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PRF promove operação
Minas Gerais terá
recorde de agricultores Maio Amarelo em parceria
com outras instituições
beneficiados pelo
Garantia-Safra em 2022
Minas terá na safra
2021/2022, o maior volume
de agricultores familiares a
receber recursos do Garantia-Safra na atual gestão do
Estado. O programa é destinado a produtores da área
da Sudene que sofreram
perdas iguais ou superiores
a 50% da safra. O recurso
aportado é o maior dos
últimos três anos. Página 4

15ª Cia PM Rodoviária,
Corpo de Bombeiros, DER
e SEST/SENAT realizaram
“Comando Educativo”

Conforme programação do “Maio Amarelo”, campanha voltada para a conscientização
no trânsito, que neste ano traz como tema, “Juntos Salvamos Vidas”, a Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros Militares, DER e SEST/SENAT realizaram o evento “Comando
Educativo”, na terça-feira (17/05), na MGC-418, km 177, defronte à sede da 15ª Cia PM Rv.
O objetivo da atividade foi passar dicas importantes para os usuários das rodovias. Página 6

15ª Cia PM Rodoviária
realiza palestras nas escolas
estaduais e municipais

Cumprindo a programação do “Maio Amarelo”, a Polícia Militar Rodoviária vem realizando palestras nas escolas estaduais e municipais com o objetivo de orientar crianças e
adolescentes, sobre a importância de seguirem regras básicas de trânsito para juntos salvarem
vidas. O comandante do 1º Pelotão da 15ª Cia PM RV, tenente Reinaldo Martins, disse que o
público escolar mostrou-se bastante interessado na parceria com a PM Rodoviária. Página 2

Teófilo Otoni - A Polícia Rodoviária Federal, junto com o Sest Senat, DER e Corpo de Bombeiros, participou da operação Maio Amarelo, na manhã de segunda-feira
(16/05), no Km 278 da BR-116, em Teófilo Otoni. Na campanha educativa, que neste
ano traz como tema: "Juntos Salvamos Vidas", os motoristas foram informados sobre
o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o território nacional. Página 2

Senado aprova projeto
que estrutura o plano de
carreira de defensores
públicos da União

Na terça-feira (17/05), o
Plenário do Senado Federal,
conduzido pelo presidente
Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
aprovou o PL 1.252/2022
que estrutura o plano de carreira de servidores efetivos
da Defensoria Pública da
União (DPU), conferindo
maior organicidade à gestão
de recursos humanos do
órgão. A matéria vai à sanção presidencial. Página 2

Saúde reforça:
importância da vacinação
contra a hepatite A e B
Página 3
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PRF promove operação
15ª Cia PM Rodoviária
Maio Amarelo em parceria realiza palestras nas escolas
estaduais e municipais
com outras instituições

Teófilo Otoni - A Polícia Rodoviária Federal,
junto com o Sest Senat,
DER e Corpo de Bombeiros, participou da operação
Maio Amarelo, na manhã
de segunda-feira (16/05),
no Km 278 da BR-116, em
Teófilo Otoni. Na campanha
educativa, que neste ano
traz com o tema: "Juntos
Salvamos Vidas", os motoristas foram informados
sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito em
todo o território nacional.
Na ação também foram
passadas orientações visando diminuir o número de
acidentes, como respeitar
os limites de velocidade,
não ingerir bebida alcoólica antes de conduzir um

veículo, trafegar com o
veículo em boas condições, manter a distância
de segurança dos veículos
à frente e não fazer uso de
aparelho celular durante
o trajeto, dentre outras.
Programação da PRF
para o Maio Amarelo:
Dia 17, das 15h às 18h:
Comando de educação para
o trânsito, em conjunto

com Sest Senat e outros
órgãos. Dia 18, das 8h às
11h: Comando de educação
para o trânsito, Cinema
Rodoviário PRF. No dia 20,
das 8h às 11h: Comando de
educação para o trânsito em
conjunto com Sest Senat e
outros órgãos. Toda programação está sendo realizada
na Unidade Operacional
da PRF em Teófilo Otoni.

Na terça-feira (17/05),
o Plenário do Senado Federal, conduzido pelo presidente Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), aprovou o PL
1.252/2022 que estrutura o plano de carreira de
servidores efetivos da Defensoria Pública da União
(DPU), conferindo maior
organicidade à gestão de
recursos humanos do órgão.
Com relatório da senadora Rose de Freitas (MDB-ES), o Plano de Carreiras
e Cargos de Provimento Efetivo dos Servidores
da Defensoria Pública da
União (PCCDPU) contará com cargos de nível
superior e intermediário
oriundos do Plano Geral de
Cargos do Poder Executivo
(PGPE) e redistribuídos
para a defensoria. A matéria
vai à sanção presidencial.
Aprovado ainda o MPV
1089/2021, que moderniza
o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986)
para simplificar regras do
setor e atrair investimentos
para a aviação nacional. O
projeto, relatado pelo senador Carlos Viana (PL-MG),
é proveniente da Medida
Provisória 1.089/2021, e
ficou conhecida como a ‘MP
do Voo Simples’. O texto
retorna para nova análise
da Câmara dos Deputados.
Editada no fim do ano passado, a matéria simplifica
o licenciamento das aeronaves, facilita a criação de
novas companhias aéreas,

democratiza o espaço aéreo
e prepara o Brasil para acordos internacionais, com o
intuito de atrair investidores
e desburocratizar o setor.
Além disso, restitui
o direito do passageiro a
despachar gratuitamente
uma bagagem de até 23
quilos nos voos nacionais,
e até 30 quilos nos voos
internacionais. Além de
conferir maior flexibilidade
à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o projeto
também acaba com a diferença entre serviços aéreos
públicos (transporte comercial regular) e serviços privados (sem remuneração e
em benefício do operador).
Outra medida provisória relativa ao setor aéreo
foi aprovada e encaminhada
à sanção do presidente da
República. Analisada por
meio do PLV 7/2022, a MP
1.094/2021 reduz o imposto
do arrendamento de aeronave, de uma companhia do
exterior de arrendamento,
por uma empresa brasileira. A redução do imposto
tem validade até o fim de

