamento 
profilático”, completa. 

Herica aponta que 
uma situação que requer 
atenção também é em 
relação aos animais do-
mésticos, em virtude da 
possibilidade de conta-
to direto com morcegos 
contaminados. Até 26/04, 
cerca de 100 animais, 
entre cães e gatos da zona 
rural de Bertópolis, já ha-
viam sido imunizados. “A 
equipe da Secretaria está 
trabalhando para realiza-

ção destas ações de imu-
nização e controle”, diz. 

Em relação aos ani-
mais de produção, como 
bovinos, suínos e equi-
nos, o Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA) 
está realizando um traba-
lho para verificar sinais 
de mordedura de morce-
gos, presença ou relato de 
mortes de animais com 
sinais clínicos neurológi-
cos, bem como prestando 
informações sobre impor-
tância da realização da 
vacinação antirrábica nos 
herbívoros domésticos. 
Foram realizados ainda 
contatos com produtores 
rurais, informando sobre 
as formas de prevenção 
da raiva em herbívoros. 

Investigação - Além 
do bloqueio vacinal para 
evitar a transmissão, a 
SES-MG também traba-
lha na investigação dos 
casos. Para auxiliar nesse 
trabalho de investigação, 
a SES-MG convidou a 
equipe de Epidemiolo-
gistas de Campo do Mi-
nistério da Saúde, que 
está no local realizan-
do um estudo dos casos 
confirmados e suspeitos 
e verificando as circuns-
tâncias de transmissão 
do vírus e como se deu 
o atendimento aos pa-
cientes acometidos. “Os 
profissionais da SES, 
além de apoiar os profis-
sionais do Ministério da 
Saúde, estão envolvidos 
na identificação de qual 
seria o tipo de morce-
go presente na região, 
a saber, hematófago ou 
silvestre”, completa He-
rica. (Foto: SES/Divulga-
ção Secretaria de Estado 
de Saúde - SES-MG).

Regulamentação da 
Polícia Penal passa em 

1º turno na ALMG

Nota de Falecimento: 
Dr. Oswaldo Elio Schuffner

Com a presença de 
vários manifestantes da se-
gurança pública, o Plenário 
da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
aprovou em Reunião Ex-
traordinária na quarta-feira 
(27/04/22), em 1° turno, 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 53/20, 
que tem por objetivo ajus-
tar a Constituição Estadu-
al às inovações trazidas 
pela Emenda à Consti-
tuição Federal 104, de 
2019, que criou as Polícias 
Penais federal, estadu-
al e do Distrito Federal. 

O texto foi aprovado 
na forma do substitutivo 
nº 2, da Comissão Espe-
cial que analisou a PEC. 
A Emenda à Constituição 
104 incluiu a Polícia Penal 
como órgão de seguran-
ça pública, formado pela 
transformação dos cargos 
dos atuais agentes peni-
tenciários e equivalentes. 
A PEC 53/20, por sua vez, 
estabelece a sua subor-
dinação ao governador, 
prevê uma lei orgânica 
própria e avaliações de de-
sempenho para promoção 
e progressão na carreira 
sujeitas a regras especiais.

Para isso, o texto, de 
autoria de um terço dos 
parlamentares e que tem 
como primeiro signatário 
o deputado Delegado Heli 
Grilo, altera os artigos 
31, 61, 65, 134 e 137 da 
Constituição do Estado e 
acrescenta dispositivos ao 
Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias.

O texto define que o 
quadro de servidores da 
Polícia Penal será preen-
chido por concurso pú-
blico, que as promoções 
seguirão o critério alter-
nado de antiguidade e me-
recimento e que o órgão, 
dotado de autonomia ad-
ministrativa, será dirigido 
por policial penal em ativi-
dade, na classe final da car-
reira e bacharel em Direito.

Na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), o 
texto foi aperfeiçoado por 
meio do substitutivo nº 1, 
que retirou artigos que pre-
viam que o Departamen-
to Penitenciário (Depen) 
fosse administrado pela 
Polícia Penal e que o chefe 
do órgão fosse incluído na 
composição do Conselho 
de Defesa Social. O texto 
proposto pela CCJ tam-
bém promoveu correções 
de técnica legislativa e 
acrescentou outros dispo-
sitivos da Constituição que 
precisam ser alterados em 
simetria com as modifica-

ções promovidas em nível 
federal. O substitutivo nº 
2 preservou as adequações 
apresentadas pela CCJ e 
sugeriu nova alteração para 
a simetria entre as Consti-
tuições estadual e federal.

