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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

Viação Vale do Mucury:
Primeiro sorteio da Ação entre
amigos, Cartão Premiado 2022

Teófi lo Otoni - A Via-
ção Vale do Mucury está 
realizando a ação entre 
amigos – Cartão Premiado 
2022, evento que premia 
usuários da empresa das 
linhas urbanas e rurais. 
Colocando crédito no valor 
de R$ 50,00 no Mucury 
Card a pessoa ganha na 
hora um cupom para parti-
cipar da promoção “Cartão 
Premiado”. Preencha cor-
retamente e deposite em 
uma das urnas disponíveis 
nos pontos de venda e 
concorra a muitos prêmios, 
eletroeletrônicos e ele-
trodomésticos. Página 2

Reunião do CONSEJ realizada 
no Ministério de Justiça e 

Segurança Pública em Brasília

Na segunda-feira (09/05), durante todo o dia, a Secretaria de Justiça e Segurança 
Pública de Minas Gerais (Sejusp) participou da 2ª sessão de 2022 do Conselho Nacional 
dos Secretários, em Brasília, que contou com a participação de Secretários de todos os 
Estados federados. Durante a realização da pauta, a Polícia Penal de Minas Gerais apre-
sentou com destaque e desenvoltura o SISPAER, Sistema Integrado de Segurança e Pa-
trulhamento Aéreo a todos os Secretários de Administração Prisional do Brasil. Página 2

Arsae-MG promove 
Audiência Pública em Teófi lo 
Otoni para debater Revisão 

Tarifária da Copanor

A Arsae-MG promoveu na quarta-feira (11/05), no anfi teatro da SRE de Teófi lo Otoni, 
uma Audiência Pública para debater os resultados preliminares da 4ª Revisão Tarifária 
Periódica da Copanor, subsidiária da Copasa que atua no norte do Estado. Servidores da 
Agência apresentaram a proposta de tarifas para aplicação a partir de agosto de 2022. Além 
das tabelas tarifárias foi mostrada a evolução dos principais custos da empresa. Página 4
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Cidade/Gerais
Reunião do CONSEJ realizada 

no Ministério de Justiça e 
Segurança Pública em Brasília

Viação Vale do Mucury: 
Primeiro sorteio da Ação entre 
amigos, Cartão Premiado 2022

Teófilo Otoni  -  A 
Viação Vale do Mucury 
está realizando a ação 
entre amigos – Cartão 
Premiado 2022, evento 
que premia usuários da 
empresa das linhas urba-
nas e rurais. Colocando 
crédito no valor de R$ 
50,00 no Mucury Card 
a pessoa ganha na hora 
um cupom para partici-
par da promoção “Car-
tão Premiado”. Preencha 
corretamente e deposite 
em uma das urnas dis-
poníveis nos pontos de 
venda e concorra a muitos 
prêmios, eletroeletrôni-
cos e eletrodomésticos.

Quanto mais crédito 
comprar mais chance terá 
de ganhar. Locais de ven-
da: Banca do Vande, Praça 
Tiradentes e no Terminal 
de Integração ao lado da 
rodoviária. As urnas estão 
nos pontos de venda. A 
campanha é realizada há 
60 anos, com o objetivo 
de prestigiar os clientes, 
valorizar as pessoas que 
estão lado a lado com 
a empresa no dia a dia.

O 1º Sorteio foi rea-
lizado na segunda-feira 
(09/05), e os contempla-
dos foram: Evaniria Costa 
dos Santos que ganhou um 
Forno Microondas, Apa-
recida Dias Amaral que 
ganhou um Ventilador, e 
Jussara de Jesus Santos 
Cardoso que ganhou uma 
Misteira. O 2º Sorteio será 
no dia 15 de junho, as pre-
miações serão 01 Fogão, 
01 Tablet e 01 Liquidifi-
cador. E o 3º Sorteio será 
no dia 17 de julho, quando 
serão sorteados 01 TV de 
Led, 01 Microondas, 01 
Ventilador e 01 Tablet. Os 
clientes contemplados reti-
ram seus prêmios na sede 
da Viação Vale do Mucury, 
no Bairro São Jacinto.

Na segunda-feira 
(09/05), durante todo 
o dia, a Secretaria de 
Justiça e Segurança Pú-
blica de Minas Gerais 
participou da 2ª sessão 
de 2022 do Conselho 
Nacional dos Secretários, 
em Brasília, que con-
tou com a participação 
de Secretários de todos 
os Estados federados.

Durante a realização 
da pauta, a Polícia Penal 
de Minas Gerais apre-
sentou com destaque e 
desenvoltura o SISPAER, 
Sistema Integrado de Se-
gurança e Patrulhamento 
Aéreo a todos os Secre-
tários de Administração 
Prisional do Brasil, com 
demonstração da tecnolo-
gia avançada na preven-
ção e combate ao arre-
messo de objetos ilícitos 
nos estabelecimentos 
penais em Minas Gerais.

Ao final da sessão, a 
Polícia Penal foi convi-
dada a ministrar um curso 
de capacitação a todos os 

policiais penais do Brasil, 
com a disponibilização 
de vagas no curso de for-
mação de pilotos de aero-
naves remotamente pilo-
tadas pelo Departamento 
Penitenciário Federal e 
demais entes federativos.

O curso será rea-
lizado pelo Centro de 
Instrução de Aeronaves 
Remotamente Pilota-
das (CIPARP) PPMG, 
cuja formação será ba-
seada na MCA 56-4 
focada para os órgãos 
de segurança pública 
no modal aéreo não 
tripulado, tornando o 
cenário aéreo não tripu-
lado ainda mais forte e 
com profissionais cada 
vez mais capacitados.

