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Índio com sintomas de embriaguez 
é atropelado na MGC-418

A PM Rodoviária regis-
trou um atropelamento de 
um indígena na sexta-feira 
(06/05), na MGC-418, em 
Teófilo Otoni. Os milita-
res foram ao local e foram 
informados que o índio 
com sinais de embriaguez 
caminhava pela rodovia, e 
foi atropelado por um veí-
culo Ford Fiesta. Página 6

Laboratório Móvel do 
IFNMG apresenta o projeto 

Construções do Futuro
O Laboratório Móvel 

do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia 
de Minas Gerais (IFNMG), 
junto com o Instituto de As-
sistência Social e Cultural 
(ICETAS), está em Teófi-
lo Otoni desde segunda-
-feira (09/05), apresentan-
do o projeto Construções 
do Futuro. Ações vão até 
sexta-feira (13). Página 2

Pré-Venda: Violência 
Doméstica e Familiar – 
Avanços e desafios da 

Lei Maria da Penha como 
aparato de prevenção

Oportuno momento em 
que o Professor Jeferson 
Botelho brinda a socieda-
de com importante obra, 
que esmiúça as recentes 
atualizações legislativas e 
entendimentos do STF que 
visam prevenir, reprimir e 
combater a violência contra 
a mulher. O autor evidencia 
perspectivas e âmbitos da 
violência contra a mulher 
que vão desde a violência 
física, psicológica, sexual, 
patrimonial e doméstica 
à violência política. Pré-
-Vendas: https://www. edi-
toramizuno.com.br/ livro-
-de-violencia-domestica-
-e-familiar.html Página 2
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Cidade/Gerais
Pré-Venda: Violência 

Doméstica e Familiar – 
Avanços e desafios da 

Lei Maria da Penha como 
aparato de prevenção

Oportuno momento 
em que o Professor Je-
ferson Botelho brinda a 
sociedade com impor-
tante obra, que esmiúça 
as recentes atualizações 
legislativas e entendi-
mentos do Supremo 
Tribunal Federal que 
visam prevenir, reprimir 
e combater a violência 
contra a mulher. O es-
timado autor evidencia 
perspectivas e âmbitos 
da violência contra a 
mulher que vão desde 
a violência física, psi-
cológica, sexual, pa-
trimonial e domésti-
ca à violência política.

Em um total de vin-
te capítulos, o livro dis-
cute, dentre tantos ou-
tros relevantes tópicos, 
sobre a participação da 
mulher no cenário políti-
co nacional e o exercício 
de seus direitos; o direi-
to de proteção à saúde 
menstrual da mulher; 
as recentes alterações 
no Código Penal e Lei 
Maria da Penha; a nova 
modalidade criminosa 
de desobediência de des-
cumprimento de medi-
das protetivas, a criação 
do Formulário Nacional 
de Avaliação de Ris-
co que visa subsidiar a 
atuação do Sistema de 
Justiça; as novas atri-
buições do Delegado de 
Polícia em face da exis-
tência de risco atual ou 
iminente à vida ou inte-
gridade física da mulher.

Em suma, a obra 
serve como uma bússola 
aos diferentes públicos 
com interesse em tomar 
conhecimento e con-
tribuir com o avanço 
do cumprimento e da 
garantia dos direitos das 

Laboratório Móvel do 
IFNMG apresenta o projeto 

Construções do Futuro

www.diariotribuna.com.br

Teófilo Otoni - O La-
boratório Móvel do Insti-
tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de 
Minas Gerais (IFNMG), 
junto com o Instituto de 
Assistência Social e Cul-
tural (ICETAS), está em 
Teófilo Otoni desde segun-
da-feira (09/05). A carreta 
estava na porta da Escola 
Municipal Teodolindo Pe-
reira, até quarta-feira (11), 
agora ficará no estaciona-
mento do hipermercado 
Tia Teca até sexta-feira 
(13), quando abrangerá 

outras áreas da cidade.
A diretora-geral do 

IFNMG - Campus Teó-
filo Otoni, Ana Cláudia, 
explica que o projeto é 
uma parceria do IFNMG 
com o ICETAS, e, além 
de estreitar os laços com 
a comunidade, objetiva 
proporcionar a alunos de 
escola pública, que mui-
tas vezes não têm acesso 
à tecnologia, um contato 
inicial com oficinas de 
robótica. Ana destaca que 
o projeto vem ao encontro 
de demandas da sociedade, 

do mundo moderno, que 
requer um profissional 
mais dinâmico, empreen-
dedor, que tenha iniciativa, 
que esteja conectado com 
a tecnologia, com a ino-
vação, e isso representa 
um pontapé inicial para 
uma carreira de sucesso.

O evento conta com 
algumas palestras deba-
tendo o tema empreende-
dorismo. “É parte de um 
projeto nosso, voltado para 
disseminar a cultura em-
preendedora, a inovação e 
a tecnologia. Estamos aqui 
fazendo algumas demons-
trações de robótica para 
que os meninos possam 
ter esse primeiro contato, 
e futuramente participar 
do Projeto Include, que é 
fantástico, e vai envolver 
esses jovens”. O Inclu-
de é totalmente gratuito.

O presidente do ICE-
TAS, Giovani Cota tam-
bém falou da carreta de 
tecnologia, que não só os 
alunos da Escola Teodolin-
do Pereira, mas das escolas 
circunvizinhas poderão ter 
acesso, durante três dias, 
da iniciação na área de 
robótica, de informática, 
como se fosse um prepa-
rativo. “Porque o nosso 
projeto maior deste ano 
é o Include, que vai ser 
vizinho aqui da Escola 
Teodolindo Pereira. Agora 
que a prefeitura fez o acor-
do de parceria, renovação 
do uso do espaço com a 
Associação dos Morado-
res da Vila São João. E o 
ICETAS fazendo parceria 
com essa associação vi-
sando trazer essa aborda-
gem para cá” disse Cota.

O Projeto será de dois 
anos, com o objetivo de 
capacitar 300 jovens entre 
10 e 16 anos, durante seis 
meses em cada turma. A 
cada seis meses serão 75 
jovens, 25 em cada tur-
ma, manhã, tarde e noite. 
Programação do Evento: 
Lançamento do Projeto 
Include, parceria IFNMG 
e ICETAS; apresentações 
sobre Robótica, manhã e 
tarde; terça-feira à noite: 
palestra “Capital Intelec-
tual nas organizações”; 
quarta-feira à noite: pales-
tra “Educação financeira 
é papo pra todo mundo”. 
(Fotos cedidas por: CDL-
-TO e Ângela Almeida).

