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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

Boletim de monitoramento 
dos casos de Dengue, Zica 

e Chikungunya (04/05)
Página 2

PM Rodoviária alerta: 
Exigência do licenciamento 

ano 2021 para veículos 
registrados em Minas Gerais

A partir do próximo dia 
01/06/2022, será exigido 
o licenciamento ano 2021 
para os veículos registrados 
em Minas Gerais. A Polícia 
Militar Rodoviária sugere 
aos proprietários consul-
tarem a situação dos seus 
veículos no site do DE-
TRAN/MG, para evitarem 
autuações e remoções. O 
tenente Reinaldo orienta a 
população a não deixar para 
os últimos dias. Página 2

Secretário adjunto da 
Sejusp participa de 

Seminário “Más Allá 
de las Fronteras”

A AVSI Brasil e Fra-
ternidade Brasileira de As-
sistência aos Condenados 
em parceria com o TJMG, 
através do Programa No-
vos Rumos da Execução 
Penal, e o apoio do Tribu-
nal de Contas/MG, promo-
veram na quinta-feira (05), 
o Seminário "Más Allá de 
las Fronteras: a experiência 
das APACs como modelo 
de humanização da pena na 
América Latina". Página 4

Polícias Civil e Militar 
prendem homem com arma 
de fogo na cidade de Poté

A Policia Civil de Minas Gerais, por meio da 5ª Delegacia de Polícia Civil de Itam-
bacuri, em união de esforços com a Policia Militar, na manhã de quinta-feira (05/05), 
deflagrou operação e cumpriu mandados de busca e apreensão na zona rural de Itambacuri 
e em Poté, contra I.O.R., de 72 anos, investigado pela prática de crimes de ameaça e posse 
ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil de Itambacuri recebeu informações de que o inves-
tigado estaria planejando a morte de um desafeto na zona rural de Itambacuri. Página 6

Rodrigo Pacheco afirma 
que questionamentos “sem 

lastro” sobre as eleições 
atrapalham as instituições

O senador Rodrigo Pa-
checo, afirmou na sexta-fei-
ra (06), que suscitar questio-
namentos infundados sobre 
o sistema eleitoral brasileiro 
prejudica a democracia, 
corrói a confiabilidade nas 
instituições brasileiras e 
coloca em xeque, desne-
cessariamente, a segurança 
e a inviolabilidade das ur-
nas eletrônicas. Página 3
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Cidade/Gerais
Assessoria de 

Governança da GRS Pedra 
Azul inicia visitas aos 
conselhos de saúde e 
secretarias municipais
A Assessoria de 

Governança Regional 
(AGR) da Gerência Re-
gional de Saúde (GRS) 
de Pedra Azul realizou 
no período de 25 a 29 de 
abril, visitas instrutivas 
aos conselhos e secreta-
rias municipais de saúde. 
A ação teve como obje-
tivo realizar um diag-
nóstico da atual situação 
dos conselhos, visando 
sensibilizar e fortalecer 
o controle social, além 
de realizar uma atuali-
zação nos contatos das 
referências municipais.

A referência dos 
conselhos na AGR de 
Pedra Azul, Clausi Sou-
za Santos, explicou que 
a intenção é realizar visi-
tas aos 25 municípios da 
região, com objetivo de 
orientar os conselheiros 
municipais, entre outros 
assuntos, sobre a análise 
e aprovação dos instru-
mentos de gestão no Sis-
tema DigiSUS, além de 
verificar se o conselheiro 
está com o perfil ativo 
no sistema. Atualmente, 
cerca de 30 instrumentos 
de gestão do ciclo de 
planejamento 2018-2021 
que foram encaminha-
dos pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde estão 
aguardando o parecer 
do Conselho Municipal.

“O papel do Con-
trole Social dentro da 
Regional deve ser o de 
estreitar vínculos com os 
Conselhos Municipais e 
de passar para o Conse-
lho Estadual o cenário 
da Regional a nossa re-
alidade. Por meio dessa 
visita que estou reali-
zando aos conselhos já 
foi possível perceber que 
há uma demanda muito 
grande para capacitação. 
E, assim, diante desse 
trabalho de ouvi-los e 
identificando as princi-
pais demandas, vamos 
buscar realizar um pla-
nejamento para que es-
sas dificuldades possam 

ser resolvidas”, afirmou.
O Secretário Munici-

pal de Saúde de Jacinto, 
Ronny Patrick Almeida 
Santos, reforçou que a 
presença da GRS no ter-
ritório é importante para 
que se realize um tra-
balho de orientação e as 
ações realizadas possam 
ser mais efetivas. “A vi-
sita foi ótima. Clausi tem 
muitos anos junto ao Con-
selho, com muito conhe-
cimento e experiência. 
Tenho certeza que essa 
iniciativa irá fortalecer o 
controle social nos muni-
cípios da região”, avaliou.

O presidente do Con-
selho Municipal de Saúde 
de Jacinto, Manoel Mes-
sias Mendonça, defen-
deu que seja implantada 
uma cultura voltada para 
a educação continuada 
para que os conselheiros 
possam atuar de forma 
mais efetiva. “Para que 
o Conselho Municipal 
possa ser mais atuante 
precisamos capacitar os 
conselheiros. Infelizmen-
te, alguns ainda não têm 
certos conhecimentos 

sobre o Sistema Único 
de Saúde (SUS). E para 
que possamos fortalecer 
a Saúde de um município, 
o primeiro passo é que 
os conselheiros estejam 
capacitados, para que 
saibam o que podem rei-
vindicar e o que podem 
propor de melhorias para 
o município”, sugeriu.

Roteiro de visitas 
- Nessa semana foram 
visitados seis municípios: 
Divisópolis, Jacinto, Jor-
dânia, Mata Verde, Santa 
Maria do Salto e Salto da 
Divisa. A expectativa é de 
que os demais municípios 
possam ser visitados nos 
meses de maio e junho. 
Posteriormente, a AGR/
Pedra Azul realizará uma 
análise das informações 
colhidas durante as visi-
tas para propor um plano 
de ação a ser executado 
para os próximos meses, 
baseado nas sugestões, 
dúvidas e questionamen-
tos apresentados pelos 
conselheiros e secretá-
rios de saúde. (Por Allan 
Gomes Campos/ GRS 
Pedra Azul/ SES-MG).