Pa r t i c ipa ram do 
evento em Brasília, o 
dr. Rodrigo Machado, 
Diretor Geral do Depar-
tamento Penitenciário 
de Minas e do Policial 
Penal, Cassimiro Fer-
nandes, coordenador de 
operações com aerona-

ves remotamente pilo-
tadas. Destaca-se que 
em julho a Polícia Penal 
de Minas Gerais estará 
presente no Seminário 
de Inteligência no Es-
tado do Espírito Santo, 
participando também do 
evento na divulgação da 
nova tecnologia de com-
bate ao crime no Brasil.

“A Polícia Penal é 
imprescindível na efeti-
va prestação de serviço 
público e na engrena-
gem harmônica do sis-
tema de justiça, fazen-
do custódia, ressocia-
lizando e combatendo 
o crime organizado. A 
apresentação do sistema 
de patrulhando aéreo da 
Polícia Penal de Minas 
Gerais ao Conselho Na-
cional de Secretários de 
Administração Prisional 
é uma inequívoca de-
monstração da importan-
te instituição para a pro-
moção da Justiça deste 
país”, asseverou o Secre-
tário Jeferson Botelho.
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Cidade/Gerais
Senado aprova 

projeto que garante 
as prerrogativas dos 

advogados
O Senado realizou 

esforço concentrado, sob 
a condução do presidente 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), e finalizou nesta 
quarta-feira (11/05), a 
aprovação de indica-
ções de 12 autoridades 
e ainda o PL 5.284/2020, 
que estabelece critérios 
na hipótese de busca e 
apreensão em escritórios 
de advocacia no país e 
moderniza o Estatuto da 
Advocacia, o Código de 
Processo Civil e o Có-
digo de Processo Penal 
e garantir as prerroga-
tivas dos advogados.

O projeto foi rela-
tado pelo senador We-
verton Rocha e segue 
para sanção presidencial. 
Entre as alterações, a 
matéria trata da invio-
labilidade do escritório 
e do local de trabalho, 
como também do regime 
trabalhista dos advo-
gados e de estagiários. 
Aborda mudanças sobre 
a fixação dos honorá-
rios advocatícios, regu-
lamenta o contrato de 
associação, moderniza 
as organizações socie-
tárias das sociedades 
de advogados, aprimo-
ra as atribuições legais 
do Conselho Federal e 
das Seccionais e ainda 
confere mais autono-
mia à OAB, permitindo 
que representantes da 
Ordem possam atuar 
na defesa das prerro-
gativas da classe em 
investigações criminais.

Além disso, o PL 
incrementa a pena para 
os crimes de violação 
das prerrogativas do 
advogado, que passa 
a ser de 2 a 4 anos de 
detenção e multa. A ad-
vocacia é prevista na 
Constituição Federal 
como função essencial 
à justiça. O objetivo do 
projeto, de autoria do de-
putado Paulo Abi-Ackel 
(PSDB-MG), é reforçar 
a dignidade da atuação 
do advogado e garantir 
as condições necessárias 
para o bom desempe-
nho dos profissionais.

Gastos em anos 
eleitorais - Os senadores 

também enviaram para 
sanção presidencial, o 
PL 4.059/2021, que muda 
o limite de gastos com 
propaganda do governo 
em anos eleitorais, rela-
tado pelo senador Edu-
ardo Gomes (PL-TO). O 
projeto muda a forma de 
cálculo para determinar 
quanto os governos fe-
deral, estaduais e muni-
cipais podem gastar com 
publicidade em anos elei-
torais. O objetivo é confe-
rir maior imparcialidade, 
isenção e transparência 
ao processo contratual.

Aprovada também e 
enviada à promulgação, 
a Proposta de Emenda 
à Constituição 32/2021, 
relatada pelo senador We-
verton Rocha (PDT-MA), 
que aumenta de 65 para 
70 anos a idade máxima 
para nomeação de juízes 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
e ministros de tribunais 
regionais federais e de 
tribunais superiores. Na 
prática, a proposta de 70 
anos como idade máxi-
ma para nomeação de 
magistrados é um ajuste 
à Emenda Constitucional 
88, que, desde 2015, al-
terou o limite de idade da 
aposentadoria compulsó-
ria dos ministros do STF, 
tribunais superiores e 
TCU de 70 para 75 anos. 
Uma proposta que possi-
bilita a ampliação do tem-
po de trabalho para quem 
está na ativa e evita apo-
sentadoria precoce, com 
a subsequente vacância 
do cargo e necessidade de 
preenchimento, pela pos-
se de novos integrantes.

Autoridades - O es-

forço concentrado para 
apreciação de indica-
ções de autoridades foi 
iniciado na terça-feira 
(10) e finalizado nesta 
quarta (11). Foram enca-
minhados à Presidência 
da República a aprovação 
de João Carlos Uzêda 
Accioly (MSF 2/2022) 
para o cargo de diretor 
da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM); Luís 
Henrique Sobreira Lopes 
(MSF 56/2021) para o 
cargo de embaixador do 
Brasil na Bolívia; Bernard 
Jorg Leopold de García 
Klingl (MSF 66/2021) 
para embaixador em Be-
larus; Fábio Vaz Pitaluga 
(MSF 70/2021) para ser 
embaixador na Armê-
nia; Octávio Henrique 
Dias Garcia Côrtes (MSF 
85/2021) para embaixa-
dor no Japão; Carlos Hen-
rique Moojen de Abreu e 
Silva (MSF 84/2021) para 
embaixador no Panamá; 
Claudia de Borba Ma-
ciel (MSF 5/2022) para 
embaixadora na Guiné-
-Bissau; João Tabajara 
de Oliveira Júnior (MSF 
89/2021) ao cargo de 
embaixador na Albânia; 
Paulo Fernando Dias Fe-
res (MSF 9/2022) para 
o cargo de embaixador 
em Bangladesh; Patrí-
cia Maria Oliveira Lima 
(MSF 13/2022) para em-
baixadora do Brasil em 
Camarões e, cumulativa-
mente, no Chade; André 
Luiz Azevedo dos Santos 
(MSF 47/2021) para o 
cargo de embaixador na 
Síria; e do General de 
Exército Lourival Carva-
lho Silva (MSF 40/2022) 
para ministro do Superior 
Tribunal Militar (STM).