O livro de Direito da Mulher que esmiúça as atualizações 
legislativas e entendimentos do STF que visam prevenir, 

reprimir e combater a violência contra a mulher

Jeferson Botelho - Secretário Adjunto de Justiça e Segu-
rança Pública de Minas Gerais. Delegado-Geral de Polícia 
Civil de Minas Gerais – Aposentado. Professor de Direito 
Penal e Processo Penal; Pós-graduado em Direito Penal e 
Processo Penal Lato Sensu – Fadivale. Especialização em 
Combate à Corrupção, Antiterrorismo e Combate ao Crime 
Organizado – Universidade Salamanca – Espanha. Mestre 
em Ciências das Religiões – Faculdade Unida de Vitória/
ES. Autor de obras jurídicas. Advogado em Minas Gerais.

mulheres e, consequente-
mente, para a construção 
de uma sociedade verda-
deiramente igualitária, 
justa, fraterna, pluralista 

e sem preconceitos. Pré-
-Vendas: https://www.
editoramizuno.com.br/
livro-de-violencia-do-
mestica-e-familiar.html
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Opinião/Gerais
Novo Cruzeiro 

no 12° Encontro 
de Mulheres 

Trabalhadoras 
Rurais

O munic íp io  de 
Novo Cruzeiro partici-
pou do 12º Encontro de 
Mulheres Trabalhadoras 
Rurais, evento realizado 
na última quarta-feira 
(04/05), em Catuji. Par-
ticiparam também os 
municípios de Itaipé, 
Ladainha, Caraí e Poté. 
As participantes assis-
tiram palestras sobre 
empreendedorismo ru-
ral e a importância da 
mulher no campo. E 
também participaram 
de sorteio de brindes.

O destaque do even-
to para Novo Cruzeiro foi 
com a apresentação do 
empreendimento rural, 
gerenciado e organizado 
por uma produtora rural 
do município. Ilzete Apa-
recida, que atualmente 
trabalha com produção 
de ovos em sistema de 
criação caipira, expli-
cou um pouco do seu 
trabalho aos participan-
tes. Novo Cruzeiro pelas 
mulheres. (Assessoria de 
comunicação / Prefeitu-
ra de Novo Cruzeiro).

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

LEI JOÃO DA PENHA E 
MASCULINICÍDIO: reflexões sobre 

a violência contra os homens
Homens são constan-

temente assediados sexu-
almente por suas colegas 
de trabalho e por suas 
patroas. Em razão disso, 
políticas públicas voltadas 
para homens precisavam 
ser incentivadas nos es-
paços institucionais. A 
abordagem desrespeitosa 
das mulheres envolve a 
objetificação do corpo 
masculino, constrangido 
a responder aos estímulos 
femininos pela pressão 
social que os condiciona 
aos melhores lugares na 
sociedade a partir do perfil 
estético: homens bonitos, 
altos, magros, bem ves-
tidos e instruídos, são os 
escolhidos pelas empresas.

 Embora os homens te-
nham conquistado o direito 
ao trabalho em condições 
similares às das mulheres, 
ainda são demandados a 
cumprir com as “obriga-
ções” domésticas, ensi-
nadas por gerações por 
pais e avôs. Aos homens, 
também cabe a tarefa dos 
cuidados com os filhos, os 
idosos e incapacitados da 
família. À mulher, cabe 
apenas a tarefa de parir, 
amamentar por alguns 
meses e prover. Embora 
já vivamos o século XXI, 
ainda é consenso popular 
que é, de responsabilidade 
dos homens, a manutenção 
do casamento por meio da 

atenção especial à família 
e se necessário, o perdão 
às suas esposas pelos rela-
cionamentos extraconju-
gais contraídos e/ou ges-
tações fora do casamento.

 No mundo atual, os 
homens não têm o direi-
to de decisão sobre seus 
próprios corpos, se en-
gravidarem uma mulher, 
são obrigados a criarem 
a criança até que fique 
maior de idade, mesmo se 
for fruto de abuso. Fator 
que tem sido pauta de 
discussões no Congresso 
Nacional, 85% composto 
por representantes do sexo 
feminino. Apesar da maio-
ria da população brasileira 
ser composta de homens, 
são as mulheres que ocu-
pam os postos de poder 
nas grandes organizações 
privadas e públicas. Elas 
dominam os espaços do 
executivo, legislativo e 
judiciário. São prefeitas, 
secretárias de governo, 
vereadoras, deputadas, 
assessoras e juízas. Elas 
decidem os rumos do país, 
a partir do olhar feminino. 
Aos homens, geralmente, 
sub-representados nesse 
universo de poder, cabe o 
esforço de se unirem em 
coletivos masculinos para 
a proposição de políticas 
voltadas para homens, de 
modo a sensibilizar outros 
homens e também mulhe-

res, para a defesa da causa.
 Em razão das desi-

gualdades de gênero, es-
pecialmente marcadas pela 
reprodução das posturas 
femistas, ou seja, aquelas 
que caracterizam a domi-
nação das mulheres sobre 
os homens, a violência 
doméstica e familiar tem 
sido alvo do noticiário co-
tidiano. Homens são agre-
didos fisicamente e ver-
balmente por suas compa-
nheiras no espaço domés-
tico, causando-lhes, em 
algumas situações, intenso 
sofrimento psicológico.

 Homens negros, po-
bres e com baixa escola-
ridade estão em destaque. 
Por medo ou falta de apoio 
familiar e comunitário, 
homens têm suportado 
calados as situações de 
violência. Embora parte 
da população compreenda 
que homens que apanham 
de suas esposas, na verda-
de, gostam de apanhar, são 
inúmeros os fatores que 
fazem com que eles perma-
neçam no ciclo violento. 
Essa decisão envolve o 
temor de caminharem so-
zinhos em meio às críticas 
sociais por terem assumido 
o status de separados ou 
pais-solo; temor de serem 
rotulados como homens 
de pouco valor ou que 
não cumpriam com suas 
obrigações de homem; te-
mor de terem de criar seus 
filhos sem a figura da mãe 
em um mundo largamente 
femista; e pelo importante 
temor de serem mortos em 
razão do inconformismo da 
parceira diante do rompi-
mento do relacionamento.

