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Atacante Hulk receberá 
título de cidadão 

honorário mineiro
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Governo de Minas 
Gerais lança edital para 
retomada de obras do 
Hospital Regional de 

Teófilo Otoni

O Governo do Estado de Minas Gerais publicou na sexta-feira (24/06), no Diário Ofi-
cial do Estado, o aviso de abertura do edital 039/2022 para a conclusão da construção do 
Hospital Regional de Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri. O valor estimado da obra 
é de R$ 129,7 milhões. A abertura das propostas está agendada para o dia 26/07, às 9h, na 
sede do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). 
O hospital está em um terreno de 40 mil metros quadrados e terá 427 leitos. Página 2

Condutor perde controle 
do caminhão e tomba na 

LMG 719, em Nanuque
A PM Rodoviária re-

gistrou um acidente de trân-
sito na quinta-feira (23/06), 
na LMG-719, no trecho de 
acesso à cidade de Nanu-
que pela MGC-418, nas 
proximidades do aeroporto. 
O condutor de 76 anos de 
idade relatou que teria se 
distraído para ajustar o cin-
to de segurança. Página 6

Operação da PM apreende 
drogas, armas e munições 

na cidade de Itaobim
A Polícia Militar fez 

levantamentos na cidade de 
Itaobim, através do serviço 
de inteligência do 70º BPM 
de Araçuaí, que monitorava 
infratores envolvidos com 
tráfico de drogas e suspeita 
de homicídio ocorrido recen-
temente em Itaobim, e de-
sencadeou uma operação na 
quinta-feira (23). Página 6

Estado de Minas investe 
R$ 48 mi em sistemas de 
segurança patrimonial de 
todas as escolas da rede

Todas as escolas da rede estadual de Minas Gerais passarão a contar a partir deste ano 
com sistema de segurança por videomonitoramento e alarme. A medida adotada pelo Go-
verno de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), tem o objetivo 
de combater a violência no espaço escolar, evitando que as escolas sejam arrombadas e 
seus bens furtados ou danificados. Para isso, serão investidos R$ 48 milhões. Página 2

Censo Escolar 2022: coleta 
de dados da primeira etapa 

termina em 1º de agosto
O Censo Escolar é feito 

anualmente em 02 etapas: a 
Matrícula Inicial e a Situa-
ção do Aluno. O período de 
coleta é definido por meio 
de Portaria, e o início da co-
leta da 1ª etapa se dá na úl-
tima quarta-feira do mês de 
maio, instituído como o Dia 
Nacional do Censo Escolar, 
conforme a Portaria MEC 
nº 264/2007. Página 4



2 Segunda-feira, 27 de junho de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

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

Cidade/Gerais
Governo de Minas 

Gerais lança edital para 
retomada de obras do 
Hospital Regional de 

Teófilo Otoni

O Governo de Minas 
Gerais publicou nesta 
sexta-feira (24/06), no 
Diário Oficial do Estado, 
o aviso de abertura do 
edital 039/2022 para a 
conclusão da construção 
do Hospital Regional de 
Teófilo Otoni, na região 
do Vale do Mucuri. O 
valor estimado da obra 
é de R$ 129,7 milhões. 
A abertura das propos-
tas está agendada para 
o dia 26/07, às 9h, na 
sede do Departamento 
de Edificações e Estra-
das de Rodagem de Mi-
nas Gerais (DER-MG).

O hospital está em 
um terreno de 40 mil me-
tros quadrados e terá 427 
leitos, sendo 372 de inter-
nação, 30 UTI adulto e 25 
leitos UTI neonatal, com 
possibilidade de expan-
sões futuras. Com 50% 
da construção concluída, 
a obra foi paralisada em 
2016. A retomada das 
obras tem previsão para 
em outubro de 2022. A 
conclusão está prevista 
para 24 meses após a or-
dem de reinício. O novo 
hospital contribuirá na 
ampliação da oferta de 
serviços para atenção às 

necessidades de cirurgias 
eletivas e trará benefícios 
a toda região. Somente 
na microrregião de Te-
ófilo Otoni/Malacache-
ta serão 11 municípios 
atendidos, representan-
do 280 mil habitantes.

“No dia 10/06 estive 
em Teófilo Otoni e uma 
das pautas foi a conclu-
são desse hospital regio-
nal. E hoje, dia 24/06, 
quero comunicar a todos 
os moradores de Teófilo 
Otoni que o edital foi 
publicado. E que no se-
gundo semestre de 2022 
as obras serão iniciadas. 
E também que já há em 
uma conta bancária o 
recurso de mais de R$ 
120 milhões reservado 
para esse tão sonhado 
hospital regional. Na mi-
nha vida, nunca iniciei e 
deixei uma obra pela me-
tade. Teófilo Otoni pode 
contar com o Governo 
do Estado. O hospital 
será concluído porque o 
recurso está reservado 
e será destinado única e 
exclusivamente para essa 
finalidade”, afirmou o go-
vernador Romeu Zema.

A conclusão será via-
bilizada por meio dos 

recursos do Termo de 
Medidas de Reparação 
assinado com a Vale de-
vido ao rompimento das 
barragens* em Brumadi-
nho. O Acordo Judicial 
visa reparar os danos de-
correntes da tragédia, que 
tirou 272 vidas e gerou 
uma série de impactos 
sociais, ambientais e eco-
nômicos na bacia do Rio 
Paraopeba e em todo o 
Estado de Minas Gerais.

Investimentos em 
Saúde - O município de 
Teófilo Otoni recebeu, 
no ano passado, R$ 44,9 
milhões de investimentos 
na saúde, valor 2,5 vezes 
maior que o de 2018. A ci-
dade foi contemplada com 
1.709 equipamentos para 
auxiliar na estruturação de 
leitos covid nos hospitais 
Santa Rosália, Philadélfia 
e Bom Samaritano. Foram 
investidos R$ 3 milhões 
para modernizar os to-
mógrafos de dois hos-
pitais. Em 2022 e 2021, 
o Governo repassou ao 
município R$ 4,6 milhões 
para os gastos com o com-
bate à covid-19. (Foto: 
Gil Leonardi/Imprensa 
MG. - GOVERNO DE 
MINAS - SEC. GERAL).