Será neste sábado 
(14), em Teófilo Otoni, 

o especial musical 
Falando de Amor

Falando de Amor é 
uma apresentação musi-
cal especial pelo mês das 
mães, que vai reunir mú-
sicos de Teófilo Otoni no 
Centro de Eventos Expo-
minas no sábado (14/05), 
às 20h, para promover a 
arte cultural. Idealizado 
por Juan Pablo e Ryccel 
Fernando, o evento con-
tará com a participação 
de Juan Pablo, Ryccel 
Fernando, Erick Marllon, 
Anna Macedo, Rhafael 
Tomich e Miro Ramos.

Juan Pablo ressalta 
que a cidade está carente 
de eventos nos últimos 
anos e está tendo a opor-
tunidade de realizar este, 
pois conta com alguns 
apoiadores que ajudaram 
a custear todas as despe-
sas, como equipamentos 
de som, de luz, aluguel 
de espaço e outras. Ex-
plica que o projeto inicial 
começou com a ideia no 
mês de maio, homenagear 
as mães com um musical, 
principalmente pensan-
do na cultura da cidade 
que está muito isolada.

O repertório vai passar 
por vários clássicos como 
Rod Stewart, Milton Nas-
cimento, Djavan, Roberto 
Carlos e Pixinguinha. Um 
repertório eclético de 1 
hora e 20 minutos. Tem 
mais de dois meses que os 
organizadores estão pre-
parando essa apresentação 
musical, olhando cada de-
talhe, cada harmonia da 

música, para levar às mães 
e familiares um verdadeiro 
espetáculo para a cidade.

“Eu Juan, e Ryccel ide-
alizamos e tentamos agarrar 
essa oportunidade de fazer 
algo pela cidade, pela cultu-
ra musical”, disse Juan, ex-

plicando que vai ver como 
será a adesão dessa primei-
ra edição do evento, para 
possivelmente se tornar tra-
dição. Ingresso: R$ 40,00. 
Meia para estudantes: 
R$20,00. Não haverá co-
brança de estacionamento.

Professores de Música, Juan Pablo e Ryccel 
Fernando, organizadores do evento

O espetáculo musical pelo mês das mães vai reunir grandes músicos da cidade
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Cidade/Gerais
TJMG doa lacres de alumínio 

arrecadados na capital
O Tribunal de Jus-

tiça de Minas Gerais 
(TJMG) entregou, nesta 
terça-feira (10/5), 14 ga-
lões de 20 litros cheios 
de lacres de alumínio, 
retirados de latinhas, à 
Associação Lacre do 
Bem. O material, to-
talizando mais de 107 
kg, será vendido a em-
presas de reciclagem e 
permitirá a aquisição e 
doação de cadeiras de 
rodas. Além de dar mais 
independência e autono-
mia aos contemplados, 
a iniciativa promove a 
sustentabilidade. Para 
aquisição de uma cadei-
ra de roda, é necessário o 
valor equivalente à ven-
da de aproximadamente 
100 kg de lacres. O pro-
jeto social Lacre do Bem 
conta com mais de 270 
pontos de coleta em 14 
estados e no Distrito Fe-
deral para recolhimen-
to, em escolas, empre-
sas e órgãos públicos.

Esta foi a terceira 
entrega de um grande 
volume de lacres arre-
cadados pelo TJMG e 
doados à ONG Lacre do 
Bem. O convênio entre o 
TJMG e a entidade para 
promover a iniciativa foi 
firmado em 2019 e está 
em vigor um termo de 
referência técnica, que 
vai até 2023. As doações 
podem ser feitas em 
recipientes instalados 
na entrada de todas as 
unidades do TJMG na 
capital e em algumas 
comarcas do interior. 
O projeto começou em 
2013, a partir da mo-
bilização da estudante 
Júlia Macedo, na época 
com 9 anos. Sensibi-
lizada ao visitar uma 
instituição que cuida de 
crianças com paralisia 
cerebral, ela decidiu 
agir. O projeto conta 
com doações de lacres.

A assessora téc-
nica da Secretaria de 
Governança e Gestão 
Estratégica (Segove), 
responsável pelo Pro-
grama de Logíst ica 
Sustentável (PLS) do 
TJMG e integrante do 
Núcleo Socioambiental 
do TJMG, Selmara Al-
ves Fernandes, salien-
tou a importância dessa 
cooperação e do envol-

vimento dos públicos 
interno e externo com a 
proposta, que une inclu-
são, cidadania, solidarie-
dade, responsabilidade 
social e sustentabilidade.

 “Trata-se de uma 
ação permanente que não 
tem custo para o Tribu-
nal, e fortalece a cultura 
de uma corrente do bem 
e de esforços em prol da 
coletividade. Os galões 
onde podem ser depo-
sitados os lacres ficam 
sempre em locais de fácil 
acesso, nas entradas dos 
prédios. Esse pequeno 
gesto de guardar e doar 
os lacres tem grande sig-
nificado. Além de ser 
importante para ajudar a 
quem precisa, o projeto 
Lacre do Bem estimula 
a consciência ambiental 
e a reciclagem”, afirmou.

A gestora social do 
Lacre do Bem, Ivete Ma-
cedo, diz que o propó-
sito da associação, cujo 
trabalho é voluntário, é 
gerar impacto humano 
por meio de uma rede 
do bem que promova 
educação ambiental, in-
clusão social e qualidade 
de vida. Hoje, segun-
do ela, o projeto recebe 
lacres até do exterior, 
enviados pelos Correios 
ou por outros meios. 