 Homens estão em per-
manente situação de vul-
nerabilidade em diversos 
espaços sociais, inclusive, 
considerados culpados por 
assédios ou contestados 
em casos de estupro a 
partir de suas vestimentas: 
regatas, shorts curtos ou 
calças marcando partes ín-
timas ou curvas do corpo. 
O comportamento social 
dos homens também tem 
sido contestado e recri-
minado quando envolve 
a liberdade de se envol-
verem sexualmente com 
várias mulheres. Esses 
homens são chamados 
de putos, piranhos, va-

gabundos ou homens da 
vida, não aptos para casar.

 São os homens quem 
são mortos pelo simples 
fato de serem homens e por 
violência dentro de suas 
casas, provocada por suas 
parceiras íntimas. Um dos 
motivos pelos quais, no 
ano de 2006, foi promul-
gada a Lei João da Penha, 
que tem o objetivo de pro-
teger homens da violência 
doméstica e familiar moti-
vada pela condição de gê-
nero masculino. Em razão 
da brutalidade que perma-
necia nos lares, entre 2011 
e 2013, uma Comissão 
composta por senadores 
e deputados, assessorados 
por grupos masculinistas, 
realizou ampla pesquisa, 
difundida pelo Senado 
Federal, que constatou que 
os setores públicos, chefia-
dos, majoritariamente, por 
mulheres, não estavam fo-
mentando a aplicabilidade 
daquela Lei como deveria.

 No judiciário, ampla-
mente feminino, magistra-
das resistiam, subsidiadas 
pelo discurso que pautava 
a Lei João da Penha como 
inconstitucional, uma vez 
que, estaria “privilegian-
do” os homens. Mais tarde, 
já em 2015, foi promulga-
da a Lei do Masculinicí-
dio, uma qualificadora do 
crime de feminicídio. Esta 
norma destaca que consti-
tui masculinicídio quando 
o homem é morto em razão 
de violência doméstica e 
familiar ou por menospre-
zo ou discriminação à con-
dição de sexo masculino.

 Este texto teve a in-
tenção de chamar a atenção 
do (a) leitor (a) de forma 
diferente, sendo constru-
ído a partir da inversão, 
tão somente, dos gêneros 
feminino e masculino, pre-
servando o curso da narra-
tiva – verdadeira, sobre o 
caso brasileiro. Baseei-me 
na brilhante iniciativa da 
atriz e humorista Cláudia 
Campolina, que, ao lançar 
no seu perfil do Instagram 
a websérie “Mundo In-
vertido”, lançou luz sob a 
condição de ser mulher na 
atual sociedade, provocan-
do importantes reflexões. 
Referência e imagem: @
claudiacampolina | clau-
diacampolina.com/atriz
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Sebrae aproxima startups 
e empresas inovadoras 

de investidores

Foi dada a largada 
para o ciclo 2022 do Pro-
grama Capital Empre-
endedor, iniciativa do 
Sebrae para aproximar 
startups e negócios ino-
vadores de investidores 
em todo o Brasil, entre 
instituições de fomento, 
investidores anjo, acele-
radoras, plataformas de 
crowdfunding e fundos de 
investimento. As inscri-
ções começaram na quar-
ta-feira, 27 de abril, e vão 
até o dia 15 de maio. Mais 
informações e inscrições 
no site www.capitalem-
preendedor2022.com.br .

Serão disponibiliza-
das 360 vagas e podem 
se inscrever empresas 
dos estados do Amazonas, 
Espírito Santo, Minas 
Gerais, Paraíba, Para-
ná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Santa Catarina 
e São Paulo, estados que 
aderiram ao programa 
este ano. Em 2021, 30 
startups mineiras parti-
ciparam das etapas de 
capacitação on-line e seis 
chegaram à fase final, 
um encontro presencial 
de apresentação para in-
vestidores realizado em 
São Paulo, em novembro. 

Segundo um levan-
tamento realizado no ano 
passado pela plataforma 
de inovação Distrito, o 
valor total de investimen-
tos captados por startups 
brasileiras em 2021, até 
novembro, foi de US$ 9,8 
bilhões. Foi o maior volu-
me captado desde 2016. 
Em 2020, foram US$ 
3,6 bilhões. “O Capital 
Empreendedor ajuda os 
empreendedores a enten-
derem como é o processo 
de captação de investi-
mentos, a estruturarem 
seus processos para este 
fim, além de aproximá-los 
de investidores de peso 
no mercado nacional”, 
explica Igor Martins, ana-
lista do Sebrae Minas. 

Na primeira etapa 
do programa, as startups 
classificadas seguem para 
o workshop de empre-
endedores e oficinas de 
pitch, uma série de 11 
encontros on-line que 
serão realizados entre 
junho e julho. Nesta fase, 
os empreendedores se 
conectam com investi-
dores e consultores ju-
rídicos, conhecem ex-
periências de empresas 

investidas e participam de 
uma banca de investidores. 

As 120 startups in-
dicadas por essa banca 
seguirão para a etapa se-
guinte, de mentoria. Elas 
vão receber mentorias in-
dividuais e coletivas nos 
seguintes temas: negócios, 
comportamento, dados, 
governança e máquina de 
vendas. A última etapa do 
programa é o Circuito de 
Investimento. As 60 star-
tups que receberem as me-
lhores avaliações na etapa 
de mentorias apresentarão 
seus negócios para inves-
tidores de todo o Brasil em 
um evento presencial, no 
final do ano, em São Paulo. 

Balanço do projeto 
- O programa Capital Em-
preendedor já capacitou, 
em suas quatro edições, 
749 empresas de 25 esta-
dos. Foram oferecidas 11,2 
mil horas de capacitação. 
Entre as participantes, 125 
empresas conseguiram 
investimento por meio 
do programa, totalizando 
R$ 90 milhões de inves-
timentos em todos os es-
tágios do capital, desde 
subvenção, aceleradoras, 
plataformas de crowdfun-
ding de investimentos e 
fundos de investimentos. 