2026. Para 2022 e 2023, a
medida reduz a alíquota de
15% para zero, o que deve
beneficiar as empresas do
setor de transporte aéreo
regular de passageiros ou de
cargas. O projeto relatado
pelo senador Nelsinho Trad
(PSD-MS), prevê uma alíquota de 1% para 2024, 2%
para 2025, e 3% para 2026.
Silvicultura - O relatório do senador Roberto
Rocha (PTB-MA) ao PLS
214/2015, do senador Álvaro Dias (Podemos-PR),
foi aprovado e segue para
análise da Câmara dos Deputados. A proposta modifica a Política Nacional do
Meio Ambiente (Lei 6.938,
de 1981) para excluir a
silvicultura, ou o cultivo
de árvores florestais, da
lista de práticas poluidoras e prejudiciais ao meio
ambiente e isenta a atividade da Taxa de Controle
e Fiscalização Ambiental,
usada para custear ações
de fiscalização do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Senado aprova projeto
que estrutura o plano de
carreira de defensores
públicos da União

Cumprindo a programação do “Maio
Amarelo”, a Polícia Militar Rodoviária vem
realizando palestras nas
escolas estaduais e municipais com o objetivo
de orientar crianças e
adolescentes, sobre a
importância de seguirem
regras básicas de trânsito
para juntos salvarem
vidas, como diz o tema
da campanha deste ano,
“Juntos Salvamos Vidas”. O tenente Reinaldo
Martins, disse que o público escolar mostrou-se
bastante interessado na
parceria com a Polícia
Militar Rodoviária. As
equipes foram muito
bem recebidas pela direção, professores e demais servidores, e principalmente pelos alunos
que demonstraram muito
interesse e participação
efetiva nas palestras.
Destacar que várias
crianças e adolescentes
apresentaram exemplos
negativos que percebem
as pessoas praticando
no dia a dia, fizeram
questionamentos, apresentaram curiosidades,
e mostraram alegria e
satisfação na oportunidade de aprendizagem
de assuntos, até então
fora da realidade delas.
Os assuntos abordados foram aqueles de
maior relevância para
as idades dos alunos,
tanto para que eles possam entender e seguir as
orientações, quanto para
aqueles que em breve
poderão ser motoristas,
além da possibilidade
de levarem as informações das palestras para
os familiares e amigos.
O tenente destacou
como principais dicas:
transitar em ruas e rodovias, travessia de
vias públicas - faixa de
pedestre – semáforo,
desembarque de coletivos escolares, bicicleta
(mesma regra dos veícu-

los motorizados) - malabarismo - bicicleta motorizada, uso de celular na
via pública, cinto de segurança, idade mínima nas
motos e uso do capacete,
idade no banco da frente
dos automóveis, e bebida alcoólica e direção.
“Sabemos que a
escola é um dos locais
mais importantes na formação das crianças e
adolescentes, e sempre
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que buscamos parcerias
somos carinhosamente
atendidos. Nesse Maio
Amarelo as instituições
de ensino mais uma vez
tem ajudado para Juntos Salvarmos Vidas”,
disse o militar. Polícia
Militar Rodoviária: “Os
anjos da guarda dos caminhos de Minas”. (Tenente Reinaldo Martins,
comandante do 1º Pelotão da 15ª Cia PM Rv).
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Privatizações demandariam
investimentos no setor
importância da vacinação
contra a hepatite A e B energético em Minas Gerais

A hepatite é uma doença infecciosa que provoca
um processo inflamatório
no fígado e pode levar ao
óbito. Em Minas Gerais,
no ano de 2021, foram
registradas 124 mortes por
causa da doença. Em 2020,
foram 119 óbitos. A vacina é a forma mais segura
e a principal ferramenta
de prevenção e controle
da doença. Diante disso,
a Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) reforça a importância de manter o cartão de vacina atualizado.
A inflamação pode ser
secundária a diversos fatores, dentre eles infecções
virais. As hepatites mais
comuns em Minas Gerais
são causadas pelos vírus
A, B e C. No ano passado,
foram registrados 38 casos
de hepatite A, 706 casos
do tipo B e 831 casos de
hepatite C no estado. Em
2020, foram 28 casos do
tipo A, 576 casos do tipo
B e 831 do tipo C. A doença apresenta sintomas
variados, sendo os mais
comuns a febre, fraqueza, mal-estar, dor e desconforto abdominal, além
de enjoos, urina escura,
perda de apetite, olhos e
pele amarelados (icterícia)
e fezes esbranquiçadas.
Diferenças - A hepatite A é uma doença
transmissível, aguda e causada pelo vírus HAV que,
em geral, não apresenta
sintomas na fase inicial.
A pessoa exposta a esse
vírus adquire imunidade,
ou seja, não terá uma nova
infecção. Porém, a doença
pode ser fulminante em
menos de 1% dos casos. A
transmissão é fecal-oral,
muitas vezes associada a
condições precárias de saneamento básico de água,
de higiene pessoal e de
alimentos contaminados.
A hepatite B não tem cura
e é classificada como infecção sexualmente transmissível. Já a hepatite tipo
C pode se manifestar na
forma aguda ou crônica, e
é transmitida pelo contato
com sangue contaminado, pelo compartilhamen-

to de agulhas, seringas e
materiais de manicure.
Vacinas - As vacinas
contra os tipos A e B de
hepatite são oferecidas
pelo SUS e estão disponíveis nos postos de saúde
de todo o estado, como
destaca a coordenadora
do Programa Estadual de
Imunizações da SES-MG,
Josianne Gusmão. “A imunização contra a hepatite B
está disponível para toda a
população, independente
da faixa etária. Já a da
hepatite A está disponível
para crianças a partir de 15
meses a 4 anos, 11 meses e
29 dias. Depois de receber,
da forma recomendada,
todo o esquema vacinal
a pessoa fica imunizada
pelo resto da vida”, afirma.
Em 2021, a cobertura
contra o vírus tipo B foi de
68,55% em crianças com
menos de 30 dias de vida e
de 75,95% em crianças menores de um ano de idade.
A cobertura contra o tipo A
da doença foi de 76,46%.
A meta de cobertura ideal
preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, é de 95%.
Para o tipo C não há
vacina, mas existe tratamento, que também é
disponibilizado pelo SUS
e evita complicações. Os
medicamentos são gratuitos e podem ser retirados
nos 73 Serviços de Atendimento Especializado
(SAE) e Unidades dispensadoras de medicamentos
(UDM) em Minas Gerais,
de forma rápida e segura.
Diagnóstico - Segundo a coordenadora de
Infecções Sexualmente
Transmissíveis/ Aids e