PM Rodoviária alerta: 
Exigência do licenciamento 

ano 2021 para veículos 
registrados em Minas Gerais

Boletim de monitoramento 
dos casos de Dengue, Zica 

e Chikungunya (04/05)

A partir do próximo 
dia 01 de junho de 2022, 
será exigido o licencia-
mento ano 2021 para os 
veículos registrados em 
Minas Gerais. A Polícia 
Militar Rodoviária sugere 
aos proprietários consul-
tarem a situação dos seus 
veículos no site do DE-
TRAN/MG, para evitarem 
autuações e remoções. 
“Sabemos da importância 
dos veículos nas vidas das 
pessoas, inclusive parte da 
população utiliza o veículo 
como ferramenta de traba-
lho, a exemplo dos cami-
nhoneiros, taxistas, moto-
ristas de aplicativos, mo-
totaxistas, dentre outros”, 
disse o comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM RV, 
tenente Reinaldo Martins.

O tenente lembra que 
o simples pagamento da 
documentação por si só 
não possibilita o licen-
ciamento, pois havendo 
impedimentos a exemplos 
de multa ou endereço desa-
tualizado, mesmo estando 
tudo quitado pode não 
ocorrer o licenciamento 

do veículo e gerar trans-
torno para o proprietário.

Em relação ao licencia-
mento ano 2022 o DETRAN/
MG ainda não divulgou a ta-
bela de exigência, mas os 
prazos de vencimento das 
parcelas do IPVA e da taxa 
de licenciamento encon-
tram-se disponíveis. Para 
os veículos registrados em 
outros Estados o proprietá-
rio deve acessar o site do 
respectivo DETRAN para 
realizar a consulta e regu-
larizar a documentação.

O tenente Reinaldo 
orienta a população a não 
deixar para os últimos 
dias, uma vez que pode 

ocorrer algum problema e 
o proprietário ficar impos-
sibilitado de utilizar o seu 
veículo por um período 
que possa comprometer 
a sua vida diária. “A Po-
lícia Militar Rodoviária 
não tem a pretensão de 
autuar e remover os veí-
culos. Estamos repassando 
as informações de forma 
prévia justamente para 
que a sociedade consiga 
se organizar”, disse. Po-
lícia Militar Rodoviária: 
“Os anjos da guarda dos 
caminhos de Minas”. (Te-
nente Reinaldo Martins, 
comandante do 1º Pelo-
tão da 15ª Cia PM Rv).

Até 04/05/2022, Minas 
Gerais registrou 46.595 
casos prováveis (casos 
notificados exceto os des-
cartados) de dengue. Desse 
total, 20.086 casos foram 
confirmados para a do-
ença. Oito óbitos foram 
confirmados em Minas 
Gerais (Araguari, Betim, 
Bom Sucesso, Conselheiro 
Lafaiete, Espinosa, Itaúna, 
São Roque de Minas e Uru-
cuia) e 30 óbitos são inves-
tigados até o momento.

A Secretaria de Es-
tado de Saúde de Minas 

Gerais (SES-MG) informa 
que um óbito por dengue, 
de paciente residente do 
município de Pirapetinga, 
não se encontra listado 
entre os municípios por 
ter sido notificado em 
outro estado. A SES-MG 
informa, também, que 
um óbito havia sido con-
firmado anteriormente 
que foi revisado. Trata-se 
de uma notificação pelo 
município de Buritizeiro, 
que agora está entre os 30 
óbitos em investigação.

Em relação à Febre 

Chikungunya, foram re-
gistrados 4.147 casos pro-
váveis da doença e, desse 
total, 1.361 foram con-
firmados. Até então, não 
há nenhum caso de óbito 
confirmado por Chikun-
gunya em Minas Gerais, e 
01 segue em investigação. 
Já em relação ao vírus 
Zika, foram registrados 
54 casos prováveis, sen-
do 08 confirmados para 
a doença. Não há óbi-
tos por Zika em Minas 
Gerais até o momento. 
(Informações: SES/MG).

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

Secretário Municipal de Saúde de Divisópolis recebe equipe
 da Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul

Conselheiros de Mata Verde participaram da 
reunião com a representante da GRS
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Neste Dia das Mães 
(08/05), mulheres 
chefes de família 

destacam benefícios 
socioassistenciais do 

Governo de Minas
O pagamento de be-

nefícios socioassistenciais 
temporários pelo Governo 
de Minas, criados para 
minimizar os impactos 
da pandemia de covid-19, 
beneficiou milhares de 
mulheres chefes de fa-
mília em todo o estado. 
Hoje, segundo dados da 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social 
(Sedese), mulheres res-
ponsáveis pelo sustento 
da casa representam quase 
80% do total de inscri-
tos no Cadastro Único 
para Benefícios Sociais 
(CadÚnico) no estado. 

Para se ter uma ideia, 
somente o Auxílio Emer-
gencial Mineiro beneficiou 
quase 500 mil mulheres 
chefes de família com a 
destinação de R$ 600 mi-
lhões à população vulnerá-
vel do estado. É o caso de 
Fernanda Fernandes Elias, 
chefe de família no municí-
pio de Campina Verde, no 
Triângulo Mineiro, e mãe 
de Kayky Pierre Fernandes 
Gabriel, de 15 anos, e de 
Marcelo Fernandes, de 19 
anos. Além dos recursos 
do Auxílio Emergencial, 
ela também já foi benefi-
ciada, desde 2020, com os 
programas da Sedese Bolsa 
Merenda e Renda Minas. 

“Esses recursos me 
ajudaram demais. Se não 
fossem eles, não saberia o 
que fazer. A cidade é muito 
pequena e não tem muitas 
oportunidades de emprego. 
Com o dinheiro, comprei 
produtos para casa como 
alimentos, gás e paguei 
contas de água e luz”, 
conta Fernanda Fernandes, 
que antes da pandemia era 
manicure e ganhava R$ 
25 para fazer os pés e as 
mãos das clientes. “Com 
a pandemia, acabei fican-
do sem dinheiro nenhum. 
Nesse período, passei o 
maior sufoco. O auxílio foi 
a salvação”, conta. Neste 
ano, o filho mais velho 
conseguiu uma oportuni-
dade de emprego no mu-
nicípio, o que vai auxiliar 
nas despesas domésticas. 