Além disso, incorpo-
rou emenda apresentada 
na fase de discussão do 
projeto, para explicitar a 
necessidade de lei com-
plementar para disciplinar 
as carreiras do quadro ad-
ministrativo, dos técnicos e 
dos especialistas no âmbito 
da Polícia Penal. Autor da 
matéria, o deputado Delega-
do Heli Grilo comemorou a 
aprovação do projeto em 1° 
turno. “Me sinto glorificado 
e com um sonho realizado. 
Esta é uma instituição que 
representa muito para a 
segurança pública de Minas 
Gerais”. O texto deverá 
retornar à Comissão Espe-
cial para apreciação de 2° 
turno; em seguida, deverá 
ser analisado de forma de-
finitiva pelo Plenário. (Foto: 
Guilherme Bergamini) 

O médico, dr. Oswal-
do Elio Schuffner foi um 
dos fundadores do Hospi-
tal São Lucas de Teófilo 
Otoni, fechado há anos. 
Era médico-legista apo-
sentado do Instituto Médi-
co Legal (IML) de Teófilo 
Otoni, faleceu na noite de 
segunda-feira (02/05), aos 
81 anos, em um hospital da 

cidade do Rio de Janeiro.
Dr. Oswaldo Schu-

f f n e r ,  n a s c i d o  e m 
05/08/1940, tinha oito 
irmãos. Falecidos: dr. Ro-
berto. dr Nelson, dona 
Nely. Vivos: Paulo (den-
tista), Lauro (farmacêu-
tico), dona Elvira, dona 
Edy, e Silvio que resi-
de em Belo Horizonte.

Primeiro signatário da PEC, o deputado Delegado Heli Grilo 
(PSL) comemorou a aprovação da matéria 
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Gerais
Minas começa a distribuir 
1,5 milhão de doses para 
segunda dose de reforço

A Secretaria de Es-
tado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG) co-
meçou a distribuir, nesta 
segunda-feira (02/05), 
quantitativo de mais 
de 1,5 milhão de doses 
de vacinas da Janssen 
e da AstraZeneca para 
as Unidades Regionais 
de Saúde (URSs), para 
imunizar com a segun-
da dose de reforço a 
população mineira de 
60 a 69 anos. O anún-
cio da inclusão dessa 
parcela na vacinação 
foi feito em 29/04, pelo 
secretário de Estado de 
Saúde, o médico Fábio 
Baccheretti, e a delibe-
ração que regulamenta 
tal ampliação foi publi-
cada no sábado (30/04). 

Segundo projeção 
da Fundação João Pi-
nheiro (FJP), há cerca 
de 1,9 milhão de pes-
soas na faixa etária de 
60 a 69 anos em Minas 

Gerais. Portanto, esta 
distribuição já contempla 
80% dessa população. 
Desses, 941.097 já estão 
aptos a tomar a segunda 
dose de reforço imediata-
mente, por terem tomado 
o primeiro reforço há 
pelo menos quatro meses.

Para melhor preser-
vação dos imunobiológi-
cos, todas as vacinas são 
acondicionadas, conferi-
das e separadas na Central 
Estadual de Rede de Frio 

antes do envio para as 
Unidades Regionais de 
Saúde. A distribuição é 
realizada a partir da de-
manda de cada regional, 
diante dos pedidos dos 
respectivos municípios 
de abrangência. Até o 
momento, as URS Itabira, 
Coronel Fabriciano, Go-
vernador Valadares e Pe-
dra Azul já retiraram do-
ses dessa remessa de 1,5 
milhão. (Secretaria de Es-
tado de Saúde - SES-MG)

Moradores de cidades do 
Vale do Jequitinhonha 

participaram de diversas 
ações da Cemig durante 

o MP Itinerante

A praça de eventos, a 
quadra de esportes e ou-
tros espaços públicos das 
cidades de Felisburgo, Je-
quitinhonha e Monte For-
moso, na região do Vale do 
Jequitinhonha, em Minas 
Gerais, foram palco, entre 
os dias 26 e 28 de abril, de 
inúmeras ações e ativida-
des oferecidas pela Cemig 
durante a realização do 
projeto MP Itinerante. Os 
moradores desses municí-
pios tiveram acesso a uma 
série de serviços ofertados 
pela empresa e puderam 
receber vários atendimen-
tos, além de participa-
rem de reuniões e pales-
tras sobre diversos temas.