Hepatites Virais da Secretaria da SES-MG, Mayara
Marques de Almeida, a
diferença entre os tipos B
e C é basicamente a forma
de transmissão. “Sem apresentar sintoma, a doença
evolui sem diagnóstico
e tratamento oportunos.
Esse avanço da infecção
pode levar ao transplante
de fígado, sendo causa de
fibrose avançada ou de
cirrose, que podem levar
ao desenvolvimento de
câncer. Em alguns casos
pode evoluir para óbito”,
explica. Em todos os casos, é importante a testagem rápida e tratamento
em tempo oportuno. Se a
pessoa foi diagnosticada
com hepatite B ou C, a
orientação é procurar uma
Unidade Básica de Saúde
e se informar sobre onde
retirar os medicamentos.
O diagnóstico para a
detecção da infecção pelos
vírus B ou C é realizado
por meio de testes rápidos,
que estão disponíveis no
SUS. “A oferta de teste
rápido proporcionou a
ampliação do diagnóstico
das hepatites virais, favorecendo o tratamento com
resultados que reduzem
a morbimortalidade. Em
relação ao tratamento, o
acesso a medicamentos seguros e com baixos efeitos
colaterais diminui a transmissibilidade da doença”,
avalia Mayara Marques
Almeida. Mais informações sobre a doença, sintomas, prevenção, vacinação, entre outras podem
ser acessadas em: www.
saude.mg.gov.br/hepatite
(Foto: SES-MG/ Divulgação - Secretaria de Estado de Saúde - SES-MG).

O parque industrial
mineiro está preparado
para suprir a demanda por
insumos e serviços em
caso de um novo ciclo de
privatizações, no qual deveriam ser priorizados investimentos nos setores de
gás e energia. A opinião é
do presidente da Federação
das Indústrias do Estado
(Fiemg), Flávio Roscoe,
que participou de audiência pública da Comissão
Extraordinária das Privatizações da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) nesta terça-feira (17/05/22). De forma
unânime, os participantes
da reunião defenderam a
inclusão da iniciativa privada na oferta de serviços
públicos, embasando seus
argumentos no histórico
de desestatizações do País.
Nesse sentido, Flávio
Roscoe ressaltou que os
resultados das empresas
privatizadas são incontestáveis, de forma que vieses estatizantes no poder
público constituem um
obstáculo para o crescimento da economia. Ao
defender que companhias
como a Cemig e a Gasmig
recebam especial atenção
em um processo de privatizações, ele afirmou que a
indústria é responsável por
mais de 90% do gás e de
50% da energia consumidos em Minas, elementos
essenciais para o desenvolvimento do Estado. Em
contrapartida, a Gasmig
atua em apenas 5% dos
municípios mineiros, o
que impediria determinadas regiões de receberem
investimentos. Já na área
de energia, a concessão
do serviço a uma empresa
privada (Energisa) em parte do Estado não resultou
em nenhuma crise para o
segmento, de acordo com
o presidente da Fiemg.
Para Flávio Roscoe,
o poder público subtrai
recursos da sociedade, por
meio de impostos, e fornece serviços de má qualidade. Essa ineficiência se refletiria no preço das tarifas
e na dificuldade de se obter
os serviços ofertados, devido à falta de capacidade
do Estado para investir e à
necessidade, inversamente
proporcional, de aportar recursos para cobrir rombos
de empresas deficitárias.
Energias limpas - De
forma semelhante, Luiz
Antônio Vasconcelos,
vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais
(ACMinas), destacou a
importância da participação da iniciativa privada na

Presidente da Fiemg participou de audiência sobre o
papel do setor privado no processo de desestatização da
economia - Foto: Guilherme Dardanhan
produção de energia limpa.
turbinas, e por não ter capaSó o Norte de Minas, concidade de oferecer serviços
forme informou, poderia geessenciais de forma aderar o equivalente a 10 usinas
quada, apesar de possuir
de Três Marias de energia
bom nível de gestão em
fotovoltaica. Outros setores
empresas como a Copasa e
lembrados por ele foram o
a Cemig. Guilherme Faria
de educação, que sofre com
destacou que, no primeiro
o nível do ensino público, e
caso, o desinvestimento
de infraestrutura, para que
pode gerar caixa, enquanto
Minas se transforme em um
no segundo, apesar de não
centro da logística nacional.
representar fluxo volumoso
A deputada Laura Serde recursos (dada a particirano, por sua vez, afirmou
pação acionária do goverque é obrigação do Estado
no), a saída do Estado será
garantir o acesso a serviços
revertida em benefícios
públicos de qualidade, não
diretos para a população.
necessariamente geri-los
A Cemig, especificae executá-los. “O serviço
mente, pode ter seu plano
público não é gratuito, todos
de investimentos de R$ 20
pagamos com impostos.
bilhões nos próximos cinco
Esse (a desestatização) é um
anos bancado com a venda
assunto fundamental para a
de ativos, especialmente
melhoria da qualidade de
de fora de Minas e que não
vida da população”, disse.
impactam diretamente os
Na mesma linha, o demineiros, para depois seu
putado Guilherme da Cunha
controle poder ser transfelembrou que mais de 50%
rido. No caso da Copasa,
dos serviços do Sistema
o novo marco legal do
Único de Saúde (SUS) já
saneamento traz o desafio
são geridos pela iniciativa
de as concessionárias atinprivada, como hospitais figirem até 2033 níveis de
lantrópicos. Ele também ciexcelência na prestação do
tou o Projeto Somar, em anserviço, o que atualmente
damento no Estado, no qual
está a uma grande distância
três escolas públicas serão
da estatal, que nem mesadministradas por organimo apresenta capacidade
zações sociais e que, no seu
operacional para realizar
entender, trará importantes
os investimentos necesdados sobre esse modelo
sários, superiores ao vade gestão para o governo.
lor da própria companhia.
Já o deputado Bartô
Incoerência - Após
ressaltou os ganhos com
acompanhar a apresentação
as desestatizações, como
do secretário, o deputado
o aumento de recursos
Bruno Engler ponderou
investidos, a geração de
que, apesar do discurso
emprego e renda e, mais
do governo, a Assembleia
do que tudo, a adequação
só recebeu até agora um
de empresas à sua função
projeto de privatização, no
social, a de fornecer socaso a venda da Compaluções para os cidadãos.
nhia de Desenvolvimento
O parlamentar classifiEconômico (Codemig).
cou como populista o disGuilherme Faria excurso antiprivatizações.
plicou ao deputado que o
Secretário apresenta
desinvestimento em empanorama no Estado presas privadas independe
Para o secretário-adjunto
de autorização legislativa
de Desenvolvimento Ecoe está sendo levado a cabo.
nômico, Guilherme AugusJá em relação à venda de
to Faria, o Estado precisa
estatais, que precisa passar
se desfazer de ativos por
pelo Legislativo, a Secreocupar de forma indevida
taria de Desenvolvimento
o papel da iniciativa privaEconômico trabalha na moda em diversas atividades,
delagem dos negócios, para
como o beneficiamento de
oferecer fundamentação
lítio e a manutenção de
técnica para a privatização.
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Minas Gerais terá
Clientes da Cemig têm
recorde de agricultores até 21/05 para participar
do último sorteio da
beneficiados pelo
promoção Conta com PIX
Garantia-Safra
em
2022
Aporte estadual de R$ 4.125.084,00 também é o maior dos últimos
três anos; programa federal em parceria com governos estaduais,
prefeituras e produtores projeta 40.442 mineiros contemplados