Autonomia - Neste 
domingo (08/05), Dia das 
Mães, a subsecretária de 
Assistência Social da Se-
dese, Mariana de Resende 
Franco, destaca que os ser-
viços executados pela po-
lítica de assistência social 
no estado têm priorizado 

a autonomia da mulher e 
da família. “Os serviços 
socioassistencias são sem-
pre pensados para apoiar e 
fortalecer o protagonismo 
da mulher. E elas são prio-
ritariamente beneficiadas 
em todos os serviços, pro-
jetos e benefícios”, enfatiza. 

No ano passado, se-
gundo Mariana de Resende 
Franco, a Sedese realizou 
a destinação do Auxílio 
Emergencial Mineiro para 
minimizar os efeitos da pan-
demia na vida de pessoas 
vulneráveis. “O pagamento 
foi destinado a 1.072.055 
famílias, sendo que destas, 
quase 50% são monopa-
rentais, ou seja, chefiadas 
por mulheres. Estas famí-
lias tiveram prioridade no 
recebimento do benefício e 
acesso ao recurso nos pri-
meiros dias do calendário 
de pagamento”, enfatizou. 

Dificuldades - Assim 
como Fernanda Fernandes, 
Eliane Pinheiro dos Santos, 
chefe de família no mu-
nicípio de Jequitinhonha, 
também usou os recursos 
do Auxílio Emergencial Mi-
neiro e do Renda Minas para 
colocar comida em casa. 
Mãe de Anderson Cangus-
su, de 18 anos, de Maria 
Eduarda, de 8 anos, e de 
Matheus Cauã, com pouco 
mais de um ano, ela conta 
que os recursos vieram em 
um período difícil da pan-
demia e ajudaram muito. 

 “Não tenho marido e 
fica difícil para mim cuidar 
dos três filhos. Com os re-
cursos comprei alimentos, 
gás e paguei as contas de 
casa”, explica. Aos 41 anos 
de idade, Eliane Pinheiro, 
lembra o período difícil 
imposto pela pandemia de 
covid. “A gente não podia 
sair de casa, ficava sem 
saber o que fazer. Foi mui-
to complicado. E quando 
achava uma faxina pra fa-
zer não pagavam mais que 
R$ 50 o dia todo. Graças a 
Deus não cheguei a passar 

dificuldades dentro de casa 
porque vieram os auxílios 
do Governo de Minas, que 
deram para comprar os 
alimentos para nós”, conta. 

Programas - Desde 
o início da pandemia, os 
programas temporários so-
cioassistenciais da Sedese 
já destinaram mais de R$ 
1 bilhão para minimizar os 
impactos da pandemia de 
covid no estado. O Auxílio 
Emergencial garantiu be-
nefício financeiro, no valor 
de R$ 600, às famílias que 
se encontravam em situ-
ação de extrema pobreza. 

O Bolsa Merenda, 
lançado no primeiro ano 
da pandemia, assegurou 
também aporte de R$ 91 
milhões, beneficiando 335 
mil famílias mineiras, com 
a destinação temporária 
de R$ 50, por seis meses, 
para cada estudante da rede 
estadual em situação de 
pobreza e extrema pobreza, 
como forma de reduzir os 
impactos com a paralisa-
ção das aulas presenciais. 

Já o Renda Minas, 
também lançado em 2020, 
investiu R$ 315 milhões, 
beneficiando mais de 2 
milhões de pessoas e 942 
mil famílias no estado. O 
programa garantiu o com-
plemento da renda a milha-
res de famílias em situação 
de extrema pobreza, com 
renda mensal per capita 
de até R$ 89. O benefício 
foi pago em três parcelas, 
destinando, em média, R$ 
117 em cada uma das famí-
lias com até três pessoas. 

“Além do Auxí l io 
Emergencial Mineiro dire-
to para as famílias, a Sedese 
também apoiou os muni-
cípios na pandemia com 
recursos extraordinários do 
Piso Mineiro de Assistência 
Social fixo, para minimizar 
o sofrimento das famílias”, 
relembra Mariana de Resen-
de Franco. (Foto: Fernan-
da Elias e o filho, Kayke; 
crédito: arquivo pessoal).

Rodrigo Pacheco afirma 
que questionamentos 

“sem lastro” sobre 
as eleições atrapalham 

as instituições
Brasília – O presiden-

te do Congresso Nacional, 
senador Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), afirmou na 
sexta-feira (06/05), que 
suscitar questionamentos 
infundados sobre o sis-
tema eleitoral brasileiro 
prejudica a democracia, 
corrói a confiabilidade 
nas instituições brasilei-
ras e coloca em xeque, 
desnecessariamente, a se-
gurança e a inviolabilida-
de das urnas eletrônicas.

“Questionamentos que 
não têm justa causa e que 
não têm lastro probató-
rio ou legitimidade são 
questionamentos que não 
contribuem. Consequen-
temente, eles podem, sim, 
atrapalhar o bom andamen-
to das instituições. O que 
nós temos que ter no Brasil 
é assimilar essa cultura do 
respeito às instituições. 
O poder judiciário cum-
pre o seu papel, o poder 
legislativo igualmente, 
o poder executivo tem 
as suas prerrogativas que 
precisam ser respeitadas. 
Então, essa divisão de po-
deres, numa convivência 
harmônica, é o caminho 
que nós temos para solu-
cionar todos os nossos pro-
blemas”, reforçou Pacheco.

O senador disse não 
enxergar a necessidade de 
que outras entidades ou ins-
tituições façam uma audi-
toria paralela das eleições, 
tendo em vista ser isso uma 
atribuição do Judiciário. 
Entretanto, afirmou que 
a decisão sobre o tema 
é da alçada do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
observando-se os limites 
institucionais cabíveis. “É 
absolutamente legítimo se 

pretender algum tipo de 
participação privada, de 
alguma empresa especia-
lizada, dentro de limites, 
que, obviamente, não é a 
contagem de votos, que 
cabe à Justiça Eleitoral”, 
disse Rodrigo Pacheco.