Estado de Minas investe 
R$ 48 mi em sistemas de 
segurança patrimonial de 
todas as escolas da rede

Todas as escolas da 
rede estadual de Minas 
Gerais passarão a contar 
a partir deste ano com 
sistema de segurança por 
videomonitoramento e 
alarme. A medida adotada 
pelo Governo de Minas, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Educação (SEE/
MG), tem o objetivo de 
combater a violência no 
espaço escolar, evitan-
do que as escolas sejam 
arrombadas e seus bens 
furtados ou danificados.

Para isso, serão inves-
tidos R$ 48 milhões, para 
que as escolas instalem ou 
modernizem seus siste-
mas. Este é o maior inves-
timento já realizado pela 
SEE/MG na padronização 
do sistema de segurança 
nos prédios escolares. O 
primeiro lote de repasse 
dos recursos a escolas já 
foi feito neste mês de ju-
nho. “Com este programa, 
esperamos inibir, preve-
nir e identificar possí-
veis depredações e roubos 
nas unidades escolares, 
atuando diretamente na 
segurança do patrimônio 
público e do cuidado com 
as nossas escolas”, explica 
o subsecretário de Admi-
nistração Educacional da 
SEE/MG, Silas Fagundes.

Serão 3.444 escolas 
estaduais atendidas com 
recursos para moderniza-
ção do sistema de alarme 
sonoro e segurança patri-
monial. “O valor médio 
destinado por escola será 
de R$ 10 mil. Os recursos 
serão liberados em lotes, 
levando em considera-
ção as regiões de grande 
vulnerabilidade”, detalha 
o subsecretário. Ao todo, 
serão seis lotes de paga-
mento e o primeiro já foi 
feito neste mês. A Esco-
la Estadual Senhora do 
Bonsucesso, em Caeté, na 

Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, foi uma 
das contempladas nesta 
primeira rodada de repas-
se dos recursos. “Desde 
que implementamos o 
sistema de segurança, não 
houve mais invasões em 
nossa escola. A própria 
vizinhança também se 
sente mais segura”, expli-
ca Patrícia Brum, diretora 
da unidade de ensino.

A E.E. Senhora do 
Bonsucesso já contava com 
um sistema de segurança 
instalado e, agora, com a 
ajuda deste recurso, está 
modernizando todos os 
equipamentos. “Estou tro-
cando as câmeras de vigi-
lância por outras novas e 
mais modernas, com capa-
cidade para visão noturna. 
Esse sistema ajuda as es-
colas a inibir ocorrências, 
tanto no que diz respeito 
a fatores externos, como 
invasões e vandalismos, 
quanto no dia a dia da 
escola”, revela a diretora.

Até o final do ano, 
todas as escolas recebe-
rão o recurso, exceto as 
unidades de ensino de 
atendimento ao sistema 
prisional e socioeducativo 
e os Colégios Tiradentes 
da Polícia Militar, que 
já possuem sistemas de 
segurança próprios. Os 
outros lotes de pagamen-
tos serão realizados nos 
meses de julho, agosto, 
setembro, outubro e no-
vembro. Os contratos com 
as empresas que ofertam 
os sistemas de segurança 
terão duração de 36 meses.

A novidade é aguar-
dada com ansiedade pela 
direção da Escola Estadual 
Maurício Murgel, em Belo 
Horizonte. A unidade de 
ensino já foi alvo de vân-
dalos diversas vezes. Em 
2020, por exemplo, o Es-
tado gastou cerca de R$ 70 

Primeiro lote de repasse dos recursos foi feito neste mês.
 Este é o maior investimento já realizado pela SEE/MG na 

padronização de segurança dos prédios escolares
Nova unidade de Saúde vai atender mais de 280 mil 

pessoas, de 11 municípios do Vale do Mucuri
mil reais para repor todo 
o cabeamento da unidade 
levado por criminosos. 
“Eu espero este investi-
mento para coibir, limitar, 
intimidar vandalismos e 
valorizar o patrimônio 
escolar. Hoje, os recursos 
tecnológicos são uma re-
alidade em atos de inibi-
ção ao vandalismo. Além 
disso, trazem mais segu-
rança aos profissionais 
que trabalham na escola”, 
explica a diretora da uni-
dade escolar, Sônia Mari-
nho Amaral de Resende.

O mesmo pensamento 
é compartilhado por Tânia 
Elise, diretora da Escola 
Estadual Pero Vaz de Ca-
minha, também em Belo 
Horizonte. “Melhoramos a 
segurança da nossa escola 
instalando concertina e 
fizemos a reposição, por 
duas vezes seguidas, de 
todos os fios furtados, 
através da verba para ma-
nutenção e custeio. O sis-
tema de segurança eletrô-
nica será muito bem-vindo 
neste momento”, revelou.

Monitoramento em 
tempo real - A instalação e 
modernização do sistema 
de alarme sonoro e segu-
rança patrimonial permite 
a direção das unidades de 
ensino acompanhar, em 
tempo real, tudo o que 
acontece no prédio esco-
lar. Na Escola Estadual 
Senhora do Bonsucesso, 
por exemplo, três fun-
cionários têm acesso em 
tempo real, via aplicativo 
de celular, de tudo o que 
acontece dentro da es-
cola. “Caso haja alguma 
ocorrência de invasão ou 
vandalismo, o responsável 
pela escola será notificado, 
imediatamente, pela em-
presa de segurança con-
tratada”, salienta o subse-
cretário Silas Fagundes.