 Os encontros e as ro-
das de conversa permitiram 
que os técnicos da Cemig 
levassem à população in-
formações importantes so-
bre o uso seguro e eficiente 
da energia, prevenção de 
acidentes com a rede elé-
trica, além de falar sobre 
a Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica (TSEE). Ao 
todo, foram mais de 100 
atendimentos feitos pela 
equipe da Cemig, além 
das quase 320 visitas que 
foram feitas ao caminhão 
e à tenda tecnológica da 
empresa que abordou com 

a população diferentes 
assuntos, entre eles a cons-
cientização, a mudança 
de hábitos e as condições 
que favorecem a redu-
ção nas contas de energia.

O gerente de Eficiên-
cia Energética da Cemig, 
Ronaldo Lucas Queiroz, 
ressaltou a participação dos 
moradores nas atividades 
e destacou a presença da 
Cemig nessa iniciativa. 
“Vejo de forma muito po-
sitiva os resultados desse 
projeto e a sua realização 
é de grande relevância para 
a população mineira. Poder 
levar informações sobre 
a Cemig e fazer com que 
moradores de diferentes ci-
dades do interior do estado 
conheçam mais os serviços 
da empresa é muito impor-
tante. Conseguimos, por 
exemplo, fazer uma busca 
ativa dos beneficiados pela 
Tarifa Social de Energia 
Elétrica, de forma a fazer 
o cadastro dessas famílias. 
Nosso objetivo é ampliar 
cada vez a participação da 
Companhia nesse projeto 
do Ministério Público, de 
forma que possamos inte-
grar outras áreas da empre-
sa na iniciativa”, avaliou.

Projeto Itinerante 
- O MP Itinerante é uma 

iniciativa do Ministério 
Público de Minas Gerais 
(MPMG) que possibilita 
o acesso à Justiça e a di-
versos direitos básicos e 
serviços, prestados pelo 
órgão e demais parceiros, 
aos moradores de cidades 
do interior do estado. Entre 
os parceiros do projeto está 
a Cemig, que disponibiliza 
diferentes ações e ativi-
dades para a população 
das cidades visitadas. Em 
cada município atendido, 
a Companhia aborda temas 
como eficiência energé-
tica, redução do consu-
mo, uso seguro da energia 
elétrica e o cadastro na 
tarifa social, por exemplo.

 De acordo com o cro-
nograma do projeto, entre 
março e novembro deste 
ano, cerca de 30 cidades de 
diferentes regiões de Minas 
receberão a visita do MP 
Itinerante. Para a retomada 
do projeto em 2022, após 
dois anos de paralisação 
por conta da pandemia, as 
cidades de Divisópolis, Rio 
do Prado e Rubim foram as 
escolhidas e receberam o 
MP Itinerante em março. A 
previsão é de que em maio 
outros municípios e distri-
tos do Vale do Jequitinho-
nha sejam contemplados.

Municípios e consórcios 
têm até 06/05 para se 
inscreverem em edital 

de coleta seletiva

A Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad) adiou 
para o dia 06/05 o prazo 
final para entrega de pro-
jetos para implantação 
ou ampliação de coleta 
seletiva de resíduos só-
lidos urbanos. Serão in-
vestidos R$ 4,5 milhões 
nas cidades classificadas. 

As inscrições, que, 
inicialmente, iriam até o 

dia 30/04, devem ser rea-
lizadas via formulário ele-
trônico do Google e devem 
atender a todos os critérios 
de habilitação exigidos. O 
resultado do Edital de Cha-
mada Pública n° 002/2022 
será publicado no dia 20/5 
na página da Semad: www.
meioambiente.mg.gov.br. 

A iniciativa visa esti-
mular e fortalecer a coleta 
seletiva no estado, etapa 
fundamental na gestão 

dos resíduos sólidos urba-
nos. Podem se inscrever 
municípios e consórcios 
públicos intermunicipais 
de Minas que, se classifi-
cados, receberão recursos 
financeiros por meio da 
celebração de convênios 
com a Semad para compra 
de equipamentos para a 
coleta seletiva. (Secretaria 
de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimen-
to Sustentável - Semad).

Tenda e caminhão da Cemig estiveram presentes na região entre os 
dias 26 e 28 de abril, e equipe promoveu mais de 110 atendimentos

Imunizantes vão atender à parcela de 60 a 69 anos no estado

Serão investidos R$ 4,5 milhões nas cidades classificadas
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Sindcomércio apoia 
o projeto Frutificar - 
O Projeto Frutificar, que 
traz tecnologia e inova-
ção para os agricultores 
dos Três Vales, Mucuri, 
Jequitinhonha e São Ma-
teus através de técnicos 
especializados, acaba de 
receber do Sindcomércio 
um veículo de apoio. O 
padre Honório da Paróquia 
São Francisco de Assis de 
Teófilo Otoni, idealizador 
e coordenador do projeto, 
utilizará o veículo para 
atender os 18 municípios 
da região, que participam 
desta verdadeira revolução 
no campo. Sindcomércio é 
apoiador e participa ativa-
mente do comitê gestor do 
Projeto Frutificar. (Diário 
Tribuna – Teófilo Otoni)