O senador destacou 
ainda que o processo será 
absolutamente confiável. 
“Quanto mais transparên-
cia e maior observação em 
relação ao processo eleito-
ral brasileiro, melhor será. 
Mas repito e insisto que 
a responsabilidade pelo 
processo eleitoral cabe à 
justiça especializada, que 
é a Justiça Eleitoral, sob 
a tutela do Tribunal Supe-
rior Eleitoral”, destacou.

Presidência da Repú-
blica - Em razão de uma 
viagem internacional do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), nesta sexta-feira, 
o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, no exer-
cício da Presidência da 
República, assinou dois 
decretos. Um deles aprova 
uma nova estrutura regi-

mental e quadro de cargos 
em comissão e funções de 
confiança do Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal, com ajustes necessá-
rios ao adequado funcio-
namento do órgão, e com 
objetivo de valorizar o qua-
dro de servidores efetivos.

Já o segundo decreto 
regulamenta a renegocia-
ção de inadimplência no 
âmbito dos Fundos Consti-
tucionais de Financiamen-
to. A iniciativa é necessária 
porque donos de empreen-
dimentos que se utilizaram 
de recursos dos Fundos 
Constitucionais, para abri-
rem seus negócios, ficaram 
inadimplentes ao longo 
dos últimos anos, o que 
inviabiliza a retomada dos 
investimentos e vai contra 
a finalidade dos próprios 
fundos, que é a de fomentar 
a produtividade dos empre-
endimentos, criar postos de 
trabalho, elevar a arreca-
dação tributária e a capi-
laridade da distribuição de 
renda nas Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.
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Qualificação profissional 
pode priorizar vítima de 

violência doméstica
A Comissão  de 

Defesa dos Direitos da 
Mulher da Assembleia 
Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) apro-
vou, na quarta-feira 
(04/05/22), parecer de 1º 
turno favorável ao Proje-
to de Lei (PL) 3.201/21, 
do deputado Glaycon 
Franco, que dispõe sobre 
o acesso prioritário das 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica em pro-
gramas de qualificação 
profissional e emprego, 
geridos ou financiados 
pelo Poder Executivo.

E m  s u a  v e r s ã o 
original, a proposição 
inclui, também, pro-
váveis auxílios neces-
sários para efetivação 
do acesso,  que não 
estejam determinados 
nessa legislação. De-
termina, ainda, que a 
comprovação de vítima 
de violência será feita 
pela apresentação de 
cópia da ação judicial 
transitada em julgado, 
com base na Lei Maria 
da Penha. A relatora 

da matéria e presidenta 
da comissão, deputa-
da Ana Paula Siqueira, 
opinou pela aprovação 
do projeto na forma do 
substitutivo nº 1, apre-
sentado anteriormente 
pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ).

O relator anterior 
considerou que o assun-
to já está regulado pela 
Lei 22.256, de 2016, que 
institui a política de aten-
dimento à mulher vítima 
de violência no Estado. 
Por isso, o substitutivo 
propõe inserir no artigo 4º 
da Lei, entre as ações que 
poderão ser adotadas na 
implementação da políti-

ca pública de que ela trata, 
dispositivo que contem-
pla a essência da proposta 
contida no texto original.

O inciso VIII acres-
centado ao artigo passa 
a determinar como uma 
das ações “o atendimen-
to prioritário, nos pro-
gramas e atividades de 
qualificação profissional 
e de geração de renda 
implementadas ou finan-
ciadas pelo Estado, às 
mulheres vítimas de vio-
lência”. Antes de seguir 
para análise do Plenário, 
o projeto será analisado 
pela Comissão do Tra-
balho, da Previdência e 
da Assistência Social.

Servidores estaduais 
receberam salários com 
reajuste de 10,06% na 

sexta-feira (06/05)

Os servidores públi-
cos estaduais receberam 
na sexta-feira (06/05), 
quinto dia útil de maio, 
os salários já com o re-
ajuste de 10,06%. A Lei 
24.035/2022, que con-
cedeu a recomposição 
salarial, foi sancionada 
pelo governador Romeu 
Zema no dia 04/04. Ao 
todo, são cerca de 634 
mil pagamentos, entre 
servidores ativos, inativos 
e pensionistas, contem-
plando todas as catego-
rias do funcionalismo.

A porcentagem de rea-
juste corresponde à recom-
posição salarial do funcio-
nalismo público de acordo 
com o índice de inflação 
verificado pelo IPCA no 
último ano e é o limite 

do que o Governo de Mi-
nas pode conceder dentro 
das restrições impostas 
pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. O impacto 
financeiro é de mais de 
R$ 330 milhões mensais, 
o equivalente a mais de 
R$ 4,5 bilhões por ano.

A lei também prevê 
a quitação dos valores 
retroativos corresponden-
tes aos meses de janeiro 
a março para todos os 
servidores. O pagamento 
do retroativo será feito 
junto com a folha de maio, 
depositada aos servidores 
no quinto dia útil de junho. 
Para os servidores das 
forças de segurança, as 
duas primeiras parcelas de 
cerca de R$ 2 mil a título 
de abono fardamento ou 

auxílio vestimenta, refe-
rentes a fevereiro e maio, 
conforme previsto na lei, 
serão pagas em maio. Ao 
todo, serão quatro parcelas 
ao longo do ano, totali-
zando aproximadamente 
R$ 8 mil deste benefício.

A ajuda de custo dos 
servidores também foi re-
ajustada pelo Governo de 
Minas, conforme resolu-
ção publicada em fevereiro 
deste ano, e já é aplicada 
desde março. Desta forma, 
os servidores que recebiam 
R$ 47 passaram a receber 
R$ 75 por dia trabalhado, 
mediante a pactuação de 
metas e indicadores pelos 
órgãos e entidades do Po-
der Executivo. (Crédito: 
Gil Leonardi / Imprensa 
MG. Governo de Minas).