O subsecretário con-
ta, ainda, que, a partir 
do ano que vem, a SEE/
MG também disponibi-
lizará uma mensalidade 
às escolas da rede esta-
dual para a manutenção 
dos sistemas de alarmes 
sonoros e segurança pa-
trimonial. (Secretaria de 
Estado de Educação SEE/
MG - GOVERNO DE 
MINAS - SEC. GERAL).
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Gerais
Atacante Hulk receberá 

título de cidadão 
honorário mineiro

Ídolo da torcida atle-
ticana, o atacante Hulk 
será homenageado pela 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
com o título de Cida-
dão Honorário de Mi-
nas Gerais. O Plenário 
aprovou, nesta quinta-
-feira (23/6/22), durante 
Reunião Extraordiná-
ria, o Projeto de Reso-
lução (PRE) 181/22, 
que tem como primei-
ro signatário o deputa-
do Ulysses Gomes, que 
concede a homenagem.

Nascido em Campina 
Grande, na Paraíba, Gi-
vanildo Vieira de Souza, 
o Hulk, coleciona títulos 
e vitórias em sua vida. 
Com 35 anos, possui uma 
carreira de sucesso na-
cional e internacional. 
Começou sua trajetória 
no Vitória (BA), mas fez 
muitos gols em clubes do 
Japão, Portugal, Rússia 
e China. Hulk defendeu, 
ainda, a Seleção Brasilei-
ra em 57 oportunidades.

Após 16 anos fora 
do Brasil, o centroavante 
foi contratado pelo Clube 
Atlético Mineiro, no ano 
passado. E já conquistou 
importantes títulos pelo 
alvi-negro. Pelo Galo, o 
atacante já conquistou o 
Campeonato Mineiro, a 
Copa do Brasil e o Cam-
peonato Brasileiro de 
2021, competições nas 

quais se consagrou arti-
lheiro, e, ainda, a Super-
copa do Brasil e o campe-
onato regional deste ano. 
A concessão do título de 
cidadão mineiro, conforme 
os autores da proposição, 
é um reconhecimento por 
sua contribuição ao fute-
bol mineiro, em especial, 
pela alegria que deu ao 
torcedor na campanha pelo 
Atlético Mineiro em 2021.

Durante a discussão 
do PRE 181/22, além do 
primeiro signatário, Ulys-
ses Gomes, outros cinco 
deputados se manifes-
taram favoravelmente à 
homenagem: o presidente 
da ALMG, Agostinho Pa-
trus, Arlen Santiago, João 
Leite, João Vítor Xavier 
e Mário Henrique Caixa.

J á  o s  d e p u t a d o s 
do Partido Novo, Lau-
ra Serrano e Guilherme 
da Cunha, criticaram a 
concessão dos títulos e 
outros projetos que reco-

nhecem como patrimô-
nio ou de interesse social 
algumas manifestações 
culturais de cidades do 
Estado. Eles justificaram 
que outras proposições 
de maior interesse não 
constaram da pauta para 
votar as proposições que 
consideraram de pouco 
interesse para a população.

Os argumentos dos 
dois parlamentares foram 
rechaçados pelos demais 
deputados. Todos consi-
deraram fundamental a ho-
menagem ao jogador, que 
é considerado um exemplo 
como atleta e pessoa para 
a sociedade mineira, e o 
reconhecimento às mani-
festações culturais como 
importante para divulgar 
os produtos do Estado para 
todo o mundo. Agostinho 
Patrus lembrou a impor-
tância do reconhecimento 
do queijo canastra mineiro, 
como o melhor do planeta 
para a economia do Estado.

Tribunal de Contas analisa 
a destinação de recursos 
para a saúde que foram 

recebidos com atraso

IPVA atrasado de 2022 já pode ser pago em até 12 parcelas

Em resposta a uma 
consulta, o Tribunal de 
Contas do Estado de Mi-
nas Gerais determinou que 
“os recursos destinados à 
saúde recebidos em atraso 
do Estado de Minas Gerais 
não podem ser transferidos 
para o caixa único dos 
municípios para fins de 
compensação”. Na res-
posta, o voto do relator 
do processo lembrou que 
esta situação ocorre de for-
ma contrária ao “que foi 
fixado por este Tribunal 
na Consulta nº 1.047.710 
quanto ao Fundeb”.

A posição da Corte de 
Contas ocorreu durante a 
sessão do Tribunal Pleno, na 
quarta-feira (22/06/22), sob 
a presidência do conselheiro 
Mauri Torres. Os membros 
do colegiado aprovaram 
por unanimidade a pro-
posta de voto do relator do 
processo número 1058747, 
conselheiro em exercí-
cio Adonias Monteiro.

A consulta foi formu-
lada por Ayrê Azevedo 
Penna, controlador-geral 
do município de Sete Lago-
as. O cargo do consulente 
dá direito ao pedido de 
consulta, como previsto no 
artigo 210-B do Regimento 

Não pagou o Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) 
de 2022 e quer regularizar 
a situação junto ao Fisco? 
A Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais 
(SEF/MG) possibilita o 
pagamento da dívida em 
até 12 parcelas, desde que 
o valor de cada parcela não 
seja inferior a R$ 200. A 
mesma medida se aplica ao 
imposto devido de anos an-
teriores, inscrito ou não em 
dívida ativa. A quitação à 
vista também pode ser feita 
a qualquer momento, de 
forma totalmente on-line. 

O subsecretário da 
Receita Estadual, Osvaldo 
Scavazza, explica que o 
processo é bem simplifi-
cado, bastando entrar na 
área indicada no site da 
SEF/MG, tendo em mãos 
o CPF ou o CNPJ e o nú-

mero do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam) para fazer a 
simulação ou o pagamento. 
"O sistema da Secretaria 
de Fazenda calcula auto-
maticamente o valor devi-
do, com a multa e os juros. 
Após aceitar as condições, 
basta emitir o Documento 
de Arrecadação Estadual 
(DAE) e pagar a primeira 
parcela nos agentes arre-
cadadores credenciados, 
como bancos (inclusive 
internet banking) e casas 
lotéricas", afirma. Para 
emitir as parcelas dos me-
ses seguintes, é necessário 
acessar novamente o site 
da SEF, informando a iden-
tificação do contribuinte e 
o número do parcelamento. 