Minas Gerais terá na
safra 2021/2022, o maior
volume de agricultores familiares a receber recursos
do Garantia-Safra na atual
gestão do Estado. O programa é destinado a produtores da área da Sudene que
sofreram perdas iguais ou
superiores a 50% da safra.
O recurso aportado pelo
Governo do Estado também é o maior dos últimos
três anos: R$ 4.125.084,00.
O pagamento ao Fundo
do Programa Garantia-Safra
foi feito na última quarta-feira (11/05), pela Secretaria de Estado de Fazenda
(SEF). Anteriormente, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag)
autorizou a liberação do
recurso para depósito, a pedido da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Seapa).
O secretário de Agricultura, Thales Ferreira,
explica os objetivos do pro-

grama. “Por meio dele, o
Governo de Minas atende
famílias produtoras da região da Sudene, garantindo
comida na mesa e - muito
mais que isso - que elas
tenham a possibilidade de
voltar a produzir na próxima
safra, com mais segurança
e sustentabilidade”, define.
Para a safra 2021 /2022,
o estado de Minas Gerais
teve adesão de 109 municípios e poderá beneficiar até
40.442 agricultores familiares, com concessão prevista
para novembro deste ano.
O Programa - A iniciativa é do governo federal, realizada em parceria
com os governos estaduais,
prefeituras municipais e
agricultores familiares. A
ação é parte do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf). O objetivo é garantir a segurança alimentar
de agricultores familiares
da região Nordeste do país

e de parte de Minas Gerais,
em municípios do Norte,
Vale Jequitinhonha e alguns
do Vale do Mucuri (áreas
de atuação da Sudene).
Em Minas, o programa abrange 168 municípios onde os produtores
sofrem perdas sistemáticas
em função das dificuldades climáticas, como estiagem ou excesso de chuvas. Somente têm direito
ao benefício agricultores
familiares de municípios
onde tenha sido verificada
perda de produção igual
ou superior a 50% na safra.
O benefício tem o valor
anual de R$ 850,00, pago
ao agricultor por meio da
Poupança Social Digital
da Caixa Econômica Federal. Esta modalidade de
pagamento teve início a
partir da safra 2020/2021,
depositados no início de
2022. (Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Seapa).

Os clientes da Cemig que desejarem participar do último sorteio
da promoção Conta com
PIX, a ser realizado no
próximo dia 28/05, devem se cadastrar no site
cemig.com.br/contacompix até as 23h59 do dia
21/05. O prêmio é um
crédito de R$ 5 mil em
descontos na conta de
luz, que pode ser utilizado em até 24 meses.
Os clientes que se
inscreveram até o último
dia 06/05 participaram do
quarto sorteio, realizado
no dia 14/05. Este sorteio
- cujo resultado será divulgado pela Cemig nesta semana - contemplou
mais quatro clientes que
efetuaram o pagamento
da fatura de energia via
PIX ou débito automático e que se cadastraram
no site da promoção. Já
os quatro contemplados no terceiro sorteio,
realizado no dia 30/04,
foram clientes dos municípios de Belo Horizonte, Betim e Esmeraldas.
Para concorrer, basta
o cliente abrir o aplicativo do seu banco de
preferência e selecionar
a opção “PIX”. Não é
necessário ter a chave
PIX para realizar o pagamento por QR Code. Em
seguida, deve-se apontar
a câmera do celular para
o QR Code da sua conta e
confirmar o pagamento.
Depois, é só cadastrar
seus dados e os dados da
conta paga com PIX no
site cemig.com.br/contacompix. Após esses simples passos, o interessado já estará concorrendo.
O gerente de Arrecadação e Adimplência
da Cemig, Wellington
Fazzi Cancian, destaca
que “a Promoção Conta