Secretário adjunto da Sejusp 
Minas participa de Seminário 
“Más Allá de las Fronteras” 

O evento foi realizado 
no auditório do Tribunal de 
Contas de Minas Gerais. 
Desta forma, a AVSI Brasil 
e Fraternidade Brasileira 
de Assistência aos Conde-
nados (FBAC) em parceria 
com o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), 
através do Programa No-
vos Rumos da Execução 
Penal, e o apoio do Tribu-
nal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, promoveram 
na quinta-feira (05/05), 
em Belo Horizonte/MG, 
o Seminário "Más Allá 
de las Fronteras: a expe-
riência das APACs como 
modelo de humanização da 
pena na América Latina".

O evento presencial 
“Más allá de las Fronte-
ras", executado por AVSI 
Brasil, FBAC em parceria 
com TJMG, com o apoio 
Ministério Público de Mi-
nas Gerais, Ministerio de 
Justicia do Paraguay, Mi-

nisterio de Justicia y Paz de 
Costa Rica, Gendarmeria 
de Chile, Confraternidad 
Carcelaria de Costa Rica, 
Confraternidad Carcela-
ria de Chile, APAC Para-
guaye co-financiamento da 
União Européia, favoreceu 
a troca de experiências 
com outras instituições 
nacionais e internacio-
nais para dialogar sobre 
o panorama atual do Sis-
tema Prisional Brasileiro

O secretário adjunto 
da Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança 
Pública de Minas Gerais 
(SEJUSP), dr. Jeferson 
Botelho, participou do Se-
minário que contou com a 
presença de representantes 
do setor público e privado, 
instituições internacionais 
e estruturas carcerárias 
tradicionais de Chile, Cos-
ta Rica, Paraguai e Brasil. 
(Informações/Fotos: Je-
ferson Botelho/ SEJUSP).

Ao todo, são 634 mil pagamentos, entre servidores ativos, 
inativos e pensionistas do Estado de Minas Gerais
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Opinião/Moda

“E disse o Anjo a Ma-
ria Santíssima: Eu te saú-
do, ó cheia de graça! O Se-
nhor é contigo. Bendita és 
tu entre as mulheres. Ben-
dito é o fruto do teu ven-
tre [Jesus]!” (Evangelho, 
segundo Lucas, 1:28 e 42) 

 A maternidade é um 
sol que não se apaga. Por 
isso, rogo a Maria Santíssi-
ma, a Divina Mãe de Jesus, 
Estrela Cintilante do Espí-
rito Materno, que leve aos 
corações humanos o subli-
me conforto de sua Alma 
caridosa. É o acolhimento 
universal que faz brilhar 
o elevado conceito de fa-
mília que nos deve reger. 

 Ao seu Amantíssi-
mo Coração, Mãe de to-
das as mães infortunadas, 
transcrevo este cântico em 
forma de poesia, da lavra 
do inesquecível vate por-
tuguês Antero de Quental 
(1842-1891), na psico-
grafia de Chico Xavier 
(1910-2002). Quantas ve-
zes o saudoso proclamador 
da Religião de Deus, do 
Cristo e do Espírito Santo, 
Alziro Zarur (1914-1979), 
na Prece da Ave, Maria!, 
o declamou com eloquen-
te emoção! E mantemos 
esta joia no ar, pela Su-
per Rede Boa Vontade de 
Comunicação (rádio, TV 
e internet), ao longo de 
todas essas décadas, para 
o refrigério das Almas: 

RAINHA DO CÉU
- Excelsa e sereníssima 
Senhora, Que sois toda 
Bondade e Complacência, 
Que espalhais os eflú-
vios da Clemência, Em 
caminhos liriais feitos 
de aurora!... Amparai o 
que anseia, luta e chora, 

No labirinto amargo 
da existência. Sede a nos-
sa divina providência. E 
a nossa proteção de cada 
hora. Oh! Anjo Tutelar da 
Humanidade. Que espargis 
alegria e claridade. Sobre 
o mundo de trevas e ge-
midos; Vosso amor, que 
enche os céus ilimitados, 
É a luz dos tristes e dos 
desterrados, Esperança 
dos pobres desvalidos!... 

C O R A Ç Ã O  D E 
MÃE NÃO FOGE DA 
DOR DO FILHO - Nun-
ca faltarão palavras para 

homenagear Maria Santís-
sima, Mãe de Jesus, Mãe 
Universal da Cristandade, 
Mãe Cósmica da Humani-
dade, por toda a abnegação 
de seu Espírito, desde o 
anúncio celestial feito pelo 
Anjo Gabriel, quando a 
serva de Deus soube que 
seu ventre seria abrigo de 
luz para o Salvador dos 
Povos (Evangelho, segun-
do Lucas, 1:26 a 38). Por 
acreditar tanto em Seu 
Poder e Sua Autoridade, 
ela O incentivou a realizar 
o primeiro milagre, nas 
bodas de Caná (Boa Nova, 
consoante João, 2:1 a 11). 
Viu os feitos divinais do 
Mestre Jesus crescerem, e, 
boa mãe que era, orgulhosa 
das maravilhas que teste-
munhava, — guardava to-
das estas coisas no seu co-
ração. Jesus (Lucas, 2:51) 

E, no momento crucial 
do Sublime Ministério 
Crístico, corajosamente 
suportou, ao lado de seu 
Amado Filho, o indescrití-
vel martírio que Ele sofreu. 