 Uberlândia tem mais 
de 4 mil imigrantes - Se-
gundo dados da Cátedra 
Sérgio Vieira de Melo, 
vinculada a Universidade 
Federal de Uberlândia 
(UFU), Uberlândia tem 
mais de quatro mil imi-
grantes e refugiados. A 
cidade acolhe haitianos, 
colombianos, bolivianos, 
venezuelanos, franceses, 
afegãos, ucranianos e pes-
soas de outras nações. 
Conforme aponta um le-
vantamento da Polícia 
Federal, com dados do Sis-
tema de Registro Nacional 
Migratório, a estimativa 
é que 871 haitianos, 568 
colombianos, 187 bolivia-
nos e 167 franceses vivem 
em Uberlândia. (Diário de 
Uberlândia – Uberlândia)

Carreta Oftalmoló-
gica fará atendimentos 
- Está aberto o cadastro 
para os atendimentos da 
Carreta Oftalmológica, em 
Arcos. Segundo a Prefeitu-
ra, a expectativa é atender 
500 pessoas e ofertar 350 
óculos gratuitos. Nesta 
edição, a carreta atenderá 
na Praça da Matriz Nossa 
Senhora do Carmo. As 
inscrições devem ser fei-
tas nos Postos de Saúde 
da Família (PSFs). Os 
inscritos excedentes vão 

integrar uma lista de espe-
ra. Conforme o Executivo, 
a carreta voltará à cidade 
no dia 23 de maio. (Últi-
mas Notícias – Formiga)

Prefeitura firma con-
vênio de R$ 83.500 com 
a Apac - A Prefeitura de 
Araxá firmou convênio no 
valor de R$ 83.500 com 
a Associação de Proteção 
e Assistência aos Conde-
nados (Apac). O termo 
foi assinado pelo prefeito 
Robson Magela em seu 
gabinete, e contou com a 
presença do deputado esta-
dual Bosco, autor da emen-
da que destinou o recurso, 
do presidente da Apac 
Araxá, Ítalo Guimarães, 
e equipe, e do secretário 
municipal de Segurança 
Pública, Daniel Rosa. A 
Apac é uma entidade civil 
dedicada à recuperação 
e à reintegração social 
dos condenados a penas 
privativas de liberdade. 
(Correio de Araxá – Araxá)

Auxílio “Recupera 
Minas” em Valadares - 
Cadastrados nos CRAS em 
fevereiro e março devem 
apresentar documentos em 
dias, horários e locais de-
terminados para receberem 
auxílio do “Recupera Mi-

nas”. A Prefeitura de Vala-
dares, através da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social (SMAS), iniciará o 
processo para recebimento 
do auxílio do Programa 
“Recupera Minas”. A ação 
foi criada após força-tarefa 
do Estado para mapear 
danos causados pelas chu-
vas. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Itabirito doa note-
books para rede escolar 
- A Prefeitura realizou 
a entrega de notebooks 
aos professores de esco-
las municipais. Ao todo, 
serão distribuídos aos 
profissionais 387 equipa-
mentos. Outros 113 serão 
destinados a projetos da 
Secretaria de Educação. 
“Trata-se de um dia muito 
importante para a Educa-
ção de Itabirito. Entregar 
esses notebooks no qual 
os professores prepararão 
aulas e interagir com os 
alunos é motivo de alegria. 
É um grande passo que 
Itabirito dá na Educação, 
ampliando a capacidade 
de os professores levarem 
ensino de qualidade a to-
das as crianças da nossa 
cidade”, destaca o pre-
feito Orlando Caldeira. 
(O Liberal – Ouro Preto)

Rede de Notícias

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
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Conta com PIX: clientes 
da Cemig têm até 06/05 

para participar do próximo 
sorteio da promoção

Os clientes da Ce-
mig que desejarem par-
ticipar do quarto sor-
teio da promoção Conta 
com PIX, a ser realizado 
no próximo dia 14/05, 
devem se cadastrar no 
site cemig.com.br/con-
tacompix até as 23h59 
do dia 06/05. O prêmio 
é um crédito de R$ 5 mil 
em descontos na conta 
de luz, que pode ser uti-
lizado em até 24 meses. 