“Já reciclamos mais 
de 72 toneladas de lacres 
de alumínio e doamos 
740 cadeiras de rodas. 
O resultado de nossa 

campanha depende da 
participação de muitos, 
só temos sucesso com 
esse engajamento. A for-
ça de quem realmente 
quer ajudar é enorme, 
a pessoa descobre uma 
forma de contribuir. Esse 
apoio é grandioso para 
nós. Só temos a agradecer 
ao TJMG por nos apoiar, 
nessa parceria incrível. 
Agradecemos também 
a todos os servidores 
e colaboradores que se 
empenharam em reunir 
esses lacres, que farão 
a diferença na vida de 
muita gente”, afirma. 

Mas a motivação 
maior, segundo Ivete, 
é a gratidão de quem 
é contemplado com o 
equipamento, sejam ido-
sos, doentes, crianças 
ou jovens e adultos que 
sofreram amputações. 
“O olhar de esperança de 
quem consegue a cadeira 
de rodas nos contagia e 
impulsiona. É algo de que 
a pessoa precisa tanto, 
para se locomover, fa-
zer um tratamento. Isso 
restaura sua dignidade, 
pois ela não precisa ser 
carregada, não fica tão 
dependente dos outros. É 
gratificante ver o sorriso 
nascer no rosto dessas 
pessoas”, (Diretoria Exe-
cutiva de Comunicação 
– Dircom - Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais 
– TJMG /Crédito: Ce-
cília Pederzoli/TJMG).

Arsae-MG promove 
Audiência Pública em Teófilo 
Otoni para debater Revisão 

Tarifária da Copanor

A Arsae-MG promo-
veu na quarta-feira dia 
11/05, das 14hs às 18hs, 
no anfiteatro da Superin-
tendência Regional de En-
sino de Teófilo Otoni, uma 
Audiência Pública a fim de 
debater os resultados preli-
minares da 4ª Revisão Tari-
fária Periódica da Copanor, 
subsidiária da Copasa que 
atua no nordeste do Esta-
do. Servidores da Agência 
apresentaram a proposta 
de tarifas para aplicação a 
partir de agosto de 2022. 
Além das tabelas tarifárias, 
foi mostrada a evolução 
dos principais custos da 
empresa, bem como a evo-
lução dos indicadores de 
universalização e de qua-
lidade do serviço que fo-
ram utilizados para fins de 
definição das tarifas. Nesta 
fase, além da Audiência 
Pública nº 41/2022, os inte-
ressados podem contribuir 
por escrito até o dia 30 de 
maio de 2022, na Consulta 
Pública 29/2022, enviando 
e-mail para consultapubli-
ca29@arsae.mg.gov.br.

 De acordo com o ge-
rente de Regulação Tarifá-
ria da Arsae-MG, Daniel 
Rennó, esta é a última eta-
pa da 4ª Revisão Tarifária 
da Copanor que apresenta 
os resultados, ou seja, as 
tarifas que serão aplica-
das. “Após a audiência e a 
consulta pública, a equipe 

da Arsae-MG irá analisar 
e responder todas as con-
tribuições recebidas. Com 
base nas análises os resul-
tados serão atualizados e 
apresentados para a delibe-
ração da Diretoria Colegia-
da da Agência.”, explica. 
Ainda de acordo com o 
gerente, os processos de 
consultas e audiências pú-
blicas, permitem estabele-
cer um diálogo com a so-
ciedade acerca dos desafios 
do saneamento e das for-
mas de buscar resolvê-los.

E no caso desta revisão 
tarifária, que tem como ob-
jetivo reconstruir as tarifas 
a partir das condições da 
prestação do serviço da 
Copanor, a participação da 
sociedade permite à Agên-
cia esclarecer a forma de 
cálculo e composição das 
tarifas, mostrar os aspectos 
técnicos de seu trabalho 
e, por outro lado, conhe-
cer a percepção e posição 
dos diversos atores sobre 
a situação dos serviços 
ofertados pela Companhia. 
Assim, a Arsae-MG pode 
estruturar sua atuação e 
aplicar os conceitos de 
regulação econômica de 
forma mais legítima, in-
corporando contribuições 
da sociedade na avaliação 
técnica das condições da 
prestação do serviço e do 
mercado atendido. Como 
os temas a serem debatidos 

são de grande relevância 
para áreas como saúde 
pública e meio ambiente, 
esperamos que o processo 
de consultas permita o 
efetivo envolvimento da 
sociedade e de seus repre-
sentantes nas discussões e 
resultados.”, espera Rennó.

As Notas Técnicas e 
os demais documentos que 
fundamentam a proposta 
metodológica da ARSAE-
-MG para a 4ª RTP da 
Copanor estão disponí-
veis no sítio da Agência 
(www.arsae.mg.gov.br) 
no caminho: “Normas” > 
“Audiências Públicas” > 
“2022” > “Audiência Pú-
blica nº 41/2022 – Resulta-
dos da 4ª Revisão Tarifária 
Periódica da Copanor”.

__________________
NOTA DO EDITOR: 

Pelas fotos do evento, o 
leitor poderá verificar que 
fizeram apresentação para 
eles mesmos, e que não 
programaram direito ou 
fizeram questão de não 
avisar, não expediram con-
vites para membros das 
sociedades que tinham de-
ver de estar no local da 
Audiência Pública, como 
estão alardeando. Muitos 
não foram avisados, como 
recebemos reclamações de 
vereadores e dos respon-
sáveis pelos municípios. 
Esta Audiência Pública vai 
dar o que falar, pode crer.