Licenciamento do 
veículo - Para ter o Cer-
tificado de Registro e Li-
cenciamento de Veículo 

(CRLV) liberado pela au-
toridade de trânsito e poder 
circular sem o risco de 
receber multa ou ter o bem 
apreendido, o motorista 
precisa estar em dia com 
o IPVA e todos os demais 
débitos veiculares, como 
a Taxa de Licenciamento 
e eventuais multas. Por 
isso, alerta Scavazza, o 
parcelamento do débito 
do IPVA é um facilitador 
para os proprietários que 
estejam com dificuldade 
de regularizar o imposto 
atrasado. Atualmente, é 
exigido o CRLV de 2021, 
mas, em breve, será cobra-
do o documento de 2022. 

Balanço do IPVA - 
Neste ano, sensível às 
dificuldades impostas pela 
pandemia de covid-19, o 
Governo de Minas adiou 
o pagamento do IPVA de 
janeiro para março, dando 

Interno do TCEMG. Ele fez 
a seguinte pergunta à Corte 
de Contas: “Os recursos 
destinados à saúde, em 
atraso por parte do Estado, 
quando recebidos, poderão 
ser transferidos para o cai-
xa único dos municípios no 
intuito de serem compensa-
dos, a exemplo do consig-
nado na consulta 1047710 
quanto ao Fundeb?”.

Na análise de méri-
to, o relator do processo 
lembrou que a decisão 
sobre o Fundeb foi mo-
tivada pelo contexto da 
crise econômica financeira 
que o Estado de Minas 
Gerais vem passando ao 
longo dos últimos anos, 
reconhecida pelo Decre-
to Estadual n° 47.101 e 
ratificada pela Resolução 
n° 5.513 da Assembleia 
Legislativa do Estado de 

Minas Gerais – ALMG. 
E completou: “Por outro 
lado, para as Ações e Ser-
viços Públicos de Saúde 
(ASPS) não há um valor 
limite para aplicação, mas 
apenas um valor mínimo a 
ser destinado”. O voto ex-
plicita as diferenças entre 
as duas situações para de-
terminar que não pode ha-
ver o mesmo tratamento.

As íntegras das con-
sultas são disponibilizadas 
no Portal do TCE, por meio 
de acessos como o Diário 
Oficial de Contas (DOC), 
notas taquigráficas e o TC- 
Juris. As respostas da Corte 
de Contas possuem valor 
normativo e podem ser 
aplicadas em casos análo-
gos. (Fonte: Coordenadoria 
de Jornalismo e Redação 
– Diretoria de Comunica-
ção Social do TCEMG).

mais prazo para os moto-
ristas se prepararem para 
pagar o imposto. Também 
foram mantidos os valores 
da tabela de 2021. Até o 
dia 31 de maio, do total es-

perado de arrecadação de 
R$ 7,1 bilhões com o IPVA 
de 2022, foram pagos R$ 
5,1 bilhões, o equivalente a 
71,7%. Em relação a anos 
anteriores (2017 a 2021), 

a dívida contabilizada pela 
Secretaria de Fazenda é 
de R$ 1 bilhão. (Crédito: 
Gil Leonardi / Imprensa 
MG - Secretaria de Estado 
de Fazenda - SEF/MG).

www.diariotribuna.com.br

Opção também inclui a dívida de anos anteriores do imposto
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Gerais
Criação de suínos em 

cama sobreposta diminui 
custos, protege meio 

ambiente e gera renda na 
agricultura familiar

Censo Escolar 2022: 
coleta de dados da 

primeira etapa termina 
em primeiro de agosto

Uma experiência em 
Sacramento, no Triângulo 
Mineiro, está provando 
como é possível tornar 
mais viável a suinocultura, 
cumprindo a legislação 
ambiental , sem aumentar 
demais os custos da ati-
vidade para a agricultura 
familiar. A conclusão está 
amparada num exemplo 
de implantação do sistema 
de cama sobreposta para 
suínos, que um produtor 
local implantou em sua 
propriedade. A iniciativa 
contou com a orientação 
técnica do escritório da 
Emater-MG, no município. 
O abandono da atividade, 
pelos pequenos criado-
res da região, chamou a 
atenção do corpo técnico 
da empresa pública de 
extensão rural por ser uma 
prática considerada tra-
dicional nas redondezas.

O sistema, desenvolvi-
do pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), é considerado 
uma alternativa prática, 
simples e barata para tra-
tar o esterco e a urina dos 
animais. Na operação, os 
líquidos gerados pelos de-
jetos são absorvidos o que 
evita mau cheiro, moscas 
e a poluição do ambiente. 
E de quebra ainda produz 
adubo para as plantações.

“Nada mais é que 
uma cama, dentro de um 
ambiente coberto, de pé 
direito com medidas pa-
drões para o sistema. Ela 
pode ser composta de cas-
ca de arroz, palha de café 
ou serragem e funciona 
muito bem. Desde que 
a cobertura seja feita de 
maneira adequada para 
evitar chuva”, explica o 
técnico da Emater-MG 
local, Alison Rodrigues. 
Segundo Alison é preciso 
também, prestar atenção 
na altura da cama que deve 
ter aproximadamente, 50 
centímetros de espessura 
do substrato para que o 
processo tenha sucesso. 
De acordo com o exten-
sionista, a criação de suí-
nos se destaca como uma 
das atividades de maior 
potencial poluidor e são 
grandes as dificuldades 
de pequenos produtores 
se adequarem à legislação 
ambiental. “É alto o índice 
de exigência e a implan-
tação é onerosa, além de 
cada dia a fiscalização ser 

mais severa”, justificou.
Custo - Alison conta 

que a ideia da cama sobre-
posta para suíno, no muni-
cípio de Sacramento surgiu 
a partir de demanda do 
agricultor Reginaldo Rosa 
Gomes, que cria porcos 
como fonte complementar 
de renda e precisava se ade-
quar à legislação ambiental 
para se manter na atividade. 
“Foi a solução encontrada 
para atender esse agricul-
tor familiar com o menor 
custo possível”, disse. O 
técnico da Emater-MG 
salienta que, se comparado 
com o sistema tradicional 
de fossa, ideia inicial do 
produtor, para destinar os 
dejetos dos animais até o 
descarte, os custos são de 
20 a 50% menores.