Os clientes que se 
inscreveram até o último 
dia 21/04 participaram 
do terceiro sorteio, rea-
lizado no dia 30/04. Este 
sorteio - cujo resulta-
do será divulgado pela 
Cemig nesta semana - 
contemplou mais quatro 
clientes que efetuaram 
o pagamento da fatu-
ra de energia via PIX 
ou débito automático e 
que se cadastraram no 
site da promoção. Já os 
quatro contemplados no 
segundo sorteio, realiza-
do no dia 13/04, foram 
clientes dos municí-
pios de Belo Horizonte, 
Vespasiano, Uberaba e 
Governador Valadares. 

Para concorrer, bas-
ta o cliente abrir o apli-
cativo do seu banco de 
preferência e selecionar 
a opção “PIX”. Não é 
necessário ter a chave 
PIX para realizar o pa-
gamento por QR Code. 
Em seguida, deve-se 
apontar a câmera do 
celular para o QR Code 
da sua conta e confirmar 
o pagamento. Depois, é 
só cadastrar seus dados 
e os dados da conta paga 
com PIX no site ce-
mig.com.br/contacom-
pix. Após esses simples 
passos, o interessado 
já estará concorrendo. 

O gerente de Arre-
cadação e Adimplência 
da Cemig, Wellington 
Fazzi Cancian, desta-
ca que “a Promoção 
Conta com PIX busca 
estimular a adesão ao 

pagamento da conta de 
luz via PIX, uma forma 
moderna e cômoda para 
quitação de contas, que 
tem ganhado cada vez 
mais a adesão dos bra-
sileiros. Além disso, a 
iniciativa visa garantir 
ainda mais segurança e 
agilidade para os clien-
tes da Cemig”, explica. 

Clientes cadastra-
dos em débito automá-
tico também podem 
participar - Os clientes 
cadastrados para paga-
mento das faturas em dé-
bito automático também 
podem participar da pro-
moção. Para isso, basta 
cadastrar a conta de luz 
paga por este meio de pa-
gamento da mesma forma 
que faria com a conta 
paga pelo PIX. "Tam-
bém é possível receber 
uma chance extra, caso 
o cliente já seja cadas-
trado ou se cadastre para 
receber a fatura por e-
-mail", destaca o gerente. 

 As opções de ca-
dastro para débito au-
tomático em conta ou 
receber sua fatura por 
e-mail estão disponíveis 
no Cemig Atende Web, 
que pode ser acessado 
no site da Companhia 
(www.cemig.com.br), 
ou por meio de conta-
to pelo WhatsApp da 

Cemig (31 3506-1160). 
Pelo Cemig Atende 

Web, basta realizar o 
login, selecionar a insta-
lação que possui débito 
em aberto e, posterior-
mente, o serviço “Débi-
to Automático - Cadas-
tramento/Cancelamen-
to”. Em seguida, o cliente 
deve informar seus dados 
bancários (banco, agên-
cia e conta corrente) para 
registro. Será necessário, 
ainda, validar a transa-
ção junto a seu banco, 
por meio de aplicati-
vo ou caixa eletrônico. 

 O cliente também 
pode realizar o cadastro 
para débito automático 
em seu banco de pre-
ferência, utilizando o 
código disponível na pró-
pria conta de energia. O 
procedimento é simples 
e precisa ser realizado 
uma única vez. Clientes 
dos bancos Santander, 
Itaú, Banco do Brasil, 
SICOOB, Bradesco, 
Mercantil e Nordeste 
podem realizar o cadastro 
diretamente nos canais 
de atendimento da Ce-
mig. Mais informações 
sobre a promoção e o 
regulamento comple-
to estão disponíveis no 
endereço cemig.com.
br/contacompix. (Foto: 
Cemig/Divulgação) .

Iniciativa irá proporcionar até dois anos de contas pagas 
a 20 clientes da Companhia Elétrica

Para participar do próximo sorteio da Promoção Conta 
com PIX e concorrer a até 24 meses de contas da Cemig 

pagas, com valor total limitado a R$ 5 mil, basta efetuar o 
pagamento da fatura de energia via PIX ou débito automático 

e se cadastrar no site da promoção até o dia 06/05
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Segurança Pública

PM prende autor de furtos 
e recupera os materiais

PM apreende arma de fogo 
de rival que comemorava 

morte de desafeto

Durante operação da 
Polícia Militar no domin-
go (01/05) na cidade de 
Itaipé, os militares foram 
acionados pela proprie-
tária de uma sorveteria, 
informando que seu es-
tabelecimento havia sido 
arrombado na madrugada, 
e foi subtraído o valor 
aproximado de R$ 850 

em dinheiro, potes de sor-
vetes e picolés. A equipe 
foi até a residência de 
um suspeito, onde foram 
localizados alguns produ-
tos provenientes do furto.