Ivete Macedo, gestora social do Lacre do Bem, 
agradeceu ao TJMG pela parceria

Lacres recolhidos nas unidades do TJMG na
 capital somaram mais de 107kg

Projeto Lacre do Bem já doou 740 cadeiras de rodas

Evento realizado na quarta-feira (11/05) garante continuidade à proposta 
de promover transparência e participação nos processos regulatórios 
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Opinião/Gerais

Agência debate De-
senvolvimento do Mu-
curi - Entre os dias 04 e 
05 de maio foi realizado 
o primeiro ciclo de pla-
nejamento estratégico da 
Agência de Desenvolvi-
mento do Mucuri (ADM). 
A Agência foi criada para 
reunir as principais entida-
des e lideranças de Teófi lo 
Otoni em prol de um único 
objetivo, que é o de apoiar 
o desenvolvimento de toda 
região. Durante estes dois 
dias, mais de 10 entidades 
estiveram reunidas e foca-
das em planejar o futuro 
da agência com o propósi-
to de auxiliar na transfor-
mação da região. (Diário 
Tribuna – Teófilo Otoni)

ExpoZebu movimenta 
mais de R$ 350 mi - Uma 
ExpoZebu histórica. Após 
dois anos sem edição pre-
sencial, a 87ª edição da feira 
superou todas as expecta-
tivas e terminou no último 
domingo, movimentando 
mais de R$350 milhões. 
Só de leilões foram mais 
de R$105 milhões, o que 
representa 70% a mais do 
que o volume faturado no 
ano passado. E tudo isso 
sem contar ainda com o re-
sultado dos 10 shoppings de 
animais da grade ofi cial, que 
só divulgarão os dados nos 
próximos dias. “É um re-
sultado extraordinário, que 
comprova a credibilidade 
da ABCZ e a consagração 
da ExpoZebu. Tivemos 
um retorno extremamente 
positivo de todos que in-
vestiram, o que faz crescer 
ainda mais a confi abilidade 
do mercado em nossos pró-
ximos eventos”, comemo-
rou o presidente da ABCZ, 
Rivaldo Machado Borges 
Júnior. (Jornal de Uberaba)

Araxá revitaliza UBS 
- Um novo layout arqui-
tetônico em um ambiente 
acolhedor e cheio de cores. 
Os moradores do setor leste 
de Araxá receberam de for-
ma totalmente revitalizada, 
a Unidade Básica de Saúde 
Leste (Unileste), no bairro 
Santo Antônio. A unidade 
atende mais de 10 bairros 
e realiza cerca de 200 aten-
dimentos por dia, incluindo 
clínica médica, pediatria, 
fisioterapia, odontologia, 
psicologia e assistência 
social. Com a reforma o 
atendimento será ampliado. 
A obra teve um investi-
mento de R$ 1.098.917,32, 
com readequações de am-

bientes, aplicação de no-
vos revestimentos e outros. 
(Correio de Araxá – Araxá)

Unileste promove ofi -
cinas - O projeto “Eu e 
o Mercado de Trabalho”, 
do Centro de Reabilitação 
Física e Visual do Unileste, 
reúne pacientes para instruir 
sobre as legislações que ga-
rantem seus direitos. O ob-
jetivo é garantir autonomia, 
independência, melhoria da 
condição de vida e incluir 
pessoas com deficiência 
(PCD) e reabilitados no 
mercado de trabalho. Rea-
lizado pelas assistentes so-
ciais Eliane Silva Gonçalves 
e Marina Rodrigues Baldez, 
no campus Ipatinga, o pro-
jeto engloba: orientações 
sobre carreira profi ssional; 
exigências do mercado de 
trabalho para PCD, dentre 
outros. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Contratação de con-
denados é vetada - A Câ-
mara Municipal de Pouso 
Alegre analisa um projeto 
de lei para vetar a contra-
tação de condenados pelo 
crime de injúria racial. A 
proposta já foi aprovada 
pelos vereadores em 1º tur-
no, mas ainda falta passar 
pela segunda votação para 
se tornar lei. O projeto é de 
autoria do vereador Bruno 
Dias (União Brasil) e tem 
a intenção de proibir na 
Câmara de Pouso Alegre e 
na prefeitura a contratação 
de condenados pelo crime 
de injúria racial, que con-
siste em ofender alguém 
com base em sua raça, cor, 
etnia, religião, idade ou 
deficiência. (Diário Re-
gional – Pouso Alegre)

Timóteo terá empresa 
de limpeza - O contrato de 
prestação de serviços foi 
assinado pelos responsáveis 
pela administração pública 
de Timóteo e pela empresa 
RG Empreendimentos e En-
genharia que, agora, será a 
empresa que vai executar os 
serviços de limpeza pública 
no município, conforme 

divulgado pelo Executivo. 
A empresa de Belo Hori-
zonte que venceu o pregão 
presencial e substituirá a 
empresa Vina Gestão de 
Resíduos Sólidos, a partir 
do próximo dia 22 de maio. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

130 toneladas de pei-
xes mortos em Furnas - O 
prejuízo dos piscicultores 
que perderam juntos 130 
toneladas de tilápia que 
morreram no Lago de Fur-
nas, em Alfenas, passa de 
R$ 1 milhão. Só um deles 
perdeu 120 toneladas. Essa 
seria a primeira remessa 
vendida pelos pisciculto-
res. Laboratório foi con-
tratado para fazer análise 
da água e apontar o que 
causou a mortandade.“Pra 
te falar a verdade não tem 
como responder como nós 
vamos reverter essa situ-
ação, ainda não caiu a fi -
cha”, disse o piscicultor 
Jaime Campos. As tilápias 
que estavam nos tanques 
instalados na Represa de 
Furnas seriam retiradas 
para venda em 15 dias. (Úl-
timas Notícias – Formiga)

 Infestação de aeds 
cai em GV - A luta contra 
o mosquito Aedes aegypti 
é uma constante em Vala-
dares. E para traçar estraté-
gias cada vez mais efi cazes 
no combate aos focos do 
mosquito, a Prefeitura de 
Valadares, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS), realizou, no mês 
de abril, o segundo Levan-
tamento de Índice Rápido 
do Aedes aegypti (LIRAa). 
O levantamento dá conta 
que 4,3% dos imóveis têm 
focos do Aedes. Agentes 
de Combate às Endemias 
(ACE) e diversos profis-
sionais da equipe de Vigi-
lância em Saúde visitaram 
20% dos imóveis em 93 
bairros do município para 
colher as informações. O 
resultado mais uma vez 
apontou que 90% dos fo-
cos continuam dentro das 
casas. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Rede de Notícias