Isso é possível, na ava-
liação do extensionista, 
porque o sistema reduz o 
uso de mão de obra para o 
manejo diário dos animais 
e da cama, que pode durar 
até um ano para ser trocada, 
enquanto a fossa precisa de 
ser limpa, o que encarece 
sua manutenção. Rodrigues 
destaca também a economia 
com a compra de adubos, já 
que o composto gerado pela 
cama é aproveitado. Ele 
também chama a atenção 
pelo fato do sistema tornar 
os animais mais calmos, 
evitando estresse, canibalis-
mo e mortalidade entre eles.

“Com a implantação 
desse novo sistema foi pos-
sível disponibilizar a mão 
de obra para as outras ativi-
dades desenvolvidas na pro-
priedade e também sobrou 
mais tempo para o lazer da 
família. Atendeu com efici-
ência a necessidade desse 
grupo familiar, adequando 
a produção de suínos a 
legislação, com melhoria 
ambiental do local, redução 
dos odores e insetos, além 
de servir como modelo 
para implantação em outras 
propriedades do municí-
pio que enfrentam o mes-
mo problema”, ressaltou.

Como o produtor pio-

neiro do município, no uso 
do sistema de cama sobre-
posta, em seu criatório de 
suínos, Reginaldo parece 
satisfeito com o resultado. 
“Melhorou muito. Não dá 
mau cheiro e a gente apro-
veita a serragem que vira 
esterco e joga nos pés de 
café, pastos e roças. É um 
esterco muito bom”, ga-
rante. Segundo o produtor, 
o sistema instalado em sua 
propriedade atende até 30 
animais, mas hoje gira em 
torno de 20 cabeças. Além 
da suinocultura e cafeicultu-
ra, Reginaldo Rosa fabrica 
Queijo Minas Artesanal. 
Também vende gado lei-
teiro e de corte para recria.

Melhor inovação 2021 
- Tendo em vista o resul-
tado e a simplicidade des-
se sistema, implantado há 
dois anos em Sacramento, 
esse trabalho foi inscrito no 
concurso interno da Ema-
ter-MG, Melhor inovação 
2021, sendo destaque da 
unidade regional Uberaba. 
O concurso tem por obje-
tivo destacar as melhores 
iniciativas da empresa que 
valorizem profissionais e 
clientes da empresa. Com o 
nome "Sistema de Criação 
de Suínos em Cama Sobre-
posta Integrado à Produção 
de Queijos Artesanais e 
Café" o projeto mostrou um 
caso típico de diversificação 
e integração de atividades.

O produtor Reginaldo 
Rosa Gomes cria suínos 
utilizando um sistema, que 
gera adubo, a partir da pa-
lha do café e utiliza esse 
adubo para suas lavouras. 
Ao fabricar Queijo Minas 
Artesanal, ele destina par-
te do soro para alimentar 
os porcos. Desta forma, 
a integração das culturas 
não traz impacto ao meio 
ambiente, mas melhora 
a renda e reduz os custos 
com adubo e a alimentação 
dos porcos. (Assessoria de 
Comunicação - Emater-
-MG - Jornalista responsá-
vel: Terezinha Leite - Foto: 
Divulgação Emater-MG).

O Censo Escolar é fei-
to anualmente em duas 
etapas: a Matrícula Inicial 
e a Situação do Aluno. O 
período de coleta é definido 
por meio de Portaria, e o 
início da coleta da primei-
ra etapa se dá na última 
quarta-feira do mês de 
maio, instituído como o 
Dia Nacional do Censo 
Escolar, conforme a Por-
taria MEC nº 264/2007.

 A primeira etapa da 
coleta de dados do Censo 
Escolar é chamada de Ma-
trícula Inicial. Nessa fase, 
são coletados dados de 
escolas, gestores, turmas, 
alunos e profissionais es-
colares em sala de aula, 
de todos os estabeleci-
mentos públicos e priva-
dos de educação básica 
e educação profissional, 
com base na realidade das 
escolas na data de refe-
rência do Censo Escolar, 

última quarta-feira do mês 
de maio (25/05/2022).

Importante destacar 
que as informações de-
claradas no Censo Escolar 
devem ter como referência 
documentos que garan-
tam a confiabilidade das 
informações prestadas, 
pois os dados serão utili-
zados como subsídio para 
o planejamento e defini-
ção das políticas públicas 
voltadas para a Educação 
Básica, bem como para 
calcular a distribuição de 
recursos financeiros como 
o Fundeb, a alimentação 
escolar, o transporte es-
colar, o programa dinheiro 
direto na escola e demais 
transferências voluntárias.

Além disso, com a 
regulamentação do novo 
Fundeb (Lei nº 14.113, de 
25 de dezembro de 2020 e 
Decreto nº 10.656, de 22 
de março de 2021), para 

os fins de distribuição dos 
recursos do fundo serão 
consideradas as matrícu-
las presenciais efetivas 
apuradas no Censo Es-
colar mais atualizado. 
Os entes terão trinta dias, 
contados da publicação 
dos dados preliminares do 
Censo Escolar, para rati-
ficar ou retificar os dados 
publicados, sob pena de 
responsabilização admi-
nistrativa. Enfatiza, ainda, 
que, após a sua publicação 
final, as informações do 
Censo Escolar da Edu-
cação Básica comporão 
as estatísticas oficiais da 
educação básica, vedada 
qualquer alteração nos 
dados. Fiquem atentos. 
Os gestores devem aces-
sar o Sistema Educacen-
so para preenchimento 
dos dados da Matrícula 
Inicial das unidades es-
colares. (Foto: Pixabay).