Foram localizados 
ainda, produtos de outros 
furtos realizados em data 
anterior, juntamente com 
outros comparsas. Diante 

do flagrante, o autor foi 
preso e conduzido até a 
delegacia de Polícia Civil 
na cidade de Teófilo Oto-
ni, junto com os materiais 
apreendidos. Equipe: ca-
bos Cordeiro e Karine. 
(Informações/Foto: tenen-
te Marlos Aurélio Alves 
Barbosa, comandante 2° 
Pelotão da 232ª Cia PM).

Polícia Militar Rodoviária 
divulga o balanço do final 
de semana (29/04 a 02/05)

A Polícia Militar Ro-
doviária realizou diversas 
operações nas rodovias 
sob sua jurisdição, com 
foco na prevenção crimi-
nal e redução de acidentes 
de trânsito. As operações 
apresentaram excelentes 
resultados, sendo apreen-
didas 02 armas de fogo, 
02 veículos adulterados, 
03 buchas de maconha, 
04 pessoas presas por 
embriaguez ao volante, 01 
pessoa presa por uso e con-
sumo de drogas e 01 pre-
so por direção perigosa.

Na rodovia AMG-
2815, cidade de Malaca-
cheta, a equipe abordou 
um veículo e localizou 
duas armas de fogo muni-
ciadas (01 pistola calibre 
380 e 01 revólver calibre 
38), constatando o porte 
ilegal de arma de fogo 
e consequentemente a 
prisão da condutora do 
automóvel. “Deixamos 
claro que não temos a 
pretensão de apreender ar-
mas da população ordeira, 
mas nos casos em que os 
militares deparam com a 
irregularidade, por força 
de lei devem tomar as 
providências”, alertou o 
tenente Reinaldo Martins.

Em Medina e Jacinto 
as equipes apreenderam 
duas motocicletas adul-
teradas e prenderam os 
condutores. Novamente o 
alerta para a necessidade 
de seguirem procedimen-
tos legais na aquisição de 
veículos. O tenente des-
taca ainda quatro prisões 
pelo crime de conduzir 
veículo sob a influência de 
álcool. Além das prisões, 
os motoristas foram autu-
ados na infração gravís-
sima multiplicada por 10 
(R$ 2.934,70), tiveram as 
CNHs recolhidas, passa-
rão por processo criminal 
e de suspensão da CNH.

Além das prisões por 
embriaguez, vários moto-
ristas foram autuados na 
infração por apresentarem 
sinal de ter ingerido bebi-
da alcoólica e no teste não 
configurar o crime ou nos 
casos de recusa do teste de 
etilômetro. Vale salientar 
que as medidas adminis-
trativas são as mesmas do 
crime, ou seja, autuação, 
recolhimento da CNH e 
processo de suspensão da 
habilitação. Apesar das 
orientações constantes, 
novamente foram recolhi-
das algumas CNHs ven-
cidas há mais de 30 dias, 
gerando atuação e perda 

de pontos na habilitação. 
Os motoristas devem con-
sultar a data de vencimento 
do documento e renová-lo 
para evitarem transtornos.

“Negativamente re-
gistramos 05 sinistros de 
trânsito com vítimas, sendo 
dois deles com uma vítima 
fatal cada, e os demais 
somando três vítimas de 
ferimentos. Um dos si-
nistros fatais ocorreu na 
LMG-630, km 24, cidade 
de Almenara, envolvendo 
um ônibus e uma moto-
cicleta. O segundo acon-
teceu na MG-217, km 45, 
em Poté, ocasião em que 
um motociclista foi en-
contrado caído em óbito 
às margens da via”, pon-

tuou o tenente Reinaldo.
Ele ressalta que a Po-

lícia Militar Rodoviária 
continuará realizando as 
operações preventivas com 
foco na manutenção da 
segurança viária, afastando 
a presença de criminosos 
e prevenindo acidentes 
de trânsito, e contamos 
com o apoio da imprensa 
na divulgação das orien-
tações e dos usuários das 
rodovias agindo com res-
ponsabilidade, para juntos 
salvarem vidas. Polícia Mi-
litar Rodoviária: “Os anjos 
da guarda dos caminhos 
de Minas”. (Informações/
Fotos: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).

Nanuque - Na tarde 
de segunda-feira (02/05), a 
Polícia Militar em Nanu-
que recebeu informações 
que após repercussão na 
mídia sobre a morte de um 
homem conhecido no meio 
policial pelo envolvimento 
no tráfico de drogas, vários 
desafetos do morto, começa-
ram as comemorações com 
foguetório em diversos pon-
tos da cidade de Nanuque.