João Henrique Costa, 
CEO da startup Contajá, 
que oferece serviços de 
contabilidade on-line, 
foi um dos que partici-
param do Capital Em-
preendedor em 2021. A 
empresa foi uma das 50 
selecionadas em todo 
o país para a etapa fi-
nal de investimento. “O 
programa nos deu todo 
o direcionamento para 
entendermos o processo 
de captação de recursos, 
para criarmos uma tese 
adequada e um roadmap 
de contatos. Com esse 
amadurecimento, somado 
às consultorias na segun-
da etapa, conseguimos 
levantar recursos por 
conta própria”, conta. 

A Contajá recebeu um 
investimento de R$ 1,2 

milhão no ano passado, 
na modalidade Equity 
Crowdfunding, pela pla-
taforma Captable. Idea-
lizada em 2016, quando 
João Henrique e seu sócio 
ainda eram estudantes da 
Universidade Federal de 
Viçosa, a empresa já tem 
mais de 2 mil clientes 
ativos e conta com 60 
colaboradores. “Recebe-
mos cerca de 300 clientes 
novos por mês e temos 
a meta de fechar 2022 
com uma carteira de 5 mil 
clientes”, revela Costa. 
Para alcançar o objetivo, 
a Conta já oferece o dife-
rencial de agilidade nos 
serviços, por meio de uma 
plataforma on-line, o que 
possibilita uma economia 
de 90% para os clien-
tes em relação aos con-
correntes tradicionais do 
mercado de contabilidade. 

Leandro Rodrigues, 
da startup Checkbits, tam-
bém participou do Ca-
pital Empreendedor no 
ano passado. A startup de 
Divinópolis, no Centro-
-Oeste mineiro, oferece 
aplicativos que possibili-
tam realizar inspeções de 
equipamentos e vistorias 
para garantir a segurança 
e o padrão de operações 
comerciais e industriais. 

Além dos quatro só-
cios, a empresa tem 11 
colaboradores em Mi-
nas Gerais e 21 clientes 
no Brasil. “O programa 
mudou nossas perspec-
tivas. Entramos sem ter 
a mínima ideia de como 
conseguiríamos os primei-
ros investidores e saímos 
com contatos promisso-
res”, afirma Rodrigues. A 
expectativa da empresa, 
segundo ele, é conseguir o 
primeiro investimento, em 
torno de R$ 350 mil, ainda 
este ano. “Nossa estratégia 
está voltada para isso”, 
diz. (William de Jesus 
- Assessor de Imprensa - 
Sebrae Minas - Regional 
Jequitinhonha e Mucuri 
- Teófilo Otoni/MG – Pre-
fácio - (33) 99190-0011).

Adesão de Minas ao RRF 
volta ao regime de urgência

O Projeto de Lei (PL) 
1.202/19, que autoriza a 
adesão do Estado ao Regi-
me de Recuperação Fiscal 
(RRF), volta a tramitar 
em regime de urgência na 
Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). 
Mensagem com essa so-
licitação do governador 
Romeu Zema (Novo), au-
tor da proposta, foi re-
cebida nesta terça-feira 
(10/05/22), em Reunião 
Ordinária do Plenário.

O projeto autoriza o 
Executivo a solicitar a 
adesão ao RRF proposto 
pela União, por meio de 
um Plano de Recupera-
ção Fiscal, no qual serão 
especificadas medidas e 
ajustes, impactos e pra-
zos para sua implementa-
ção. O governador alega 
que a medida é necessária 
para corrigir desequilí-
brios nas contas públicas.

Na mensagem enca-
minhada à ALMG, Romeu 
Zema cita as “legítimas 
apreensões” do governo e 
da sociedade em relação à 
possibilidade de cassação 
das liminares que têm man-
tido suspenso o pagamento 
do serviço da dívida do 
Estado com a União. Nesse 
sentido, a adesão ao RRF 
permitiria nova negocia-
ção com o governo federal.

Por outro lado, a pro-
posta enfrenta dificul-

dades na tramitação por 
representar, na visão de 
alguns parlamentares, um 
“cheque em branco para 
o Executivo”. Isso porque 
somente após a adesão ao 
RRF as medidas para corri-
gir as contas públicas serão 
especificadas e podem até 
não ser aceitas pela União.

O PL 1.202/19 passará 
pela análise das Comissões 
de Constituição e Justiça, 
de Administração Pública 
e de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária, antes 
de ser votado no Plenário. 
Em virtude do regime de 
urgência, se a Assembleia 
não se manifestar em até 
45 dias sobre o projeto, 
ele será incluído na ordem 
do dia, travando a pauta 
do Plenário. Contado esse 
prazo, caso a proposi-
ção ainda esteja em aná-
lise de 1º turno, passará a 
tramitar em turno único.

O projeto do RRF foi 

recebido inicialmente em 
Plenário em outubro de 
2019. Em março de 2021, 
o governador enviou o 
substitutivo nº 1 ao projeto 
e, em outubro do mesmo 
ano, o substitutivo nº 2, 
adaptado às novas diretri-
zes da União. Junto com 
o novo texto, veio a soli-
citação para a tramitação 
em regime de urgência.

A matéria gerou enor-
me polêmica e acabou 
não sendo analisada no 
prazo previsto, passando 
a trancar a pauta do Ple-
nário. Em 22 de março 
deste ano, o governador 
retirou a urgência, e o 
projeto voltou ao trâmite 
normal, em dois turnos. 
Em meio à greve de várias 
categorias, a intenção era 
destrancar a pauta e per-
mitir a votação do reajuste 
de 10,06% aos servidores 
do Executivo. (ALMG - 
Assessoria de Imprensa).

Outras mensagens foram recebidas na mesma Reunião 
Ordinária de Plenário - Foto: Sarah Torres

Programa Capital Empreendedor 2022 está com inscrições 
abertas até o dia 15 de maio; serão disponibilizadas 360 vagas

PM prende homem por 
porte ilegal de arma de 

fogo em Almenara

A Polícia Militar pren-
deu um homem de 30 anos 
na sexta-feira (06/05), por 
porte ilegal de arma de fogo, 
no Bairro Planalto em Alme-
nara, no Vale do Jequitinho-
nha. Os militares realizavam 
a operação Maio Amarelo 

e durante a fiscalização de 
um dos bares da cidade 
deparou com um suspeito 
com um volume na cintura.