Sistema implantado com ajuda da Emater de Minas 
Gerais é de Sacramento, no Triângulo mineiro

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.
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Gerais
“Atrasar salário de 

servidor é falta de diálogo 
e a única coisa que eu 

prometo é não deixar isso 
acontecer”, afirma Kalil no 

Café com Matte

O pré-candidato ao 
governo de Minas pelo 
PSD, Alexandre Kalil, 
foi o primeiro entrevis-
tado pelo jornalista Mar-
celo Matte no programa 
“Café com Matte”, lan-
çado nesta quinta-feira 
(23 de junho) no Youtu-
be e nas plataformas de 
streaming para Podcast.

Adotando o lema 
“sem promessas e sem 
mentiras” em sua pré-
-campanha, Kalil apro-
veitou para dizer que a 
única coisa que promete, 
caso seja eleito, e, ja-
mais atrasar o salário 
dos servidores estaduais. 
“Esta é uma promessa 
que nem deve constar no 
meu Plano de Governo, 
já que manter o salário 
em dia é obrigação de 
um governante”, disse.

Kalil classificou as 
gestões do governador 
de Minas, Romeu Zema, 
e do presidente Jair Bol-
sonaro como inaceitá-
veis. “Belo Horizonte 
foi esquecida pelos go-
vernos estadual e federal 
nestes últimos anos. Falo 
isso porque eu estava 
como prefeito e nunca 
fui amparado, princi-
palmente na pandemia”.

O pré-candidato 
criticou o interesse do 
Estado em privatizar a 
Cemig e a Copasa. Para 
ele, é preciso investir e 
recuperar essas estatais. 
“O pobre está pagando 
74% a mais no valor da 

conta de água por um 
tratamento de esgoto 
que ele não recebe da 
Copasa. Isso não é papo 
de esquerda. Isso é papo 
de estelionato. Cobrar 
um serviço do pobre que 
ele não recebe é caso de 
polícia”, justificou.

Foi no mesmo tom 
que Kalil avaliou a pro-
posta do Regime de Re-
cuperação Fiscal enca-
campado pelo Estado. “A 
recuperação fiscal é feita 
com conversa. Do jeito 
que está na Assembleia 
é zero investimento na 
Saúde. Aquele hospital 
(regional) que o gover-
nador fez propaganda 

em Juiz de Fora, em 
2018, falando que esta-
va inacabado, continua 
igual. Com a recuperação 
fiscal, vai continuar do 
mesmo jeito”, destaca 
Kalil, ressaltando que 
da mesma forma que o 
hospital de Juiz de Fora 
há mais 11 pelo Estado.

Sobre a parceria com 
Lula, Kalil afirmou que 
se trata de duas pessoas 
diferentes que pensam a 
mesma coisa sobre alguns 
aspectos que julgam im-
portantes para o país. “Te-
nho um jeito de lidar com 
a humanidade e a pobreza 
que se assemelha ao que 
o presidente Lula prega”.

Saneamento de TO 
recebe R$ 9,6 milhões 
- A Copasa continua tra-
balhando para melhorar a 
qualidade de vida dos mo-
radores de Teófilo Otoni. 
Com recursos da ordem 
de R$ 5,7 milhões, a com-
panhia já executou, até o 
momento, 75% das obras 
de ampliação do sistema 
de esgotamento sanitário da 
cidade. O empreendimento, 
que foi iniciado em agosto 
de 2021, será concluído em 
fevereiro de 2023. As obras 
contemplam a construção de 
5.300 metros de intercepto-
res de esgoto; 11.273 metros 
de redes coletoras de esgo-
to e 1.030 novas ligações 
prediais de esgoto. (Diário 
Tribuna – Teófilo Otoni)

Novo Cruzeiro com 
selo Unicef - O município 
de Novo Cruzeiro aderiu às 
ações do Selo Unicef. Esta já 
é a 8ª edição do projeto, que 
vai de 2021 a 2024. Dentre 
as ações está a formação do 
Núcleo de Cidadania dos 
Adolescentes (Nuca). O 
Nuca em Novo Cruzeiro é 
formado por um grupo de 
25 adolescentes, que dis-
cutem questões importantes 
para o desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas 
à faixa etária. Além disso, 
implementam ações e le-
vam suas reivindicações 
à gestão pública munici-
pal. A juventude passará 
a ter lugar de fala den-
tro da sociedade. (Diário 
Tribuna – Teófilo Otoni)

ExpoAgro gera 5 mil 
empregos - Conhecida 
como “a maior festa do in-
terior”, a Exposição Agro-
pecuária de Governador 
Valadares (ExpoAgro-GV) 
atinge, neste ano, a marca 
de 51 edições. “São mais 
de cinco décadas movimen-
tando o agronegócio em 
nossa região e oferecendo 
aos produtores, de dentro 
e fora do nosso estado, um 
momento importante para 
a concretização de grandes 
negócios”, complementou a 
assessoria de comunicação 
do evento, que começa-
rá no dia 1º de julho. De 
acordo com a assessoria 
da Exposição, o evento 
contou com um público 
médio de 250.000 pessoas 
nas três últimas edições. 
Desse modo, a União Ru-

ralista Rio Doce gera, com 
a realização da festa, mais 
de 5.000 empregos tempo-
rários, entre diretos e indi-
retos. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Justiça suspende con-
cessão de hospitais - Aca-
tando pedido do Conse-
lho Estadual de Saúde de 
Minas Gerais (CES-MG), 
a promotora de Justiça 
Josely Ramos Pontes, da 
2ª Promotoria de Justiça 
de Defesa da Saúde, do 
Ministério Público Esta-
dual, ajuizou uma ação 
solicitando a suspensão dos 
Editais de Concessão para 
os hospitais regionais de 
Teófilo Otoni e Governador 
Valadares. A decisão do 
juiz acolheu a tese de que 
os editais não foram apro-
vados pelo CES-MG e não 
podem ser implementados 
pelo governo do estado. 
O presidente do Conselho 
Ederson Alves da Silva res-
salta que o controle social 
defende que o modelo de 
gestão dos hospitais regio-
nais seja gerido pelo setor 
público e não pela iniciativa 
privada. (Jornal da Cidade 
– Governador Valadares)