Atenção! Última oportunidade para os clientes da Cemig
concorrerem ao crédito de R$ 5 mil em descontos na conta de
luz, que pode ser utilizado em até 24 meses

com PIX busca estimular
a adesão ao pagamento da
conta de luz via PIX, uma
forma moderna e cômoda
para quitação de contas,
que tem ganhado cada
vez mais a adesão dos
brasileiros. Além disso,
a iniciativa visa garantir
ainda mais segurança e
agilidade para os clientes da Cemig”, explica.
Clientes cadastrados em débito automático também podem participar - Os clientes cadastrados para pagamento
das faturas em débito automático também podem
participar da promoção.
Para isso, basta cadastrar
a conta de luz paga por
este meio de pagamento
da mesma forma que faria
com a conta paga pelo
PIX. "Também é possível
receber uma chance extra, caso o cliente já seja
cadastrado ou se cadastre
para receber a fatura por
e-mail", destaca o gerente. As opções de cadastro
para débito automático
em conta ou receber sua
fatura por e-mail estão
disponíveis no Cemig
Atende Web, que pode
ser acessado no site da
Companhia (www.cemig.
com.br), ou por meio de
contato pelo WhatsApp

da Cemig (31 3506-1160).
Pelo Cemig Atende Web, basta realizar o
login, selecionar a instalação que possui débito
em aberto e, posteriormente, o serviço “Débito
Automático - Cadastramento/Cancelamento”.
Em seguida, o cliente
deve informar seus dados bancários (banco,
agência e conta corrente)
para registro. Será necessário, ainda, validar
a transação junto a seu
banco, por meio de aplicativo ou caixa eletrônico.
O cliente também
pode realizar o cadastro
para débito automático
em seu banco de preferência, utilizando o código
disponível na própria conta de energia. O procedimento é simples e precisa
ser realizado uma única
vez. Clientes dos bancos
Santander, Itaú, Banco
do Brasil, SICOOB, Bradesco, Mercantil e Nordeste podem realizar o
cadastro diretamente nos
canais de atendimento da
Cemig. Mais informações sobre a promoção e
o regulamento completo estão disponíveis no
endereço cemig.com.br/
contacompix. (Crédito da
foto Cemig divulgação).

Venda de um sítio

Vende-se um sitio com 04 alqueires no Córrego São Benedito nas
proximidades de São Jerônimo. Valor R$ 50.000 reais. Terra com
pastagens. Tratar com Carlinhos pelo celular 98890.8520, com
Fátima celular 98898.0579, Guilherme nº 98806.3808 ou Carlos
Henrique nº 98811.5897.

Romaria para Bom
Jesus da Lapa

Laurita uma das auxiliares de dona Anita de Brito comunica que
fará romaria para BOM JESUS DA LAPA no dia 15 de julho em
ônibus confortável e hotel aconchegante. Tratar com LAURITA celular 98837.4341 ou com WALTER celular 98885.9652.
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Gerais
Mães de autistas
protestam contra rol
taxativo da ANS

Organizadoras explicam que a manifestação ocorreu com o
objetivo de mostrar à sociedade as consequências do julgamento do
chamado rol taxativo, que está em curso no STJ

Mesmo após o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) não levar a julgamento o rol taxativo da
ANS - que restringe a cobertura de procedimentos
realizados por planos de
saúde - um grupo de mães
de autistas, preocupadas
com o possível retrocesso
nos tratamentos dos filhos, reuniu-se na quarta-feira (11/05), com várias
entidades, para protestar
em frente ao STJ, durante
a sessão dos ministros.
Mais uma vez, a Associação Amigos do Brasil
em Prol da Ética (Abra)
esteve ao lado dessas mães
e de outras entidades, em
Brasília, apoiando essa iniciativa, denominada Movimento de Mobilização Nacional contra o Rol taxativo. A Manifestação ocorreu
também em Niterói, Porto
Alegre e Mossoró, em frente aos tribunais de Justiça
e fóruns destas cidades.

“Nós, da Abra, apoiamos essa bandeira por sermos contra as injustiças
e em defesa do direito à
saúde no Brasil. Juntas,
14 entidades e coletivos
sociais, de oito estados e
Distrito Federal, elaboramos uma nota pública em
defesa do rol exemplificativo, que foi entregue
nos gabinetes de vários
ministros. Reafirmamos o
nosso compromisso com
esse processo de conscientização da sociedade com
a missão de que, ao final
dessa luta, o STJ mantenha
o seu entendimento, de

que o rol da ANS é exemplificativo”, comenta o
advogado Cleiton dos Reis.
Assinaram a nota:
Autismo Niterói Trocas,
Associação Amor, NAIA
Autismo, Síndrome do
Amor, Famílias que Lutam, Adriano Monteiro
Advocacia, Associação
Amigos do Brasil em Prol
da Ética, Bruno Henrique Advocacia, Advogado
dos Autistas, MARS –
Movimento Mães Atípicas RS, Andréa Medrado,
Camilla Varella Advogado, Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor.

PM realiza palestra
em escola na zona rural
de Novo Cruzeiro

A Polícia Militar ministrou uma palestra na terça-feira (17/05), na Escola
Estadual de Lambari, zona
rural de Novo Cruzeiro, para
alunos e professores, com o
objetivo de sensibilizar os
discentes quanto às consequências para quem depreda
o patrimônio público e pratica vandalismo no ambiente escolar, e que também usa
drogas nas imediações do
educandário, situações que
vinham ocorrendo nesta instituição, segundo o Diretor.
O instrutor do Proerd,
sargento George, mencionou sobre a teoria das janelas quebradas e apresentou
o anagrama R.E.A.L (Recusar, Explicar, Abster-se
e Livrar-se), previsto na
grade curricular do Proerd,
que se refere à estratégia
para evitar um ambiente
de desordem e resistir à
pressão dos colegas para
cometer delitos, explicando o que significa opção,
escolha e consequência.
(Equipe: sargento George
e cabo Figueira. (Informações/Fotos: tenente Thalles
Dohler Schutte, comandante da 232ª Cia PM).
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Rede de Notícias
Inaugurado novo fórum de Araçuaí - O novo
Fórum Desembargador
Afonso Teixeira Lages,
da Comarca de Araçuaí,
no Vale do Jequitinhonha,
foi inaugurado no último
final de semana, pelo presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais,
desembargador Gilson
Soares Lemes. Este foi o
19º fórum inaugurado na
atual gestão. O prédio do
novo fórum, localizado no
Bairro Santa Tereza, possui instalações modernas,
acessíveis e adaptadas às
novas tecnologias. (Diário
Tribuna – Teófilo Otoni)
Expoleste começou
na quarta-feira (18) São mais de 1000 empregos, entre diretos e
indiretos, envolvidos nos
preparativos da Expoleste
2022, uma oportunidade
de negócios para as mais
de 150 empresas presentes
na feira. “Essa semana
que passou fizemos uma
palestra junto com o Sebrae para incentivar ações
cada vez mais inovadoras
por parte dos empresários
durante os cinco dias de
feira, para que tudo se
traduz em oportunidade
de negócios”, explica Jackson Lemos, presidente
da Associação Comercial, entidade realizadora do evento. A abertura
oficial da maior Mostra
Empresarial do Leste de
Minas, nesta quarta-feira
(18/05), no Unicentro,
teve a presença do Governador do Estado de
Minas Gerais, Romeu
Zema e outras autoridades. (Jornal da Cidade
– Governador Valadares)
Prefeito e vice cassados em Sabará - A Justiça
Eleitoral Anna Carolina
Goulart Martins e Silva
cassou o mandato do prefeito de Sabará, Wander
Borges (PSB), do vereador William Borges (PV)
e do vice-prefeito, Lucas
Silva (PSD). A decisão
ainda cabe recurso. A decisão foi proferida pela juíza da 241ª Zona Eleitoral
de Sabará,, com base na
acusação de uso de uma