Ao verificar as filma-
gens, os militares cons-
tataram que uma dessas 
manifestações foi realizada 
na praça principal do Bairro 
UDR e num certo ponto, foi 
possível identificar um cida-
dão de 24 anos, já conhecido 
no meio policial, que exibia 
uma arma de fogo seme-
lhante a uma pistola. Os 
militares foram ao local para 
averiguações e encontraram 
14 munições deflagradas.

As equipes fizeram vá-
rias diligências, foram até a 
casa do suspeito e o viram 
tentando fugir saltando os 
muros de algumas casas, 
mas foi perseguido e con-

tido. Durante buscas dentro 
da casa, foi localizada uma 
pistola calibre 9mm, car-
regada com 17 cartuchos 
intactos, além de 01 pino 
de substância semelhan-
te à cocaína. O autor foi 
conduzido à delegacia de 
Polícia Civil com o material 
apreendido para as medidas 
de polícia judiciária. (In-
formações/Foto da arma de 
fogo: assessoria de comu-
nicação organizacional da 
24ª Cia PM Ind., Nanuque).

Conforme matéria vei-
culada pela Rádio Itatiaia, 
Romerito Pereira da Silva 
Souza, de 34 anos, foi morto 

na segunda-feira (02), em 
troca de tiros com a Polícia 
Militar, no Bairro Eldorado, 
em Contagem. Ele é sus-
peito de envolvimento em 
ao menos 17 homicídios, 
além de ser apontado com 
um dos líderes do tráfico de 
drogas em Nanuque. Segun-
do a corporação, Romerito 
teria fugido para BH após 
uma guerra do tráfico. Após 
levantamentos, ele foi loca-
lizado no Bairro Eldorado, 
onde estaria desde o começo 
deste ano. Durante a tenta-
tiva de prisão, ele reagiu. 
(Fotos da vítima e das co-
memorações: Divulgação).

Romerito foi morto 
durante troca de tiros com
 a PM em Belo Horizonte A Polícia Militar apreendeu arma de fogo após rivais 

comemorarem a morte de Romerito Pereira da Silva Souza

Rivais soltaram bastante fogos em diversos pontos de 
Nanuque para comemorarem a morte do desafeto
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE NOVO CRUZEIRO
Rua. Inácio Bahia, nº 404–São Francisco, CEP 39820-000
Novo Cruzeiro - Minas Gerais - Telefone (33)3533-1468

Frederico Brasileiro Oliveira – Ofi cial Registrador de Imóveis

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Frederico Brasileiro Oliveira, Ofi cial Registrador responsável pelo Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de 
Novo Cruzeiro – MG, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Ofi cial e respectivo Cartório, processam-se os termos e atos de uma Ação de Usucapião Extrajudicial de espécie 
Ordinária, requerido por SERAFINA COELHO MARTINS, brasileira, viúva, lavradora aposentada, portadora do RG nº: 
MG-11.342.804SSP/MG, CPF nº: 002.551.296-02, residente e domiciliada na Fazenda Cachoerinha, distrito de Novi-
lhona, município de Novo Cruzeiro – MG, CEP: 39.820-000, representada por seu advogado Dr. Pablo Chaves Almeida, 
OAB/MG 154.495, protocolada sob nº: 27.823em 16/12/2021, PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DA USUCAPIÃO nos termos da lei, e, assim sendo, fi cam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de 
direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estatui o Art. 
216-A, §3º, da Lei 6,015/73 c/c Art. 11 e Art. 16 do Provimento 65/CNJ/2017, fi cando advertidos de que a não apresen-
tação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O 
requerente propõe provar que possui a posse mansa e pacífi ca e contínua e, portanto, sem oposição e ininterrupta desde 
1971 de um imóvel rural denominado Fazenda Cachoerinha, distrito de Novilhona, município de Novo Cruzeiro – MG, 
CEP; 39.820-000, com a área de 12,9075 ha (doze hectares, noventa ares e setenta e cinco centiares), conforme planta e 
memorial descritivo constantes dos autos. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar  ignorân-
cia, foi expedido o presente edital que será afi xado na Recepção do Ofício do Registro de Imóveis de Novo Cruzeiro, na 
forma da lei, estando a documentação a disposição de qualquer interessado nas dependências deste Cartório, situado na 
Rua Inácio Bahia, nº 404, Bairro São Francisco, Novo Cruzeiro – MG. Novo Cruzeiro, 04 de maio de 2022. O Ofi cial.