A mulher começou cedo 
a sofrer discriminação

Por Humberto Barbosa

Segundo o primeiro 
livro da Bíblia, Gênesis, 
Deus criou primeiro o 
homem. A primeira perda 
nessa corrida. Ela nem 
saiu das entranhas do 
homem, foi retirada de 
uma costela. Desde então 
ela passou a fazer parte 
do segundo escalão, su-
bordinada, submissa aos 
direitos e caprichos do 
homem. Desse embate as 
mulheres têm conquistado 
grandes batalhas. Passou 
a confrontar o homem, 
em pé de igualdade. As 
conquistas fortaleceram 
a vontade feminina, para 
sair de casa e competir até 
no mercado de trabalho.

Andei lendo o livro 
“O Mundo é seu” de Ma-
risa, editora Mol, contan-
do a história da advogada 
Sandra Valentim que se 
transformou numa ver-
dadeira mestre de obras, 
posto herdado do seu pai, 

na cidade de Governador 
Valadares. Sandra ignorou 
o preconceito e ganhou 
destaque numa área em 
que a mulher não entrava. 
Diz ela: “Eu não sabia 
nada de tijolo nem de ci-
mento. Em 2009 tinha me 
formado em direito, era 
gerente de uma academia 
e estudava para concurso. 
Foi aí que meu pai recebeu 
o diagnóstico de câncer. 
Vinte e um dias depois ele 
morreu. Ele fazia obras 
para vender”. “Seguindo 
a tradição familiar, meu 
irmão assumiu as funções 
dele. Só que quatro meses 
depois meu irmão, tam-
bém morreu vítima de um 
acidente. Foi devastador. 
Eu e minha mãe fi camos 
no dilema: “como vamos 
sobreviver? Meu irmão 
morreu num sábado, e na 
segunda, eu já estava no 
canteiro de obras. Eu não 
sabia nada. E fui humilde 

Sandra Valentim: Mestre de obras

em tomar posse dessa fun-
ção. No começo, as pesso-
as estranharam minha pre-
sença. Ficou todo mundo 
esperando meu fracasso”.

“Pouca coisa deu er-
rado. Acabei virando uma 
mestre de obras. Ganhei 
clientela, sobretudo pelo 
toque feminino, capricho 
e detalhes. Com o tempo 
passei a administrar obras 
para terceiros. Lá no iní-
cio teve cliente que não 
me contratou apenas por 
eu ser uma mulher. Al-
guns empregados me cha-
mavam de “a menina do 
seu Walter“, uma referên-
cia ao meu pai. Por sorte, 
eu estava tão focada no 
trabalho, que não percebia 
o preconceito. Se tivesse 
me incomodado não teria 
chegado onde cheguei. 
Não tinha tempo para dar 
ouvidos a comentários”.

“Em 2017 comecei a 
usar as redes sociais para 
impulsionar meu negócio, 
mostrando os bastidores 
das obras. Todo mundo 
precisa mostrar coisas 
bonitas. Eu mostro tudo, 
inclusive os perrengues. 
Foi um sucesso. Minha 
agenda cresceu. Hoje dou 
cursos para mulheres e 
homens. Acrescento que 
não é por causa de estar 
num ambiente masculi-
no, que você não pode 
ser vaidosa. Quero que 
entendam: a gente pode 
estar onde quiser. Essa 
é uma nova realidade 
que todos devem per-
ceber. Minha jornada é 
de quebra dos padrões”.
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Segurança Pública
PM Rodoviária prende 

mais um motorista 
embriagado e inabilitado

Polícia Civil prende 
suspeito por estelionato 
na cidade de Capelinha

PM Rodoviária prende mais 
um motorista na posse de 

medicamento “Rebite”

Nos últimos dias a Po-
lícia Militar Rodoviária, no 
âmbito da 15ª Cia PM Rv 
tem realizado operações 
resultando em prisões de 
motoristas embriagados 
nas diversas rodovias das 
60 cidades sob a sua juris-
dição. Dessa vez, em plena 
quarta-feira (11/05), às 
15h50min, na MGC-342, 
a conhecida estrada de Frei 
Gaspar, os militares deram 
sinal de parada a um GM 
Monza, mas o motoris-
ta não conseguiu reduzir 
a velocidade, parando a 
aproximadamente vinte 
metros da fiscalização.

Os policiais aproxima-
ram-se e perceberam sinais 
de embriaguez, pois o con-
dutor saiu do carro camba-
leando, com hálito etílico e 
olhos avermelhados. O tes-
te de etilômetro constatou 
0,81 MG/L, ou seja, mais 
que o dobro de 0,34 MG/L 
que configura o crime de 
embriaguez ao volante. 
Em consulta ao sistema 
informatizado os policiais 
detectaram que o motorista 
era inabilitado, o que soma-
do a embriaguez, poderia 
transformar o veículo em 
uma arma na via pública 
e causar graves acidentes 

A Polícia Civil de 
Minas Gerais cumpriu 
mandado de prisão pre-
ventiva expedido contra 
um homem, de 45 anos, 
suspeito de envolvimento 
em crimes de estelionato 
e receptação, em Cape-
linha, na região do Je-
quitinhonha. A ação foi 
coordenada pela equipe 
da Agência de Inteligência 
Policial (AIP) da 2ª Dele-
gacia Regional da cidade.