A CORAGEM FE-
MININA - Mulher! Si-
nônimo de fortaleza, 
destemor e compaixão... 
Certamente por isso Jesus 
contou com o extraordiná-
rio apoio de incontáveis 
heroínas, a exemplo de 
Maria, chamada Madale-
na, Joana de Cusa, Suza-
na, Marta e Maria, irmãs 
de Lázaro — a quem o 
Sublime Amigo ressus-
citou —, além de tantas 
outras que o Evangelho 
não registra, mas o Espí-
rito de Deus imortaliza. 
No momento da crucifi ca-
ção, todas corajosamente 
acompanhavam Maria 
Santíssima, enquanto 

os homens, exceto João 
Evangelista, assustados, 
se escondiam. Depois, 
vieram a redimir-se. Aliás, 
na hora trágica no Gólgo-
ta, elas é que permane-
ceram ao lado do Divino 
Ressuscitado: — E diante 
da cruz estavam a Mãe 
de Jesus, a irmã dela e 
também Maria Madalena, 
e Maria, mulher de Clo-
pas. Jesus (João, 19:25) 

Assim sendo, na Volta 
Triunfal do Taumaturgo 
Celeste ao planeta Terra — 
conforme está anunciado 
no Seu Santo Evangelho 
e no Seu Apocalipse Re-
dentor, já que Ele vem dar 
“a cada um de acordo com 
as suas obras” (Boa Nova, 
consoante Mateus, 16:27 
e Apocalipse, 22:12) —, 
aquelas mulheres terão a 
glória de estar à frente da 
equipe de recepção. Elas 
e todos os que são capa-
zes, pela força do Amor 
Fraterno, de transpor os 
perigos e não desonrar o 
seu Mestre, pois assegurou 
Jesus: — Todo aquele que 
me testemunhar diante dos 
homens, Eu o testemu-
nharei diante do Pai, que 
está nos Céus; mas aquele 
que me negar perante os 
homens, também Eu o 
negarei diante do Pai, que 
está nos Céus. Jesus (Ma-
teus, 10:32 e 33). Gosto 
muito deste signifi cativo 
provérbio judaico sobre 
as mães: — Deus, não 
podendo estar em todos 
os lugares, fez as mães. 

JESUS E AS MÃES 
- Para fi nalizar, dedico aos 
que me honram com sua lei-
tura a prece Jesus e as Mães, 
que fi z em homenagem às 
que habitam o Céu e a Terra. 

Estrela Cintilante do 
Espírito Materno

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

ROUPAS POR QUILO
Desde o fi nal do ano 

passado, o circuito fashion 
tem visto o crescimento de 
vendas da linha Festa. Os 
gráfi cos positivos nas lojas 
vem aumentando, desde 
então, assim como nas 
confecções especializadas 
no assunto. Um sinal de 
que a Festa prosseguirá 
pelo inverno e pode che-
gar ao próximo verão.

A explicação para 
esse ‘fenômeno fashion’, 
é que ele refl ete o alívio 
da consumidora em dei-
xar um longo período de 
recolhimento forçado – 
em razão da pandemia da 
covid-19. Agora, ela quer 
comemorar a liberação 
das restrições em clima 
festivo. Além disso, mui-
tas comemorações fica-
ram ‘represadas’ no perí-
odo das restrições e foram 
transferidas para este ano.

Um dos reflexos in-
diretos dessa novidade é 
que (grande parte) da linha 
Casual ficou nas lojas e 
a linha comfy (para fi car 
em casa) também enca-
lhou. Com isso, cresceram 
as ofertas de ‘roupas por 
quilo’ – um novo tipo de 
liquidação. Feita em gran-
de escala, está fazendo a 
festa dos revendedores 
de moda em todo o país.

VAIVÉM
• O crescimento das 

vendas on-line na pan-
demia e no período pós-
-pandemia  (cerca  de 
26% entre 2020 e 2021 
e vendas superando os 
R$ 200 bilhões/ano) está 

A moda criativa de Eduardo Amarante
mexendo no mercado. 
Um exemplo foi o re-
lançamento da marca 
Mesbla, uma antiga rede 
de lojas de moda - que 
faliu nos anos 1980. Volta 
no formato de market-
place, com milhares de 
opções de artigos ***

• Quem é da moda não 
escapou do noticiário sobre 
o Baile do Met, o famoso 
regabofe que a Vogue dos 
EUA faz, anualmente, em 
Nova York. Apesar de ter 
se transformado em um 
baile de fantasias (maioria 
de mau gosto, diga-se), 
nesse ano o estilo foi sal-
vo pelo vestido ‘vintage’ 
de Marilyn Monroe que 
a Kim Kardashian usou 

na entrada da festa. Den-
tro do salão, ela o trocou 
por uma cópia – para não 
rasgar a peça preciosa *** 

• PONTO FINAL: a 
moda vegana, isto é, de-
senvolvida sem produtos 
de origem animal, está 
cada vez mais conquis-
tando o mercado fashion. 
Os calçados deste tipo 
são campeões no assunto. 
Uma das líderes é a marca 
gaúcha Insecta Shoes, que 
faturou R$ 5 milhões em 
2021. No quesito vestu-
ário, a preocupação com 
a sustentabilidade é mais 
centrada no reaproveita-
mento de resíduos têx-
teis. E vamos em frente.

Wagner Penna
Foto: Reprodução
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Segurança Pública
Polícias Civil e Militar 

prendem homem com arma 
de fogo na cidade de Poté

Polícia Militar prende 
um homem e apreende 

drogas em Ataléia

Polícia Militar recupera 
veículo roubado na zona 

rural de Taiobeiras

A Policia Civil de Mi-
nas Gerais, por meio da 
5ª Delegacia de Polícia 
Civil de Itambacuri, em 
união de esforços com a 
Policia Militar, na manhã 
desta quinta-feira (05/05), 
deflagrou operação e cum-
priu mandados de busca 
e apreensão na zona rural 
de Itambacuri e em Poté, 
contra I.O.R., de 72 anos, 
investigado pela prática de 
crimes de ameaça e posse 
ilegal de arma de fogo.

A 5ª Delegacia de Po-
lícia Civil de Itambacuri 
recebeu informações de 
que o investigado estaria 
planejando a morte de um 
desafeto na zona rural de 
Itambacuri, região que faz 
fronteira com o município 
de Poté. Objetivando neu-
tralizar tanto as ações idea-
lizadas para a morte de ter-
ceiros quanto às condutas 

A Polícia Militar fazia 
patrulhamento na cidade 
de Ataléia na quinta-feira 
(28/04), segundo a polícia, 
onde existia uma denúncia 
de ocorrência de tráfico 
de drogas. A equipe depa-
rou com dois indivíduos 
saindo de uma localidade, 
que ao avistarem a viatura 
policial, um deles con-
seguiu fugir segurando 
provavelmente uma arma 
de fogo na cintura e o ou-
tro tentou dispensar uma 
sacola com drogas que 
foi localizada, e foi preso.