Publicação LegalMotorista cochila e tomba 
caminhonete na MGC-418

A Polícia Militar Rodo-
viária registrou um acidente 
de trânsito, tombamento 
de veículo, na MGC-418, 
km 138, trevo de acesso à 
cidade de Ataleia, na noite 
de terça-feira (02/05). Con-
forme consta no boletim de 
ocorrência, na versão apre-
sentada pelo condutor de 
uma caminhonete Hilux, du-
rante o deslocamento senti-
do Teófi lo Otoni a Nanuque, 
ele teria cochilado, perdido 
o controle direcional, subido 
em um barranco, tombado e 
caído sobre a rodovia com 
as rodas voltadas para cima.

Disse ainda, que foi 
socorrido por terceiros 
que o ajudaram a sair da 
caminhonete e aparente-

mente não havia sofrido 
lesões. “Felizmente foram 
somente danos materiais, 
porém, o sinistro poderia 
ter causado uma tragédia. 
O motorista foi submetido 
ao teste de etilômetro, não 
sendo constatado o uso de 
bebida alcoólica”, disse o 
tenente Reinaldo Martins.

A Polícia Militar Ro-
doviária relembra aos mo-
toristas a importância de 
observar e respeitar a fi sio-
logia. Percebendo sinais de 
cansaço, devem parar em al-
gum local seguro, a exemplo 
de postos de combustíveis, 
restaurantes, lanchonetes 
ou comunidades rurais ao 
longo da via e somente 
quando restabelecer pros-

seguir no deslocamento.
O tenente orienta nas 

viagens mais distantes uti-
lizar a rede hoteleira, casa 
de amigos e familiares para 
dividir o percurso, e du-
rante o trajeto fazer refei-
ções leves para evitar o 
sono. “O sono é traiçoeiro 

e o motorista pode cochi-
lar mesmo com os olhos 
abertos”, alertou. Polícia 
Militar Rodoviária: “Os an-
jos da guarda dos caminhos 
de Minas”. (Informações/
Fotos: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão 15ª Cia PM Rv).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS 
VOLANTES – MG, Aviso de Cancelamento. Chamada 
Pública 001/2022. A Prefeitura Municipal de Ponto dos 
Volantes torna público o cancelamento do Processo de 
nº. 046/2022, na modalidade Chamada Pública 001/2022, 
tendo por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e empreendedor familiar rural para 
alimentação escolar, justifi cando-se por motivo de ade-
quações necessárias no Procedimento Administrativo. 
Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas ao se-
guinte endereço de e-mail: licitacao@pontodosvolantes.
mg.gov.br. Ponto dos Volantes/MG, 03 de maio de 2022. 
Leandro Ramos Santana – Prefeito Municipal.
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EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013389 - CARLOS ROBERTO DA COSTA, solteiro, 

maior, pedreiro, nascido aos 04/06/1964, em domicílio, na-
tural de Caputira-MG, residente na Rua São Judas Tadeu, 70, 
Bairro Lourival Soares da Costa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de OSVALDINO DA COSTA e ROSA MARIA DA COSTA; 
e RAMICE DOS SANTOS, divorciada, maior, doméstica, 
nascida aos 27/06/1962, não informado lugar do nascimento, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua São Judas 
Tadeu, 70, Bairro Lourival Soares da Costa, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de e MARIA JOSÉ DOS SANTOS; 

013390 - WENER COSTA VIEIRA, divorciado, 
maior, vigilante, nascido aos 17/04/1969, não informado 
lugar do nascimento, natural de Carlos Chagas-MG, resi-
dente na Avenida Ayrton Senna, 49, Bairro Funcionários, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de WILSON VIEIRA e ANITA 
COSTA VIEIRA; e MARIA PEREIRA DOS SANTOS, 
divorciada, maior, doméstica, nascida aos 07/10/1954, em 
Topázio, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
México, 410, Bairro Vila Betel, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de e JULITA GOMES SIRINO; 

013391 - DANTE RUFINO LOPES, solteiro, maior, 
lavrador, nascido aos 29/10/1992, no Hospital Sobrasa, na-
tural de Teixeira de Freitas-BA, residente na Rua Concórdia, 
211, Bairro Concórdia, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ 
PAULO FERREIRA LOPES e ENIDES GONÇALVES 
RUFINO; e NATIANE DA SILVA SANTOS, solteira, 
maior, operadora de telemarketing, nascida aos 06/04/1990, 
em domicílio, Distrito de Mucuri, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Avenida Getúlio Vargas, 863, Centro, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VALDETE FERREIRA DOS 
SANTOS e MARIA APARECIDA DA SILVA; 

Teófi lo Otoni-MG 03/05/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13389 a Proc. 13391
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