associação comunitária,
de funcionários e veículos
da prefeitura para realizar
propaganda eleitoral indevida e compra de votos.
(Folha de Sabará – Sabará)
111 crianças sem o
nome paterno - Dados
inéditos levantados pelo
Portal dos Cartórios de
Registro Civil apontam
que, nos quase dois anos
completos de pandemia,
mais de 100 crianças em
Ituiutaba foram registradas somente com o nome
da mãe na certidão de nascimento. O número, que
representa 4% dos recém-nascidos ituiutabanos,
ganha ainda mais relevância quando os últimos
dois anos apontaram a
menor quantidade de nascimentos no município.
Os dados são verificados
justamente nos anos em
que aconteceram os menores números de nascimentos desde o início da
série histórica do Cartório, em 2003, totalizando
1.059 registros em 2020
e 1.041 em 2021. (Gazeta
do Pontal – Ituiutaba)
Câmara proíbe barragens - A base governista do prefeito Odelmo Leão na Câmara de
Uberlândia manteve os
vetos do Executivo a três
projetos que foram apreciados pelo plenário. En-
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tre as proposições de lei
estava uma proposta que
previa proteção das margens do Rio Uberabinha,
uma segunda que propunha maior transparência
para acompanhamento
de obras públicas e uma
terceira, que garantia inclusão de crianças com
deficiência. Todas foram
engavetadas. A justificativa dada pelo prefeito
baseia-se no argumento
de que as três propostas
são inconstitucionais.
(Diário de Uberlândia)
Santuário será inaugurado dia 20 - Mais de
100 mil pessoas são esperadas em Cássia (MG)
entre os dias 20, 21 e
22 de maio para a inauguração oficial do novo
Santuário de Santa Rita
de Cássia, o maior dedicado à santa no mundo.
A construção gigantesca
foi iniciada em agosto de
2018 e ocupa uma área
de 180 mil m². Mais de
100 empresas fizeram
parte do trabalho e mais
de 500 pessoas literalmente colocaram a mão
na massa. “Foi um longo
caminho até chegar aqui.
Mas, tudo foi pensado e
preparado com muito carinho”, define o empresário
e idealizador do Santuário, Paulo Flávio de Melo.
(Jornal do Sudoeste –
São Sebastião do Paraíso)
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Segurança Pública

Polícia Militar
Cinco pessoas são presas
Rodoviária prende cinco em operação da PM nas
motoristas bêbados
cidades de Jacinto e

A 15ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária
prendeu cinco pessoas no
último final de semana,
entre os dias 13 e 15 de
maio, sendo um dos presos
envolvido numa colisão
lateral entre duas motocicletas. Além das prisões,
vários condutores foram
autuados pela infração de
embriaguez, nos casos em
que não configura o crime.
As prisões ocorreram
principalmente na cidade
de Teófilo Otoni, e teve
uma na cidade de Araçuaí.
Por outro lado as infrações
por embriaguez ao volante
aconteceram em toda a região, o que demonstra que
os motoristas continuam
consumindo bebida alcoólica e dirigindo. “Percebemos que os motoristas
embriagados na sua maioria, são pessoas de bem,
pais de famílias, trabalhadores, cumpridores das
suas obrigações, mas que
não abrem mão do uso do
veículo nos deslocamentos
para festas, bares, clubes,
sítios, casas de amigos e
familiares e até mesmo
em viagens consideradas
distantes. Esse cidadão de
bem, embriagado, pode
comprometer a sua vida,
dos seus filhos, gerando consequências graves

para todos”, pontuou o
tenente Reinaldo Martins.
O militar salienta que
a embriaguez ao volante é uma das principais
causas de acidentes de
trânsito com vítimas no
país. Muitas famílias são
destruídas por motoristas
que persistem na utilização dos veículos, mesmo
após a ingestão de grande quantidade de álcool.
Em determinadas situações, segundo a PM, a
exemplo da abordagem
realizada na MGC-418,
no último sábado (14), o
condutor pretendia viajar, apresentando vários
sinais de embriaguez.
As penalidades são
severas, incluindo a prisão
nos casos de crime, (responderá processo criminal), autuação na infração
gravíssima multiplicada
por dez (R$ 2.934,70),
perda de 7 pontos na habilitação, recolhimento
da CNH e suspensão da
habilitação por um pe-

ríodo de 12 meses. Nos
casos em que não configura o crime, com exceção da prisão, as demais
medidas são aplicadas.
A Polícia Militar Rodoviária sugere aos condutores providenciarem
um motorista que não beba
naquela ocasião, ou utilizar
a variedade de transporte
público que existe, como
táxi, moto-táxi, ônibus e
aplicativos, que atualmente
tem preços acessíveis. “As
pessoas gastam centenas de
reais em bebidas, correm
risco de sinistros de trânsito graves, serem presas e
autuadas nas fiscalizações
policiais, porém recusam-se a pagar pelo transporte
público que certamente
seria mais seguro”, frisou
o tenente. “Maio Amarelo:
Juntos Salvamos Vidas”.
Polícia Militar Rodoviária:
“Os anjos da guarda dos caminhos de Minas”. (Informações: Tenente Reinaldo
Martins, comandante do 1º
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).