Silviano Brandão 
anuncia pré-candidatura 
- O ex-Secretário de Es-
tado Adjunto de Cultura 
e Turismo do Governo de 
Minas Gerais, Bernardo 
Silviano Brandão colocou 
seu nome a disposição do 
Governador Romeu Zema 
e do partido Novo para 
concorrer a uma cadeira 
na Assembleia Legislati-
va. Bernardo é advogado, 
formado pela Faculdade 
de Direito Milton Campos, 
tendo trabalhado durante 
7 anos como advogado 
corporativo em empresas 
nos ramos de construção 
civil, mineração e saúde. 
Em janeiro de 2019 assu-

miu o cargo de Assessor 
de Relações Institucionais 
do Vice-Governador Paulo 
Brant e no final daquele 
ano foi nomeado Secre-
tário de Estado Adjunto 
de Cultura e Turismo do 
Governo de Minas Gerais, 
função que exerceu até 
março de 2022. (Ascom)

Artesãos faturam mais 
de R$ 300 mil - Iniciativa 
possibilitou a aproximação 
entre lojistas e artesãos, além 
da valorização da identidade 
e origem do artesanato pro-
duzido nas regiões minei-
ras. A expedição “Trip to 
Origin”, que levou lojistas 
para comprar diretamente 
dos artesãos do Vale do Je-
quitinhonha e Norte de Mi-
nas, gerou R$ 319 mil em 
compras diretas e encomen-
das. O resultado financeiro 
foi divulgado pelo Sebrae 
Minas e pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimen-
to Econômico (Sede-MG). 
(Em Tempo – Nanuque)

Estado investiga va-
ríola dos macacos - A 
Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais 
confirmou que investiga 
três casos suspeitos de varí-
ola dos macacos no estado. 
Segundo o comunicado, 
dois novos pacientes fo-
ram identificados em Belo 
Horizonte, sendo um deles 
residente em BH e outro 
em Ouro Preto. Ainda não 
há casos confirmados em 
Minas. Com a atualização, 
o estado tem quatro noti-
ficações, sendo que uma 
delas foi descartada pelo 
Ministério da Saúde. Além 
dos dois casos suspeitos 
registrados na capital, ainda 
segue em investigação um 
terceiro paciente da cida-
de de Ituiutaba, no Pontal 
do Triângulo, notificado 
pelo Município. (Diário de 
Uberlândia – Uberlândia)

Rede de Notícias

Pré-candidato ao governo de Minas pelo PSD inaugurou o programa 
conduzido pelo jornalista Marcelo Matte, que estreia nesta quinta
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Segurança Pública
Polícia Militar recupera 
carga de gás tomada de 
assalto a caminhoneiro

Após denúncia Polícia 
Militar prende casal com 

drogas e dinheiro em Itinga 

Operação da PM apreende 
drogas, armas e munições 

na cidade de Itaobim

Condutor perde controle 
do caminhão e tomba na 

LMG 719, em Nanuque

Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros realizam 

campanha Inverno 
Solidário em Teófilo Otoni

Teófilo Otoni - A 
Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros lançaram 
em Teófilo Otoni a cam-
panha Inverno Solidário 
2022, para arrecadar 
alimentos, agasalhos 
e cobertores para po-
der aquecer o inverno 
de famílias carentes da 
região. Há pontos de 
arrecadação por toda 
área urbana da cidade e 
também na área rural. O 
slogan é “Juntos, vamos 
ajudar a quem precisa”.

Pontos de arreca-
dação: Base de Segu-
rança Comunitária da 
Polícia Militar da Praça 
Tiradentes, Base de Se-
gurança Comunitária do 
Bairro Bela Vista, sede 
do 19º Batalhão, sede 

do Corpo de Bombei-
ros, Base Comunitária 
Móvel Rural e Patrulha 
Rural. Período da Cam-

panha: de 15 de Junho a 
1º de Agosto. (Assessoria 
de comunicação do 19º 
BPM, Teófilo Otoni).

Na noite de quinta-feira 
(23/06), a Polícia Militar 
recebeu denúncias infor-
mando sobre um ponto de 
tráfico de drogas na área 
central de Itinga, no Vale 
do Jequitinhonha. Os mi-
litares fizeram diligências 
no local, fizeram contato 
com L.F.P.J., de 24 anos, 
que foi submetido a busca 
pessoal, sendo localiza-
do com ele 01 pedra de 
substância semelhante ao 
crack. Questionado sobre o 
conteúdo da denúncia, ele 
disse ser usuário de drogas, 
e autorizou a entrada dos 

A Polícia Militar fez 
levantamentos através do 
serviço de inteligência 
do 70º BPM de Araçuaí, 
que estava monitorando 
infratores envolvidos com 
tráfico de drogas e suspeita 
de homicídio ocorrido re-
centemente na cidade de 
Itaobim, e desencadeou 
uma operação na quinta-
-feira (23/06), para tentar 
localizar indivíduos que 
invadiram uma proprie-
dade na Rua Paraná, área 
central da cidade, para 
usarem na prática de tráfi-
co ilícito de drogas.

Quando os militares 
entraram na residência 
dois maiores tentaram 
fugir, mas foram presos 
portando uma pistola ca-
libre 40 e um revólver 

A Polícia Militar Ro-
doviária registrou um aci-
dente de trânsito na manhã 
de quinta-feira (23/06), 
no Km 02 da LMG-719, 
no trecho de acesso à 
cidade de Nanuque pela 
MGC-418, nas proximi-
dades do aeroporto. O 
condutor de 76 anos de 
idade relatou que teria 
se distraído para ajustar 
o cinto de segurança, 
quando perdeu o controle 
direcional do caminhão, 
ao sair da pista pelo lado 
direito, não conseguindo 
evitar o tombamento.