Os crimes ocorreram 
em setembro de 2021 quan-
do a vítima, moradora da 
localidade de Bem Posta, 
zona rural de Minas Novas, 
vendeu 750 litros de cacha-
ça para o suspeito e recebeu 
um cheque e um depósito 
como forma de pagamen-
to. No entanto, a vítima 
constatou em uma agência 
bancária que o cheque rece-
bido havia sido cancelado 

de trânsito com vítimas.
O tenente Reinaldo 

Martins salientou que a 
MGC-342 é uma rodovia 
estreita, sinuosa, com pou-
co acostamento e durante a 
semana recebe um intenso 
fluxo de pessoas dos mu-
nicípios de Frei Gaspar, 
Ouro Verde e comunida-
des rurais. Tem ainda o 
público escolar formado 
por crianças e adolescentes 
que transitam de bicicletas 
e a pé. “É importante frisar 
que não estamos julgando 
os motoristas que estão 
desrespeitando as normas 
e colocando em risco a 
coletividade, afinal nota-
mos que a maioria é gente 
de bem. Mas novamente 
pedimos uma mudança no 
comportamento antes que 
causem tragédias irrepa-
ráveis”, frisou o tenente.

Ele ressalta, que as 
consequências para o con-
dutor embriagado são pe-
sadas: prisão, autuação 
gravíssima multiplicada 
por 10 (R$ 2.934,70), reco-
lhimento da CNH e proces-
so de suspensão do docu-
mento para os habilitados, 
pagamento de fiança e 
processo criminal. Afirma 
que a Polícia Militar Ro-
doviária continuará reali-
zando as ações e operações 
preventivas, a imprensa 
ajudando a divulgação das 
orientações e cobrando 
obediência às normas, mas 
precisa da participação 
efetiva dos motoristas, que 
devem evitar a combinação 
bebida alcoólica e direção 
de veículos. (Informações/
Foto: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).

por suposta sinalização de 
furto. Já no envelope do 
depósito, foi encontrado 
apenas um calendário, tota-
lizando um prejuízo de qua-
se R$ 4 mil para a vítima.

Por meio de investi-
gação conjunta da AIP e 
da Delegacia de Polícia 
Civil em Minas Novas, o 
suspeito foi identificado e, 

assim, requisitado ao ju-
diciário pela prisão dele. 
O homem, que estava fo-
ragido, foi localizado pela 
PCMG na casa da mãe dele, 
no Bairro Bela Vista, em 
Capelinha. Ele foi encami-
nhado ao sistema prisional, 
onde permanece à dispo-
sição da Justiça. (Informa-
ções/Foto: Ascom PCMG)

15ª Cia PM RV e 15ª RPM 
realizam operações de 
combate à explosão a 

caixas eletrônicos
A 15ª Companhia de 

Polícia Militar Rodoviária 
e a 15ª Região de Polícia 
Militar, prosseguem com 
as operações conjuntas de 
combate a explosões de 
caixas eletrônicos, crime 
conhecido com o novo 
cangaço, nas regiões dos 
Vales do Mucuri e Jequi-
tinhonha. Citamos como 
exemplo nos últimos dias 
as ações nas cidades de 
Padre Paraíso, Ponto dos 
Volantes, Itaobim, Medina, 
Itambacuri, Campanário 
e Jampruca. Todas as 60 
cidades da área territorial da 
15ª Região de Polícia Mi-
litar são beneficiadas com 
as operações conjuntas.

A população tem per-
cebido um forte aparato 
policial que envolve mili-
tares da Polícia Rodoviária 
e das diversas unidades 
da 15ª RPM (Teófilo Oto-
ni, Nanuque, Almenara 
e Araçuaí). Os militares 
com viaturas de grande 
porte e armamentos de alta 
energia, realizaram patru-
lhamentos e abordagens 
nas noites e madrugadas.

Os objetivos das ope-
rações conjuntas são a 
manutenção da paz e da 
sensação de segurança em 
toda a região, afastando a 
presença das quadrilhas 
que no passado aterrori-

zavam os moradores. As 
ações preventivas evitam 
os confrontos que tendem a 
causar pavor na sociedade 
ou mesmo potenciais víti-
mas de ferimentos e mortes.

Além dos danos psíqui-
cos e materiais os ataques 
prejudicavam a popula-
ção, uma vez que agên-
cias bancárias, dos correios 
e lotéricas, eram bastante 
destruídas e deixavam as 
cidades sem esses servi-
ços bancários considera-
dos essenciais para o bom 
andamento da economia.

“Relembramos que a 
população pode nos ajudar 
denunciando situações con-

sideradas suspeitas. Notando 
indivíduos estranhos, veícu-
los de grande porte, pessoas 
tentando alugar sítios e fa-
zendas, denunciem através 
dos telefones 181 (Disque 
Denúncia), 190 (Emergên-
cia) ou diretamente a um po-
licial militar da sua confian-
ça”, disse o tenente Reinaldo 
Martins, assegurando que a 
identidade do denunciante 
será preservada e as infor-
mações mantidas em sigilo. 
Polícia Militar Rodoviária: 
Os anjos da guarda dos cami-
nhos de Minas”. (Informa-
ções/Fotos: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).

A Polícia Militar Rodo-
viária continua com as ações 
e operações preventivas, 
com objetivo de manter a 
segurança viária, sem a pre-
sença de criminosos e evitar 
acidentes de trânsito com 
vítimas. “Estamos no Maio 
Amarelo, mês especial de 
prevenção a sinistros de trân-
sito, mas lamentavelmen-
te os militares rodoviários 
prenderam mais um motoris-
ta portando o medicamento 
Nobésio Extra Forte, conhe-
cido por Rebite”, lamentou 
o tenente Reinaldo Martins.

Na quarta-feira (11/05), 
durante operação na MG-
211, km 41, cidade de Poté, 
a equipe abordou um cami-
nhão e localizou 07 com-
primidos. O motorista afir-
mou ter adquirido no Rio 
de Janeiro, que utiliza para 
conseguir permanecer acor-
dado na direção veicular, 
mas negou ter feito o uso.