Teófilo Otoni - Conforme programação do
“Maio Amarelo”, campanha voltada para a conscientização no trânsito,
que neste ano traz como
tema, “Juntos Salvamos
Vidas”, a Polícia Militar Rodoviária, o Corpo
de Bombeiros Militares,
DER e SEST/SENAT realizaram o evento “Comando Educativo”, na terça-feira (17/05), na MGC418, km 177, defronte à
sede da 15ª Cia PM Rv.
“O objetivo da atividade foi passar dicas
importantes para os usuários das rodovias, no que
diz respeito a segurança

viária, para juntos salvarmos vidas”, disse o
tenente Reinaldo Martins,
informando que os condutores abordados receberam
orientações específicas de
conscientização no trânsito, tais como: respeito
aos limites de velocidade,
não ultrapassar em locais
proibidos, não misturar
bebida alcoólica e direção
de veículo, uso do cinto de
segurança e do capacete
de segurança, necessidade
de descanso, habilitação
para dirigir, manutenção
dos veículos, transporte
de crianças, dentre outras.
A presença dos Bombeiros no evento mostra

para a sociedade a importância da prevenção de acidentes com vítimas, uma
vez que o órgão em questão atende pessoas com
vários tipos de necessidades, além dos acidentes.
Vale frisar que um acidente
de trânsito pode ocupar
uma equipe por várias
horas. Em determinadas
situações os Bombeiros
deslocam-se por longas
distâncias para realizarem
os atendimentos. O DER
passou orientações sobre
a obediência às normas e
características das nossas
rodovias, que são estreitas, sinuosas, com pouco
acostamento e previsão de

Santo Antônio do Jacinto
No sábado e domingo (14 e 15 de maio), a
Polícia Militar desencadeou operações e prendeu dois homens de 20 e
23 anos, três mulheres de
18, 21 e 32 anos, por porte ilegal de arma de fogo
e tráfico de drogas, nas
cidades de Jacinto e Santo Antônio do Jacinto, no
Vale do Jequitinhonha.
Durante a operação no dia 14, em Santo
Antônio do Jacinto, os
militares localizaram
e apreenderam 04 espingardas de fabricação
artesanal e diversos apetrechos de carregamento
das armas, munições de
calibres diversos e 01
pedra de crack. No dia
15 de maio, na operação
em Jacinto, a equipe
recebeu denúncia informando que, em uma residência do Bairro Nossa Senhora Aparecida,
teriam drogas e armas.
Os militares fizeram
buscas no local, onde
encontraram 01 submetralhadora calibre 380 de
fabricação artesanal, 01
tablete de maconha, 01

pedra de crack e 04 aparelhos celulares de procedência duvidosa. No local
foram presos dois homens
com mandados de prisão
em aberto, suspeitos de
diversos roubos e tráfico
de drogas na região, e 03
mulheres suspeitas de en-

volvimento no tráfico de
drogas. Todos eles, juntos
com os materiais apreendidos foram conduzidos
à delegacia de Polícia
Civil. (Informações/ Fotos: assessoria de comunicação organizacional
do 44º BPM, Almenara).
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15ª Cia PM Rodoviária, Corpo de Bombeiros, DER
e SEST/SENAT realizaram “Comando Educativo”
velocidades consideravelmente médias, exigindo
um comportamento diferenciado da população
para uma viagem segura.
O SEST/SENAT apresentou um questionário aos
motoristas para orientar e
conhecer o comportamento daqueles que utilizam as
nossas vias diariamente. A
equipe distribuiu panfletos
com dicas essenciais para
conscientizar adultos, adolescentes e crianças. “A
participação da imprensa
como sempre apresenta
grande relevância no contexto social, pois se trata de
um elo que aproxima os órgãos públicos da socieda-

de, oportunizando a entrada das informações atuais,
verdadeiras e importantes
na produção da segurança pública. O Comando
Educativo alcançou o seu
objetivo: Maio Amarelo:
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Juntos Salvamos Vidas”,
disse o tenente. Polícia Militar Rodoviária: “Os anjos
da guarda dos caminhos de
Minas”. (Tenente Reinaldo
Martins, comandante do 1º
Pelotão da 15ª Cia PM Rv).
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Governador entrega 45 viaturascela para o sistema prisional

O governador Romeu
Zema participou nesta
quarta-feira (18/5), na
Cidade Administrativa,
em Belo Horizonte, da
cerimônia de entrega de 45
veículos caminhonete-cela
para transporte humanizado ao Departamento
Penitenciário de Minas
Gerais (Depen-MG). Ao
todo, unidades prisionais
de 32 municípios mineiros
serão beneficiadas com a
aquisição. O investimento
foi de R$ 8,8 milhões do
Fundo Penitenciário dos
anos de 2019 e 2020, do
próprio Depen-MG e do
convênio Plataforma Mais
Brasil, entre o Ministério
da Justiça e a Secretaria
de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).
Os novos veículos
contribuirão para a modernização da frota do
Depen-MG, aumentando
a segurança de todos os
envolvidos na escolta e na
custódia de indivíduos privados de liberdade, além
de qualificar o atendimento e o acompanhamento de
indivíduos sob monitoração eletrônica e dos custodiados de forma geral.
Direção - De acordo

com Zema, a entrega das
viaturas é uma demonstração do esforço do Governo
de Minas para equipar as
polícias e oferecer mais
segurança para os profissionais e população. “Tenho imenso orgulho e satisfação de ser o governador do estado mais seguro
do Brasil. Isso se deve ao
trabalho da Polícia Penal,
Civil, Militar e do Sistema
Socioeducativo”, lembrou.
O governador ainda
disse que parte desse resultado se deve à integração entre as Forças de
Segurança. “A Polícia Militar precisa se comunicar
bem com a Polícia Civil, e
ambas precisam se comunicar bem com a Polícia
Penal. E não fica restrito só
a isso. Também temos que
nos comunicar bem com
o Ministério Público e o
Tribunal de Justiça. Tudo
isso compõe o processo da
Segurança Pública, sem
o qual não teremos um
estado seguro”, explicou.
As unidades prisionais para as quais serão
destinados os veículos são
dos seguintes municípios:
Alfenas, Araxá, Belo Horizonte, Betim, Contagem,