Levantada a suspeita, os 
policiais fizeram uma busca 
pessoal e encontraram um 
revólver calibre 32, com 06 

cartuchos intactos. O homem 
e a arma de fogo foram en-
caminhados para a delegacia 
de Polícia Civil de Almena-
ra, para as medidas de polí-
cia judiciária. (Assessoria de 
comunicação organizacional 
do 44º BPM, Almenara).
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Gerais
Cemig divulga resultado 

de propostas para a 
Chamada Pública de 

Eficiência Energética 2021

Mantida justa causa de 
trabalhadora que pediu 

afastamento médico, mas 
publicou fotos no Facebook 

em eventos de São Paulo 

A Justiça do Trabalho 
manteve a dispensa por 
justa causa de uma ex-
-empregada de uma em-
presa de telemarketing de 
Belo Horizonte, que pediu 
licença médica alegando 
depressão, mas postou 
em sua conta no Face-
book uma série de fotos de 
eventos de que participou 
em São Paulo. A decisão 
é dos julgadores da Quar-
ta Turma do TRT-MG, 
que, por unanimidade, 
mantiveram a decisão do 
juízo da 46ª Vara do Tra-
balho de Belo Horizonte.

A trabalhadora, que 
exercia a função de repre-
sentante de atendimen-
to, alegou que recebeu o 
comunicado de dispen-
sa por justa causa sem 
informação da empresa 
quanto à conduta que teria 
ensejado a punição. Con-
forme relatou, foi citada 
na carta apenas a alínea 
“b” do artigo 482 da CLT. 
Afirmou desconhecer o 
motivo que ensejou sua 
dispensa, ao argumento 
de estar de licença médica 
na ocasião. Acrescentou, 
ainda, possuir estabilidade 

provisória, por ser líder 
sindical. Por isso, ajuizou 
recurso pedindo a reforma 
da sentença quanto à ma-
nutenção da justa causa.

Mas a empregadora 
afirmou que a dispensa da 
reclamante foi motivada 
por incontinência de con-
duta e mau procedimento. 
Para a juíza convocada 
Maria Cristina Diniz Cai-
xeta, documentos anexa-
dos aos autos pela empre-
sa provam a falta grave 
imputada à ex-empregada.

Segundo a relatora, a 
representante de atendi-
mento apresentou, de fato, 
atestados médicos, em de-
corrência de suposto esta-
do depressivo. “Porém, no 
período correspondente de 
afastamento fundado nos 
atestados médicos, esteve 
presente em diversos even-
tos em São Paulo, estado 
diverso daquele em que 
ela reside, conforme fotos 
da página nas redes so-
ciais da ex-empregada no 
Facebook. Aliás, ao revés 
do afirmado no apelo, as 
fotos não revelam o estado 
abatido da trabalhado-
ra”, ressaltou a julgadora.

A Cemig divulgou 
em 10/05, o resultado 
da sua Chamada Pública 
de Projetos de Eficiên-
cia Energética 2021, que 
aprovou propostas para a 
melhoria das instalações, 
contemplando a substi-
tuição de equipamentos 
ineficientes por outros 
mais eficientes, e a insta-
lação de fontes de geração 
incentivadas, conforme 
as regras estabelecidas 
no edital. O valor total 
captado com recursos do 
Programa de Eficiência 
Energética (PEE) Cemig 
para esta Chamada foi 
R$ 13.645.306,62 e fo-
ram aprovados projetos 
de iluminação interna 
e iluminação pública, 
troca de motores, siste-
ma fotovoltaico e condi-
cionamento ambiental.

Entre os contempla-
dos estão a Copasa, o 
SAAE de Boa Esperança, 
os Correios, o Hospi-
tal das Clínicas de Belo 
Horizonte, a Santa Casa 
de São João Del Rei e a 
Sociedade Educacional 
Uberabense, além de di-
versas prefeituras como 
Almenara, Candeias, Juiz 
de Fora entre outras. Um 
destaque nesta Chamada 
Pública é que pela primei-
ra vez a Cemig terá um 
projeto para atender a sua 
maior classe consumido-

ra, a residencial, aprovado 
via o chamamento. Os de-
talhes dos resultados e ou-
tras informações podem 
ser conhecidas no Portal 
da Cemig na internet.

 A Chamada teve 
como objetivo a partici-
pação de clientes livres 
e cativos, conectados ao 
sistema de distribuição 
da Companhia e cujas 
propostas de projeto se 
enquadraram em uma 
das seguintes tipologias: 
industrial, residencial 
(itinerante), comércio e 
serviços, poder públi-
co, serviço público, ru-
ral e iluminação pública. 

Benefícios - Segundo 
a engenheira de eficiência 
energética Aline Pimen-
ta Martins, da Cemig, a 
redução do consumo de 
energia elétrica e a redu-
ção da demanda no horá-
rio de ponta para o sistema 
elétrico são os principais 
benefícios da Chamada 
Pública, além da disse-
minação dos benefícios 
da eficiência energética. 
“O chamamento propicia 
uma oportunidade para 
que o cliente proponha 
melhorias que permitam 
as soluções adequadas 
à redução do consumo 
e de gastos com a ener-
gia elétrica, impactan-
do também na sua fatu-
ra de energia”, explica.  

Nos últimos chama-
mentos, a Cemig recebeu 
propostas que resultaram 
no retrofit da iluminação, 
incluindo a iluminação 
pública, de equipamen-
tos de ar-condicionado, 
de motores e de equi-
pamentos de lavanderia 
hospitalar, bem como 
a instalação de sistema 
de aquecimento solar de 
água e implantação de 
sistemas fotovoltaicos. 
Ainda de acordo com a 
engenheira, iniciativas 
que contribuem para a 
promoção de tecnolo-
gias mais modernas e 
eficientes, como fontes 
limpas de geração de 
energia, se tornam mais 
acessíveis à sociedade 
por meio da Chamada Pú-
blica, ajudando a demo-
cratizar essas inovações. 

Mais de 90 projetos 
já aprovados - A Cha-
mada Pública de Projetos 
de Eficiência Energética 
é uma iniciativa da Ce-
mig, em conjunto com 
a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
que ocorre anualmente 
desde 2015, sendo que 
já foram aprovados mais 
de 90 projetos que be-
neficiam, principalmen-
te, prefeituras e serviços 
públicos, como universi-
dades e hospitais. (Foto: 
Cemig Divulgação).