Na casa do homem que 
fugiu, foi localizado em 
cima de um sofá um carre-

ilícitas relativas ao crime 
de posse de armas de fogo 
e munições, as ações poli-
ciais desenvolvidas na cida-
de foram deflagradas após a 
representação pela expedi-
ção de mandados de busca 
e apreensão contra o autor.

Durante as diligências 
de busca e apreensão foram 
apreendidos 01 revólver 
calibre 38 e 08 munições 
do mesmo calibre. Em vir-
tude do flagrante de crime o 
autor recebeu voz de prisão 
e foi encaminhado para a 

delegacia para a lavratura 
do Auto de Prisão em Fla-
grante Delito (APFD). O 
delegado informou que ele 
pagou fiança e foi liberado.

Equipe Policia Civil: 
Delegado de Polícia Edu-
ardo Gil, Escrivão Emidio, 
Investigadores de Itamba-
curi, Raimundo e Glau-
zelânio “Bota”. Equipe 
Policia Militar: capitão 
Charles, sargento Almei-
da, cabos Lucas e Mar-
cus. (Informações/Foto: 
PCMG, dr. Eduardo Gil).

gador de pistola calibre 380 
contendo 12 munições in-
tactas. Foram apreendidos 
ainda, 53 buchas mais 01 
tablete de maconha, 26 pe-

dras de crack, 08 papelotes 
mais 01 porção maior de 
cocaína, 01 aparelho celu-
lar e R$75. (Informações/
Foto: PMMG, Ataléia).

PMRV: Duas mortes de 
motociclistas inabilitados em 

três dias acendem o alerta
A Polícia Militar Ro-

doviária registrou dois aci-
dentes com vítimas fatais 
envolvendo motociclistas, 
num período de três dias, fa-
tos que chamaram a atenção 
negativamente, surgindo a 
necessidade de novamente 
alertar a população. O pri-
meiro acidente aconteceu 
no domingo (01/05), na 
MG-217, km 45, a conheci-
da estrada de Poté, ocasião 
em que um motociclista 
inabilitado foi encontrado 
por volta das 8h, caído às 
margens da via, em esta-
do de rigidez cadavérica.

Segundo a PM Ro-
doviária, presume-se que 
ele teria caído durante a 
madrugada e devido ao 
pouco fluxo de veículos, foi 
localizado somente na parte 
da manhã. “Sugerimos aos 
motociclistas evitarem as 
rodovias à noite e um dos 
motivos seria justamente 
a falta de socorro em caso 
de sinistros”, alerta o te-
nente Reinaldo Martins.

O segundo acidente 
aconteceu na terça-feira 
(03/05). Consta na ocor-
rência que após passar 
no redutor de velocidade, 
quebra-molas, na MGC- 
418, chegada de Teófilo 
Otoni, um motociclista 
inabilitado teria caído do 
veículo, o capacete soltou-
-se, ele bateu com a cabeça 
no chão, causando mui-
to sangramento, e mes-
mo sendo socorrido pelo 
SAMU acabou falecendo.

O tenente relembrou, 
que o capacete é um dos 
principais equipamentos de 
segurança e a forma correta 
de utilizá-lo no tamanho 

adequado, fixando correta-
mente a cinta na jugular para 
não ficar frouxo, uso da vi-
seira para proteger os olhos, 
somados às suas condições, 
são fundamentais para a pro-
teção em caso de acidentes. 
“Destacamos que nas duas 
mortes os motociclistas eram 
inabilitados e apesar de não 
termos as causas dos dois 
sinistros, podemos afirmar 
que a habilitação capacita a 
pessoa a conduzir um veí-
culo de forma segura em via 
pública”, ressaltou o militar.

O tenente Reinaldo 
frisa ainda, que em relação 
a motocicleta, trata-se de 
um excelente veículo, com 
os custos de aquisição e 
manutenção mais acessí-
veis, porém exige cuidados 
redobrados dos condutores, 
tendo em vista que não pos-
sui o habitáculo de proteção 
dos automóveis, caracterís-
tica que aumenta os riscos 
de lesões graves e mortes.

Dicas importantes 

para o motociclista: pro-
videncie a devida habili-
tação, utilize corretamente 
o capacete, evite as rodo-
vias no período de chuvas, 
evite as rodovias à noite, 
respeite a sinalização e os 
limites de velocidade, não 
consuma bebidas alcoó-
licas, não pilote utilizan-
do chinelos ou descalço.

“A Polícia Militar Ro-
doviária intensificará as 
operações com intuito de 
orientar os motociclistas e 
coibir infrações que possam 
contribuir na incidência dos 
sinistros graves. Contamos 
com o apoio da imprensa e 
principalmente da respon-
sabilidade e consciência 
dos motociclistas, para jun-
tos mantermos um trânsito 
mais seguro”. 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).

A Polícia Militar rece-
beu informações na tarde de 
quarta-feira (04/05), sobre 
um veículo roubado na área 
rural de Taiobeiras, em 03/05, 
e que este veículo fora visto 
transitando na comunidade 
da Pingueira, área rural de 
Medina, divisa com Cacho-
eira de Pajeú. De imediato, 
os militares do 3° Pelotão de 
Medina foram ao local, onde 
indivíduos ao perceberem a 

presença policial fugiram a 
pé para uma área de mata.

Durante buscas na re-
sidência abandonada pelos 
suspeitos foram localiza-
dos, um rádio comunicador, 
um simulacro de pistola, e 
um veículo tomado de as-
salto, um Fiat Siena placa 
EDC-3885, que também 
foi localizado em local de 
difícil acesso escondido 
em meio à área de mata nas 

imediações da residência.
Ainda durante diligên-

cias, um homem foi preso 
por receptação do veículo, 
e ele seria o proprietário da 
referida residência. A ocor-
rência mobilizou militares 
de Medina, Cachoeira de 
Pajeú, Santa Cruz de Sali-
nas e Curral de Dentro. A 
ocorrência foi encerrada na 
Delegacia de Polícia Civil 
da cidade de Pedra Azul.