Publicação Legal
Prefeitura Municipal
de Padre Paraíso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍSO/MG - Extrato do Contrato Administrativo nº
050/2022 - Processo Licitatório nº 052/2022 - Tomada de
Preços nº 003/2022 - Partes: Município de Padre Paraíso/
MG X ENFOCO ENGENHARIA LTDA - EPP. Objeto do
Contrato: Contratação de empresa especializada em Construção Civil para execução de Obras de Complementação de
Construção de Mercado Municipal para instalação de feira
livre para produtos agropecuários, conforme Contrato de Repasse nº 908664/2020/MAPA/CAIXA firmado entre a União
Federal, por intermédio do Gestor do Programa Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representada pela
Caixa Econômica Federal e o Município de Padre Paraíso/
MG. Vigência: 09/05/2022 a 31/12/2022. Valor do Contrato:
R$ 1.041.587,72 (Um milhão quarenta e um mil quinhentos
e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Curvelo, Divinópolis, Formiga, Francisco Sá, Governador Valadares, Ipaba,
Itajubá, Iturama, Mariana, Montes Claros, Muriaé, Ouro Preto, Passos,
Patrocínio, Ponte Nova,
Pouso Alegre, Ribeirão
das Neves, Santa Luzia,
São João del Rei, São
Joaquim de Bicas, Sete
Lagoas, Teófilo Otoni,
Três Corações, Ubá, Uberlândia, Unaí e Vespasiano.
Reconhecimento - O
secretário de Estado de
Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, afirmou que é testemunha do
empenho da atual gestão
para melhorar as condições de trabalho da Polícia Penal. “O governador
liberou mais de R$ 70 milhões para que possamos
reconstruir as unidades
prisionais espalhadas pelo
estado e foi pessoalmen-

te a Brasília conseguir a
liberação das 45 viaturas
junto ao Departamento
Penitenciário Nacional
(Depen). Da minha parte
e da nossa tropa só temos
que agradecer”, disse.
Outras ações - Outras
ações como o novo uniforme da Polícia Penal, a
entrega das novas carteiras
funcionais e a capacitação
de 5 mil servidores em
mais de 12 cursos operacionais presenciais e três
seminários também foram
realizadas. Recentemente,
também foi realizada a primeira etapa do concurso
público que selecionará
2.420 candidatos para o
cargo de Policial Penal.
O certame está na sua primeira etapa e os aprovados
irão compor o quadro de
profissionais em todas as
regiões do estado. (Fotos: Cristiano Machado).

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO CARVALHO
BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
013419 - ODILON MARTINS DA SILVA NETO, solteiro, maior, engenheiro mecânico, nascido aos 18/07/1989, no Hospital e Maternidade
Santana, natural de João Pinheiro-MG, residente na Rua Carlos Leonardt, 382, Bairro Ipiranga, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de ODILON MARTINS SILVA JUNIOR e MERCÊS ALVES RODRIGUES SILVA; e ANA MARIA BIANCO DA SILVA SALES, solteira, maior, fisioterapeuta,
nascida aos 10/07/1993, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Carlos Leonardt, 382, Bairro Ipiranga, Teófilo
Otoni-MG, filho(a) de SEBASTIÃO ANTONIO ABRANTES DE SALES e LAURINDA BIANCO DA SILVA SALES;

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ITAMBACURI – MG
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão (Presencial) nº 007/2022. O SAAE de Itambacuri torna público que irá realizar as 8 horas e 30 minutos
do dia 31 de Maio de 2022, licitação pública na modalidade
Pregão (Presencial) N° 007/2022 FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO Os interessados poderão retirar
o Edital no Edifício Sede do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto, Rua Professor Mendonça, nº 36, CEP: 39830-000,
Centro, Itambacuri-MG ou solicitar o envio através e-mail
cplpregoeiro@hotmail.com. Informações complementares
poderão ser obtidas através do telefone (33) 3511-1405 ou
(33) 984492518 – Gilmar Pereira Duarte, Pregoeiro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ITAMBACURI – MG
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão (Presencial) nº 009/2022. O SAAE de
Itambacuri torna público que irá realizar às 8 horas e 30
minutos do dia 02 de Junho de 2022, licitação pública
na modalidade Pregão (Presencial) N° 009/2022 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO DE UNIFORME Os interessados poderão retirar o Edital no Edifício Sede do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, Rua Professor Mendonça,
nº 36, CEP: 39830-000, Centro, Itambacuri-MG ou
solicitar o envio através e-mail cplpregoeiro@hotmail.
com. Informações complementares poderão ser obtidas
através do telefone (33) 3511-1405 ou (33) 984492518
– Gilmar Pereira Duarte, Pregoeiro.

013420 - IDALIBIO MALAGUTH DANTAS, divorciado, maior, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 23/02/1940, em domicílio, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Rileno Penchel, 231, Bairro São Cristóvão, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de BOLIVAR DANTAS DE
CARVALHO e IDALIA MALAGUTH DANTAS; e IVONE FARIAS MACHADO, solteira, maior, balconista, nascida aos 28/05/1965, não informado lugar do nascimento, natural de Almenara-MG, residente na Rua Rileno Penchel, 231, Bairro São Cristóvão, Teófilo Otoni-MG, filho(a)
de JOVELINO RAMOS MACHADO e RITA FARIAS MACHADO;
013421 - ROMILDO QUARESMA DA ROCHA, divorciado, maior, militar, nascido aos 16/05/1961, na Casa de Saúde Vera Cruz, natural
de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Salinas, 42, Bairro Joaquim Pedrosa, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de HILDEBRANDO QUARESMA
DA ROCHA e MARIA HELENA SPINDOLA DA ROCHA; e CAROLINA FERREIRA MENDONÇA, solteira, maior, vendedora, nascida aos
18/11/1982, no Hospital Balbina Bragança, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na Rua Salinas, 42, Bairro Joaquim Pedrosa, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de RENATO BESSA MENDONÇA e LUCIA HELENA FERREIRA MENDONÇA;
Teófilo Otoni-MG 18/05/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges
Oficiala de Registro Civil
Proc. 13419 a Proc. 13421
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