16 projetos aprovados vão receber mais de R$ 13,6 milhões para 
substituição de equipamentos e instalação de fontes incentivadas 

Por meio dos últimos chamamentos, diversas instituições foram beneficiadas 
com ações de eficientização, como o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, que 

teve a substituição de 16 mil lâmpadas ineficientes por outras de LED

Para o voto condutor, 
houve violação à obriga-
ção contratual, que fez 
desaparecer a fidúcia que 
sempre deve existir nas re-
lações de trabalho, em de-
corrência de fato suficien-
temente grave a ensejar a 
ruptura do pacto laboral. 
“Nestes casos, não há que 
se cogitar medidas peda-
gógicas, nem tampouco 
importa o período anterior 
de prestação de serviço do 
empregado. A ocorrência 
de uma única falta dessa 
gravidade é bastante para 
ensejar a dispensa por justa 
causa, grave o suficiente 
para romper a fidúcia, 
essencial à manutenção 
do vínculo empregatí-
cio”, concluiu a julgadora.

Na visão da juíza re-
latora, ficou plenamente 
configurada a prática de 
falta grave suficiente para 
justificar a dispensa por 
justa causa, nos termos 
do artigo 482, alínea “b”, 
da CLT. Por isso, segundo 
a magistrada, não mere-
cem prosperar também 
os pedidos de reintegra-
ção e indenização corres-
pondente ao período de 
estabilidade provisória. 
“Isso porque hipotética 
estabilidade provisória 
em razão de representação 
sindical ou suspensão do 
contrato de trabalho não 
impede a configuração da 
dispensa por justa causa”. 
O processo já foi arquiva-
do definitivamente. (Se-
cretaria de Comunicação 
Social - Notícias Jurídicas 
- Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região).
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Segurança Pública
Motociclista desaparecido 

é encontrado morto às 
margens da rodovia MG-211

PM prende receptador 
e apreende motocicletas 

em Novo Cruzeiro

Índio com sintomas de 
embriaguez é atropelado na 
MGC-418, em Teófilo Otoni  

Itaipé – A Polícia Mili-
tar Rodoviária foi acionada 
na segunda-feira (09/05) 
para atendimento de um 
acidente de trânsito com 
vítima fatal na MG-211, 
km 11, município de Itai-
pé. A vítima estava com o 
capacete preso à cabeça, 
sem sinais vitais e coberta 
por capim, e a motocicleta 
estava aproximadamen-
te três metros do corpo.

Consta no boletim de 
ocorrência que a vítima 
estava desaparecida desde 
o domingo (08), por volta 
das 15h, pois teria saído de 
casa no Córrego da Fumaça, 
zona rural de Catuji, com 
objetivo de encontrar uma 
pessoa, residente na zona 
rural de Itaipé, próximo 
ao Km 11. A pessoa que 
a vítima teria ido visitar 
confirmou o encontro no 
domingo e que por volta 
das 15h, a vítima deixou o 
local e retornou para casa.

A família do motoci-
clista havia registrado uma 
ocorrência narrando o seu 
desaparecimento. Perce-
bendo que a vítima não 
retornou os familiares fo-

Durante operação da 
Polícia Militar na zona 
rural de Novo Cruzeiro 
na terça-feira (10/05), em 
conjunto com a Polícia 
Militar de Meio Ambien-
te, as equipes prenderam 
um cidadão na posse de 
uma motocicleta com 
queixa de furto e placa 
de outro veículo, que es-
tava em sua residência.

Segundo a PM, o ci-
dadão é suspeito de ser um 
dos autores de roubo con-
tra um homem, ocorrido na 
última sexta-feira, na zona 
rural de Novo Cruzeiro, 
próximo à casa da vítima, 
mas negou ter participação 
no crime. Outro suspeito 
do roubo foi abordado 
e a vítima o reconheceu 
como sendo um dos au-
tores, mas também negou 
participação no crime. Em 
continuidade à operação, 
os policiais apreenderam 
duas armas de fogo ar-
tesanais, tipo polveiras. 
Também foi apreendida 
uma motocicleta com uma 
placa falsa, tipo Mercosul, 

ram procurá-la às margens 
da rodovia MG-211, tendo 
sido o corpo encontrado 
juntamente com a motoci-
cleta na segunda-feira (09), 
por volta das 15h30min.

“Durante consulta ao 
sistema informatizado cons-
tatou-se que o motociclista 
era inabilitado. Trata-se de 
mais um sinistro com vítima 
fatal envolvendo motoci-
clista inabilitado. A Polícia 
Militar Rodoviária alerta a 
população quanto aos riscos 

de conduzir um veículo sem 
a devida habilitação, pois 
durante o processo o aluno 
passa por aprendizagem que 
o capacita a dirigir de forma 
segura em via pública”, 
disse o tenente Reinaldo. 
"Maio Amarelo: Juntos sal-
vamos vidas". Polícia Mi-
litar Rodoviária: “Os anjos 
da guarda dos caminhos 
de Minas". (Informações/
Fotos: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão/ 15ª Cia PM Rv).

sendo que estava na casa 
de outra pessoa, que não 
se encontrava no local.

O preso por receptação 
foi conduzido à delegacia 
de Polícia Civil de Novo 
Cruzeiro, com os materiais 
apreendidos. As duas mo-
tocicletas e as respectivas 
placas foram encaminha-
das ao pátio conveniado 

ao Detran, ficando à dis-
posição da autoridade de 
trânsito. Equipes: 232ª Cia 
PM: tenente Thalles, sar-
gento Marcos, cabo Sena. 
Equipe Meio Ambiente: 
sargento Dárcio, sargen-
to Alessandro. (Informa-
ções/Fotos: tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).

Caminhoneiro com sinais 
de embriaguez sai da 

pista na MGC-418
Teófilo Otoni - A Po-

lícia Militar Rodoviária 
registrou um acidente na 
segunda-feira (09/05), por 
volta das 22h30, uma saída 
de pista na MGC-418, km 
171, chegando em Teófilo 
Otoni, envolvendo um ca-
minhoneiro com sintomas 
de embriaguez. Devido às 
escoriações leves o moto-
rista foi encaminhado a 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA). Conforme 
versão apresentada pelo 
motorista de um caminhão 
M. Benz, ele transitava 
sentido Carlos Chagas a 
Teófilo Otoni, momento 
em que cochilou na dire-
ção do veículo ao passar 
por uma curva, perdeu o 
controle direcional e saiu 
da pista, mas não capotou.