A operação resultou na prisão em flagrante de um idoso 
de 72 anos com arma de fogo e munições
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Publicação LegalPolícia Civil indicia homem 
por extorsão e difamação 

em meio cibernético
Em Capelinha, no 

Vale do Jequitinhonha, 
a Polícia Civil de Minas 
Gerais concluiu na sexta-
-feira (06/05), o inquérito 
instaurado para apurar 
a prática de extorsão e 
difamação por meio ci-
bernético, ocorridos em 
agosto de 2021. Em razão 
dessa investigação, um 
homem, de 20 anos, foi 
indiciado pelos crimes.

Conforme apurado, 
o investigado teria co-
nhecimento de informa-
ções pessoais da vítima, 
ameaçando-a ao exigir 
valor indevido para não 
divulgá-las. Receosa de 
ter a vida exposta, a ví-

tima transferiu o valor 
exigido. Apesar do paga-
mento, as informações da 
vítima foram amplamente 
divulgadas no perfil do 
suspeito em redes sociais.

Crimes reiterados 
- Os levantamentos re-
alizados irão auxiliar 
na conclusão de inves-
tigações envolvendo a 
exposição de outras ví-
timas no perfil do sus-
peito em redes sociais, 
tendo em vista que exis-
tem procedimentos para 
a apuração de delitos 
contra a honra de pes-
soas, cometidos por ele.

Por meio do trabalho 
investigativo, a PCMG 

verificou que o suspeito 
mantém um perfil em 
rede social, atualmente 
com mais de 20 mil segui-
dores, e um segundo per-
fil como reserva, a fim de 
dar continuidade à práti-

ca delituosa em eventual 
suspensão ou exclusão da 
conta, devido à atuação 
contrária aos termos de 
uso daquela plataforma 
virtual. (Assessoria de 
comunicação da PCMG).
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013400 - ADIVALDO DA SILVA RAMALHO, solteiro, maior, 

atendente, nascido aos 13/02/1981, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Flor de Maio, 835, 
Bairro Solidariedade, 835, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SEBAS-
TIÃO RAMALHO ALVES e ELISABETH DA SILVA RAMALHO; 
e TACIANA GOMES DA CRUZ, solteira, maior, do lar, nascida 
aos 26/10/1992, em domicílio, distrito de Pedro Versiani, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Flor de Maio, 835, Bairro 
Solidariedade, 835, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MANOEL ALVES 
DA CRUZ e HILDA GOMES DE MATOS; 

013401 - GUILHERME LIESNER RODRIGUES, solteiro, 
maior, vigilante, nascido aos 26/03/1995, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Pedro Rodrigues, 
160, Bairro Monte Carlo, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ALMIR 
RODRIGUES DE SOUZA e SIRENE LIESNER RODRIGUES; e 
FABRÍCIA KELLY OLIVEIRA SANTOS, solteira, maior, assistente 
social, nascida aos 22/12/1996, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Pedro Rodrigues, 160, 
Bairro Monte Carlo, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de FABIO NUNES 
DOS SANTOS e ELZIR FERNANDES DE OLIVEIRA; 

013402 - JOSÉ BATISTA DA SILVA, solteiro, maior, lavrador, 
nascido aos 10/01/1955, em domicílio, no sub-distrito de Monte 
Belo, natural de Ataléia-MG, residente na Rua Euclides da Cunha, 
132, Bairro Cidade Nova, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CLAU-
DIMIRO BATISTA DA SILVA e BRASILINA CRISTINA DE 
JESUS; e FELICIDADE FERREIRA DE SOUZA, viúva, maior, 
do lar, nascida aos 01/06/1962, no Distrito de Fidelândia, natural 
de Ataléia-MG, residente na Rua Euclides da Cunha, 132, Bairro 
Cidade Nova, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ADÃO FERREIRA 
DOS SANTOS e CONSTANÇA BORGES DA COSTA; 

013403 - GABRIEL RODRIGUES CORREA, solteiro, maior, 
policial militar, nascido aos 24/05/1991, no Hospital Santa Casa 
de Misericórdia, natural de Montes Claros-MG, residente na Ave-
nida Professor Clóvis Salgado, 747, Bloco 11, Apto. 203, Bairro 
Bandeirantes, Belo Horizonte-MG, fi lho(a) de LEONARDO DA 
MOTA CORREA e IRLENE APARECIDA RODRIGUES LOPES 
CORREA; e THAÍS AREIA MENEZES, solteira, maior, policial 
militar, nascida aos 24/03/1992, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Aureliano Figueiredo Costa, 
15, Bairro Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ADEMAR 
MENEZES DOS SANTOS e VERA LUCIA AREIA MENEZES; 

Teófi lo Otoni-MG 06/05/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
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

Frederico Brasileiro Oliveira, Registrador Imobiliário da Comarca de Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais, 
em cumprimento ao disposto no art. 213, § 3º, da Lei 6.015/73, vem NOTIFICAR EMILIA PEREIRA GOMES, não 
encontrada em sua residência no endereço Rua Caraí, nº 55, Bairro Altamira, Catují – MG, CEP: 39.810-000, para 
se manifestar em 15 (quinze) dias, sobre o requerimento feito por Vitalina Rosa de Souza, inscrita sob o CPF nº: 
142.039.956-04, solicitando alterações de medida perimetral e de área do imóvel da Matrícula 16.533, denominado 
Lote 07 da Quadra 05, confi nante com o imóvel que lhe pertence denominado “Lote 06 da Quadra 05”, podendo V. 
S.ª inteirar-se da documentação processada no horário regulamentar, na sede registral situado na Rua Inácio Bahia, 
nº 404, Bairro São Francisco, Novo Cruzeiro – MG, CEP: 39.820-000. A falta de impugnação no prazo acima, sig-
nifi cará sua anuência. Novo Cruzeiro, 09 de maio de 2022. Frederico Brasileiro Oliveira. Ofi cial.



8 Segunda-feira, 9 de maio 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 