O condutor foi enca-
minhado ao HPS de Na-
nuque pelo SAMU, com 
escoriações no rosto e dor 
abdominal. Submetido 
ao teste no etilômetro, o 
resultado foi 0,00Mg/l. 
“Conforme temos alertado 
os usuários das rodovias, 
grande parte dos acidentes 
tem ocorrido por distra-
ção, falta de atenção dos 
condutores”, disse o te-

A Polícia Militar re-
cebeu denúncia na quinta-
-feira (23) informando que 
na zona rural de Cachoeira 
de Pajeú teria uma cerca de 
arame quebrada e marcas 
de pneu de caminhão. Uma 
equipe foi ao local para 
averiguar do que se tratava. 
Os militares vasculharam o 

local e encontraram escon-
didos no matagal 273 boti-
jões de gás vazios, espalha-
dos por diversos pontos de 
difícil acesso no terreno.

O material é prove-
niente de um roubo ocorri-
do no dia anterior (22), na 
rodovia BR 116, em Padre 
Paraíso. Segundo regis-

tro da Polícia Rodoviária 
Federal, o motorista teria 
sido rendido por três indi-
víduos numa Hilux branca 
e dois em um Chevette 
preto. Um dos integrantes 
da Hilux teria atirado no 
para-brisa do caminhão o 
obrigando a parar. (Infor-
mações/Fotos: PMMG).

militares em sua residência.
Durante as buscas no 

local, foram encontrados na 
residência e com a sua espo-
sa, L.F.A, de 29 anos, 177 
pinos com substância aná-
loga à cocaína, R$ 460 em 
espécie, 01 balança de pre-
cisão, 01 bucha de maconha 

e 03 aparelhos celulares. Os 
envolvidos foram presos e 
conduzidos até a delegacia 
de Polícia Civil de Pedra 
Azul para as providências 
de polícia judiciária. (Infor-
mações/Foto: assessoria de 
comunicação organizacio-
nal do 70º BPM, Araçuaí).

calibre 38, um indivíduo 
que estava na residência 
conseguiu fugir, mas, du-
rante a fuga deixou cair no 
chão uma submetralhado-
ra e um carregador cheio 
de munição, sendo encon-
trado pela equipe policial 
durante as diligências.

Dentro da residência 
foram encontradas várias 
munições de calibres di-
versos e uma quantidade 
elevada de drogas que 

estavam sendo prepara-
das para a comercializa-
ção: 101 pedras de crack, 
01 pedra bruta de crack, 
15 papelotes de cocaína, 
20grs de maconha e 01 
balança de precisão. Den-
tro da residência foi apre-
endida uma menor que 
participava dos trabalhos 
no local. (Informações/
Foto: assessoria de comu-
nicação organizacional do 
70º BPM, Araçuaí).

nente Reinaldo Martins. O 
caminhão transportava fa-
rinha e osso bovino. Equi-
pe: sargento Altivo e cabo 

Jailson. (Informações/
Fotos: tenente Reinaldo 
Martins/ comandante 1º 
Pel/ 15ª Cia PM RV).
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TJMG publica edital de concurso
O presidente do Tri-

bunal de Justiça de Minas 
Gerais, desembargador 
Gilson Soares Lemes, 
anunciou, nesta quinta-
-feira (23/6), a divulga-
ção do edital de concurso 
público para provimen-
to de vagas existentes e 
formação de cadastro de 
reserva para cargos efeti-
vos do quadro de pessoal 
dos servidores do Poder 
Judiciário. O edital está 
disponibilizado na edição 
do DJe de quinta (23/06).

 O presidente Gilson 
Lemes disse que este é um 
concurso muito aguarda-
do por todos. “Agradeço 
ao caro amigo e Segundo 
Vice-Presidente do Tribu-
nal de Justiça de Minas 
Gerais, desembargador 
Tiago Pinto, por ter em-
preendido todos os esfor-
ços para a conclusão do 
edital”, afi rmou.

 O concurso é desti-
nado ao provimento de 
vagas existentes, por car-
go/especialidade, discri-
minadas por unidade, e à 
formação de cadastro de 
reserva para provimento 
de vagas que vierem a 
surgir e que não forem pre-
enchidas por remoção ou 
reversão, durante o prazo 
de validade do certame, 
dos cargos efetivos de 
ofi cial judiciário e analista 

judiciário. As especiali-
dades são as seguintes:

Cargo de ofi cial judi-
ciário (Classe D): - Assis-
tente técnico de controle fi -
nanceiro - Ofi cial de justiça. 
Cargo de analista judiciário 
(Classe C): - Administrador, 
- Analista de tecnologia da 
informação, - Analista ju-
diciário, - Assistente social, 
- Bibliotecário – Conta-
dor, - Enfermeiro, - Enge-
nheiro civil, - Engenheiro 
eletricista, - Engenheiro 
mecânico, - Médico, - Psi-
cólogo, - Revisor judiciário.

Inscrições - Os can-
didatos devem realizar 
as inscrições no endere-
ço eletrônico www.ibfc.
org.br das 10h do dia 

30 de agosto de 2022 
às 23h59 do dia 29 de 
setembro de 2022. As 
provas serão aplicadas 
no dia 4 de dezembro de 
2022, nas cidades de Belo 
Horizonte, Betim, Con-
tagem, Diamantina, Go-
vernador Valadares, Juiz 
de Fora, Montes Claros, 
Uberlândia e Varginha.

Palavra do presiden-
te: O presidente do TJMG, 
desembargador Gilson 
Soares Lemes, ao se dirigir 
aos futuros servidores do 
Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais, segunda maior 
Corte do país, desejou, 
“sob a proteção de Deus, 
uma carreira profícua e 
em favor do povo minei-

ro”. Ele ressaltou ainda 
que é “servidor público 
há mais de 30 anos, com 
ingresso por concurso pú-
blico, sabendo da impor-
tância dos servidores para 
a Administração Pública”.

 Reafi rmou que “o tra-
balho do servidor é funda-
mental para o sucesso da 
Instituição no atingimento 
de sua missão e na pro-
pagação de seus valores, 
sendo de suma importância 
sua valorização. Agradeço 
o empenho e a dedicação 
de todo o corpo funcional 
deste Tribunal de Justiça”. 
(Diretoria de Comunica-
ção Institucional – Dircom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).
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As inscrições devem ser feitas de 30/08/2022 a 29/09/2022

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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