Os militares notaram 
sinais de embriaguez no 
motorista e ao submetê-
-lo ao teste de etilômetro 
constataram o valor 0,24 
MG/L, situação que não 
configura o crime, mas 
confirma a infração “con-
duzir veículo sob a influ-
ência de álcool”, motivo 
que culminou no recolhi-
mento da CNH e autuação 
na infração gravíssima 

multiplicada por 10, equi-
valente a R$ 2.934,70.

Em conversa com o 
condutor do caminhão, ele 
declarou aos policiais que 
havia ingerido um pouco 
de cachaça. “Apesar de não 
termos as reais causas do 
sinistro, o próprio condutor 
declarou ter consumido be-
bida alcoólica. Novamente 
alertamos os usuários das 
rodovias quanto aos riscos 
da combinação bebida e 
direção, bem como a ne-
cessidade do respeito à 
fisiologia, parando para 
descansar sempre que o 
corpo demonstrar sinais de 
fadiga, principalmente nos-
sos amigos caminhoneiros 

que trabalham diariamente 
contra o tempo e as difi-
culdades da profissão”, 
disse o tenente Reinaldo.

Ele enfatiza que, feliz-
mente, o acidente resultou 
apenas em lesões leves e 
danos materiais, mas neste 
momento poderia estar 
divulgando uma grande 
tragédia caso o caminhão 
atingisse um ônibus, au-
tomóvel ou motociclista. 
"Maio Amarelo: Juntos 
salvamos vidas”. 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).

Teófilo Otoni – A Po-
lícia Militar Rodoviária 
registrou um atropelamento 
de um indígena na noite 
de sexta-feira (06/05), na 
rodovia MGC-418, perí-
metro urbano de Teófilo 
Otoni. Os militares foram 
ao local e foram informados 
que um índio com sinais 
de embriaguez caminhava 
pela rodovia, e foi atrope-
lado por um veículo Ford 
Fiesta, que abandonou o 
local. O índio foi socorrido 
e encaminhado à Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).

Os policiais foram até 
a UPA para obterem mais 
informações e foram in-
formados que índio estava 
desacordado. Segundo o 
tenente Reinaldo Martins, a 
Polícia Militar Rodoviária 
tem detectado a presença 
de andarilhos, pessoas com 
necessidades especiais, in-
divíduos embriagados e 
alguns indígenas, transi-
tando no perímetro urbano 
da MGC-418, situação que 
vem causando preocupação.

“Sabemos das dificul-
dades das famílias nos cui-
dados com alguns entes 

queridos, porém dentro das 
possibilidades, solicitamos 
uma atenção maior justa-
mente para evitarmos os 
atropelamentos que podem 
ferir ou matar os transeuntes 
ou mesmo ciclistas e mo-
tociclistas envolvidos nos 
sinistros”, disse o militar 
que pede aos consumido-
res de bebidas alcoólicas 
que andam pela MGC-418, 
evitarem os acostamen-
tos ou travessias em locais 
inapropriados, principal-
mente no horário noturno.

Por fim, sugere aos 
grupos e entidades respon-
sáveis por cuidarem dos 
indígenas, que os orien-
tem quanto aos riscos de 

atropelamentos nas vias 
públicas, em especial nas 
rodovias por onde passam 
veículos diversos, incluin-
do ônibus e caminhões. “A 
Polícia Militar Rodoviária 
continuará realizando as 
ações e operações preven-
tivas, a imprensa tem nos 
apoiado na divulgação das 
orientações, mas precisa-
mos da responsabilidade 
dos transeuntes”. “Maio 
Amarelo: Juntos Salva-
mos vidas”. Polícia Mili-
tar Rodoviária: Os anjos 
da guarda dos caminhos 
de Minas”. (Informações/
Foto: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).
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Publicação LegalPolícia Militar Rodoviária prende 
motorista com medicamento de 

uso proibido (Rebite), na MGC 418

PM prende homem com drogas e 
dinheiro no Bairro Joaquim Pedrosa

Na sexta-feira (06/05) 
a Polícia Militar Rodovi-
ária realizava a operação 
Rota Segura na MGC-418, 
perímetro urbano de Teófi -
lo Otoni, quando a equipe 
abordou o veículo Fiat 
Strada e na vistoria loca-
lizou 23 comprimidos de 
Nobésio Extra Forte (Rebi-
te). O condutor alegou ser 
usuário do medicamento e 
que teria comprado de um 
motorista. Ele foi preso, 
conduzido para confecção 
de Termo Circunstanciado 
de Ocorrência (TCO) e o 
medicamento apreendido.

“Apesar da proibição 
o “Rebite” é um medica-
mento comumente utili-
zado por motoristas para 
inibir o sono e aumentar 
a possibilidade de dirigir 
por horas ininterruptas de 
trabalho, mas o seu uso 
contínuo pode gerar uma 

série de problemas, den-
tre eles a necessidade de 
aumentar cada vez mais 
a quantidade para manter 
o efeito, além de danos 
graves à saúde”, disse o 
tenente Reinaldo Martins.

A Polícia Militar Ro-
doviária alerta quanto aos 
riscos da combinação “Re-
bite e direção de veículos”, 
uma vez que o motorista 
pode apagar repentina-
mente e causar acidentes 
gravíssimos, muitos deles 
com morte. “Deixamos 
um alerta especial aos 
nossos amigos caminho-
neiros, que trafegam com 
veículos de grande porte e 
vivem lutando diariamente 
contra o tempo. Sabemos 
da necessidade de muitos 
profi ssionais trabalharem 
bastante para sustenta-
rem as famílias, mas a 
sua saúde, a sua seguran-

ça e dos demais usuários 
das rodovias são priori-
dades”, alertou o militar.

O tenente Reinaldo 
disse que a sua sugestão é 
que os motoristas busquem 
formas de melhoria da con-
dição física, mas que não 
consumam drogas para au-
mentar a resistência, pois 
além da possibilidade de 
causar acidentes de trân-
sitos gravíssimos, podem 
ser presos pela posse de 

substância entorpecente e 
comprometer a sua fi cha 
perante a justiça, o que 
pode trazer transtornos 
ao tentar um emprego. 
“Maio Amarelo: Juntos 
Salvamos vidas”. Polícia 
Militar Rodoviária: Os 
anjos da guarda dos ca-
minhos de Minas”. (Infor-
mações: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 
1º Pelotão da 15ª Cia PM 
Rv. Foto: Divulgação).