“Sabemos das dificul-
dades que nossos amigos 
caminhoneiros passam dia-
riamente nas estradas, longe 

das famílias e lutando contra 
o tempo, mas precisamos 
alertá-los quanto aos riscos 
do Rebite para a saúde. Além 
dos danos físicos, mesmo 
utilizando o medicamento o 
motorista pode ser vencido 
pelo cansaço, apagar, per-
der o controle direcional do 
veículo e causar um grave 
sinistro, podendo morrer e 
matar outros usuários das 
rodovias”, alerta o militar.

O tenente ressalta que 
a Polícia Militar Rodoviá-
ria não tem a pretensão de 
prender os caminhoneiros, 
pois está falando de uma 
classe de trabalhadores es-
senciais para o país, mas nos 
casos em que substâncias 
proibidas são encontradas 

no veículo, o condutor será 
preso e encaminhado para 
confecção do Termo Cir-
cunstanciado de Ocorrência 
(TCO), desde que não con-
figure um crime mais grave.

Afirma que as ope-
rações preventivas serão 
frequentes, conta com o 
apoio da imprensa e prin-
cipalmente da responsabi-
lidade dos condutores de 
veículos, que devem evitar 
a combinação droga, álcool 
e direção. “Maio Amarelo: 
Juntos salvamos vidas”. 
Polícia Militar Rodoviária: 
Os anjos da guarda dos ca-
minhos de Minas. (Informa-
ções/Foto: tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).
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Publicação LegalApós 50 dias de greve 
servidores da educação 
retomam as atividades

Teófi lo Otoni - Após 
50 dias de greve em Teó-
fi lo Otoni, os servidores 
públicos municipais da 
educação retornaram aos 
trabalhos na segunda-feira 
(09/05). O presidente do 
Sindiseto - Sindicato dos 
Servidores Municipais de 
Teófi lo Otoni, Alano Go-
mes informou que houve 
uma Assembleia na última 
sexta-feira (06/05) e foi 
deliberada a suspensão 
da greve, mas afi rma que 
pode voltar a qualquer mo-
mento. Servidores da saú-
de continuam em greve.

Segundo ele, os ser-

vidores tiveram alguns 
avanços no período de 
greve, como a revogação 
do artigo 2° do Decreto 
6.520, que previa descon-
to sobre a gratificação, 
mesmo em caso de faltas 
justifi cadas, e o encami-
nhamento do pagamento 
do Piso Nacional do Ma-
gistério. Mas, o piso foi 
concedido apenas para 
alguns servidores. Disse 
que vai ter servidor na 
prefeitura que vai receber 
33,24%, como também 
terá servidor que vai rece-
ber menos que isso. E, em 
alguns casos, chegam a 

menos de R$10 de reajuste.
Na educação especifi -

camente, segundo Alano, 
para auxiliar de serviços e 
auxiliar de secretaria não 
teve reajuste, mas os ser-
vidores analisaram alguns 
pontos e decidiram para-
lisar a greve. Ele ressalta 
que alguns servidores, 
desde o início da greve, 
estavam preocupados com 
a questão da pandemia, 
preocupados em fazer 
greve nesse momento, e 
pensaram ainda na ques-
tão da reposição das au-
las, preocupados em não 
ter como repor esse ano.

Sobre os avanços e a 
necessidade de suspensão 
do movimento grevista, o 
vice-presidente do Sindi-
seto, José Antônio Guedes 
achou positivo. “A gente 
fi cou muito satisfeito, ape-
sar de não termos todos os 
servidores conosco nessa 
greve, mas cada um tem o 
seu motivo. Uns por grati-
fi cação, outros porque tem 
fi lhos trabalhando na pre-
feitura, e por aí vai. Mas 
uma coisa que fi cou pro-
vada, nem todos os servi-
dores se curvam diante do 
rei. Isso aí fi cou provado”, 
disse. (Fotos: Sindiseto).
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013409 - RAFAEL RODRIGUES ALVES, solteiro, 

maior, ajudante de pedreiro, nascido aos 14/11/1993, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Floriano Peixoto, 240, Bairro Manoel 
Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO 
ALVES DOS SANTOS e CECILIA RODRIGUES DA 
SILVA; e ALANA KELLY FORTUNATA SOARES, 
solteira, maior, auxiliar de serviços gerais, nascida aos 
11/05/1988, no Hospital Santa Rosália, natural de Teó-
fi lo Otoni-MG, residente na Rua Floriano Peixoto, 240, 
Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
WALDEMAR SOARES DOS SANTOS e SEBASTIA-
NA FORTUNATA DE ALMEIDA; 

013410 - GILDAIR FERREIRA XAVIER JÚNIOR, 
divorciado, maior, comerciante, nascido aos 09/11/1985, 
no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Rua Maria da Glória de Abreu, 166, Bairro 
Vila Vitória, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de GILDAIR 
FERREIRA XAVIER e EDNICEIA DOS SANTOS 
TOMICH; e ANDRESSA SCAPELLATO AMADOR, 
divorciada, maior, do lar, nascida aos 07/04/1976, 
não informado lugar do nascimento, natural de Águas 
Formosas-MG, residente na Rua Maria da Glória de 
Abreu, 166, Bairro Vila Vitória, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de REINALDO PEREIRA DO AMADOR e 
MARIA DALVA SCAPELLATO AMADOR; 

013411 - ESDRA TEIXEIRA DA SILVA, solteiro, 
maior, motorista, nascido aos 13/07/1993, no Hospital 
Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente 
na Travessa B, 209, Bairro Indaiá, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de AILTON RODRIGUES DA SILVA e EU-
RIDES TEIXEIRA DA SILVA; e LUDIMILA LOPES 
DE JESUS, solteira, maior, manicure, nascida aos 
17/02/2001, na Casa de Saúde Vera Cruz, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa B, 209, Bairro 
Indaiá, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ERALDO DE 
JESUS e MARIA DO CARMO DOS SANTOS LOPES; 

Teófi lo Otoni-MG 12/05/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 13409 a 13411(33) 3522-5260

Av. Minas Gerais, 1650 - São Cristóvão 
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