Teófilo Otoni - Du-
rante operação da Polícia 
Militar na Rua José Ino-
cêncio, Bairro Joaquim 
Pedrosa, na sexta-feira 
(06/05), após levantamen-
tos do setor de inteligência 
apontando que no local 
estaria ocorrendo tráfico 
de drogas, os militares do 
Tático Móvel avistaram 
um homem em atitudes 
suspeitas. Foi feita a abor-
dagem e busca pessoal 
no suspeito, sendo loca-
lizado em seu poder 10 
pinos mais 02 papelotes 
com cocaína, 08 pedras de 
crack, um telefone celular 
e R$ 850 em dinheiro.

Já sendo monitorado, 

os militares perceberam que 
o homem que estava senta-
do próximo a uma árvore, 
foi procurado por um tran-
seunte que retirou um di-
nheiro do bolso, entregou a 
ele e ele retirou do bolso um 
invólucro plástico e entre-
gou ao transeunte que ime-
diatamente saiu do local. 
Segundo a PM, o homem 
assumiu a propriedade do 
material e disse que vendia 
cada pino com cocaína pelo 
valor de R$20 e a pedra de 
crack pelo valor de R$10.

O homem foi preso 
e conduzido à delegacia 
de Polícia Civil para as 
medidas de polícia judici-
ária. O homem disse que 

estava na cidade há cin-
co meses, sendo oriundo 
de Governador Valadares, 
onde possui registro de 
ocorrência também por 

tráfi co de drogas. Equipe 
Tático Móvel: sargento 
Wanderson, cabos Deivson 
e Jadson. (Informações/
Foto: PMMG, 19º BPM).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - Aviso de Licitação – Pregão Presencial No. 
017/2022 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica 
que abrirá Processo Licitatório No. 060/2022 Modalidade 
Pregão Presencial No. 017/2022, cujo objeto é a contrata-
ção de serviços diversos de publicação de atos adminis-
trativos em veículos de imprensa ofi cial para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais de Padre Paraíso/
MG. A Abertura será dia 25/05/2022 às 08h00min, na Sala 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, 
Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-
000. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian 
Jardim Costa Reis – Presidente da CPL, pelos e-mails: 
licitacaopp@gmail.com ou licitacao@padreparaiso.
mg.gov.br ou pelo site: padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

Expediente Um jornal Diário a serviço do nordeste de Minas - Fundado em 05 de agosto de 1969

Diretor Responsável: Wilmar Souza e Silva 

Redação e Composição: 
Rua Victor Renault, 737 - Fundos - Laerte Laender 

39.803-151 • Teófi lo Otoni • MG 
Tribuna do Mucuri Ltda.

CNPJ: 17.709.734/0001-47 • (33) 98851-0806

Representante em Belo Horizonte: 
André Francisco Oliveira Silva (98851-0805)

Jurídico: 
Dr. Marcos Ganem

Advogados Associados 
m.ganem@uol.com.br

Contábil: 
Vitaly Almeida & Contadores Associados Ltda

vitalyalmeida@gmail.com

Colaboradores: 
Alfredo Ferreira Filho; Dr. Hélio Pedro Soares; 

José de Paiva Neto; Juliana Lemes da Cruz; 

Dr. Jeferson Botelho Pereira; Paulo Sérgio Almeida 
Santos; Márcio Barbosa dos Reis.

Impressão:
Gráfi ca Três Vales 

Rua Marcelo Guedes, 154 
Cidade Alta - Teófi lo Otoni

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013407 - MAXSUEL DOS SANTOS FAGUNDES, 

solteiro, maior, microempresário, nascido aos 08/06/1986, 
no Hospital São Lucas, natural de Teófilo Otoni-MG, resi-
dente na Rua Daniel Freire, 255, Bairro Novo Horizonte, 
Teófilo Otoni-MG, filho(a) de MARCIO FAGUNDES DE 
MORAIS e MARIA SELMA DOS SANTOS FAGUNDES; 
e INGRITH WOLFF SANTOS, solteira, maior, auxiliar 
administrativa, nascida aos 12/05/1985, no Hospital Bal-
bina Bragança, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na 
Rua Dom Felipe, 288 A, Bairro Fátima, Teófilo Otoni-MG, 
filho(a) de DIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS e 
MARIA NARCI WOLFF SANTOS; 

013408 - PEDRO DANIEL SOMERLATE PEREI-
RA, solteiro, maior, estudante, nascido aos 05/10/1998, no 
Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
na Rua José França Dourado, 374, Bairro Laerte Laender, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GILSON DANIEL ROSA e 
JANAÍNA SOMERLATE PEREIRA DANIEL; e CAMILLA 
COSTA SCHAPER DI PIETRO, solteira, maior, estudante, 
nascida aos 17/01/2003, no Hospital São Lucas, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Avenida Ione Lewick, 1303, 
Bairro Filadélfi a, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de BRUNO 
BARROS DI PIETRO e CRISTIANE COSTA SCHAPER 
DOS SANTOS DI PIETRO; 

Teófi lo Otoni-MG 11/05/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13407 a 13408

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO 
DOS VOLANTES – MG, Processo de Licitação 
no. 053/2022. Na modalidade Chamada Pública nº 
002/2022, para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
diretamente da Agricultura Familiar e Empreendedor 
Familiar Rural, durante o exercício 2022. Os interes-
sados deverão apresentar a documentação prevista no 
art. 36 da Resolução FNDE 006/2020 para habilitação e 
projeto de venda até o dia 02/06/2022, às 09h00min, na 
Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Ponto 
dos Volantes (MG), Rua do Ginásio, 20, Centro, Ponto 
dos Volantes (MG) – CEP 39615-000, Telefone (33) 
3733-8001 / 8000, e-mail: licitacacao@pontodosvolan-
tes.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis no site: www.pontodosvolantes.
mg,gov.br. Ponto dos Volantes, 11 de maio de 2022. 
Leandro Ramos Santana – Prefeito Municipal.
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