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CDL Teófilo Otoni 
sedia reunião para 

tratar sobre mão de 
obra carcerária

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp/
MG) e o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen/MG), com apoio das 
entidades CDL, ACE, Sindcomércio e SPRTO, realizaram uma reunião na noite de 
quinta-feira (30/06), no auditório da CDL, em Teófilo Otoni, para apresentação do pro-
jeto “O Uso da Mão de Obra Carcerária como Potencialização e Incentivo ao Desenvol-
vimento Econômico Socialmente Responsável no Estado de Minas Gerais”. Página 2

Reunião discute projeto 
de instalação de 

Delegacia Regional de 
PCMG em Araçuaí

O comando do 70º Batalhão de Polícia Militar participou de reunião com o Delegado 
Geral da Polícia Civil de Minas Gerais, na quarta-feira (29/06), na sede da Câmara Muni-
cipal de Araçuaí para tratar sobre o projeto de instalação de uma Delegacia Regional de 
Polícia Civil na cidade. Na oportunidade, foi discutida a situação atual do funcionamento 
da Polícia Judiciária em Araçuaí, que fica responsável pelo recebimento de ocorrências 
da Polícia Militar até às 17h, com exceção de feriados e finais de semanas. Página 2

IMA vistoria possíveis 
abrigos de morcegos 

hematófagos na 
cidade de Ladainha

Fiscais do Instituto 
Mineiro de Agropecuária 
(IMA), juntamente com 
servidores municipais da 
prefeitura de Ladainha, 
estão realizando na cida-
de, vistorias em possíveis 
abrigos de morcegos he-
matófagos, o transmissor 
da raiva animal e huma-
na. Já no primeiro dia de 
trabalho, 23 de junho, 
foram capturados/tratados 
70 morcegos. Página 3

Polícias Civil e Militar 
e PRF deflagram a 
operação Nova Era

A Polícia Civil de Minas 
Gerais, através da Delegacia 
Regional de Pedra Azul, em 
conjunto com a Polícia Rodo-
viária Federal e com a Polícia 
Militar, deflagrou a operação 
Nova Era, na sexta-feira 
(01/07), visando o cumpri-
mento de 42 mandados de 
busca e apreensão e 02 man-
dados de prisão. Página 6
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Cidade/Gerais
CDL Teófilo Otoni 

sedia reunião para 
tratar sobre mão de 

obra carcerária

A Secretaria de Es-
tado de Justiça e Segu-
rança Pública de Minas 
Gerais (Sejusp/MG) e o 
Departamento Peniten-
ciário de Minas Gerais 
(Depen/MG), com apoio 
das entidades CDL, ACE, 
Sindcomércio e SPRTO, 
realizaram uma reunião 
na noite de quinta-feira 
(30/06), no auditório da 
CDL, em Teófilo Oto-
ni, para apresentação do 
projeto “O Uso da Mão 
de Obra Carcerária como 
Potencialização e Incenti-
vo ao Desenvolvimento 
Econômico Socialmente 
Responsável no Esta-
do de Minas Gerais”.

O pres idente  da 
CDL-TO, Frank Alves 
e equipe da instituição 
participaram do evento 
recepcionando os con-
vidados. O secretário-
-adjunto da Sejusp/MG, 
dr. Jeferson Botelho abriu 

oficialmente o evento 
e falou da sua felicida-
de sempre que retorna 
a Teófilo Otoni, cidade 
onde nasceu, e demons-
trou ainda sua alegria por 
trazer esse projeto para 
a região. O projeto foi 
apresentado pelo diretor-
-geral da Polícia Penal, 
Rodrigo Machado, que 
fez uma explanação de 
todo o seu funcionamento 
e benefícios para a classe 
empresarial, município 
e comunidade em geral.

O Sistema Prisional 
de Minas Gerais hoje 
tem a possibilidade de 
absorver as indústrias 
e com isso promover a 
mesma redução de custos 
fixos e na mão de obra. 
Entre os benefícios está a 
redução do custo de mão 
de obra, que se restringe 
a 3/4 do salário mínimo 
vigente. O evento foi 
bastante prestigiado por 

autoridades locais, repre-
sentantes de entidades de 
classe e empresários da 
cidade. O evento lem-
bra ainda que o trabalho 
no sistema prisional é 
um dever social e uma 
condição de dignidade 
humana, com finalidade 
educativa e produtiva.

O diretor regional da 
15ª Diretoria da Polícia 
Penal, Oséas Chaves, 
ficou agradecido por re-
ceber dr. Jeferson Bote-
lho, Rodrigo Machado 
e comitiva que trouxe-
ram a Teófilo um tema 
de extrema importância, 
que mostrou a todos as 
inúmeras oportunidades 
de usar mão de obra car-
cerária com um baixo 
custo benefício. O po-
licial penal Sabino de 
Deus foi o cerimonialis-
ta e conduziu os traba-
lhos com muita maes-
tria. (Fotos: Divulgação).

Reunião discute projeto 
de instalação de 

Delegacia Regional de 
PCMG em Araçuaí

Instituto In-Cena 
participará do Festival 
Cultural de Paracatu

Diogo Nogueira, Or-
questra Ouro Preto e Grupo 
In-Cena de Teatro de Teó-
filo Otoni são algumas das 
atrações confirmadas no 
Festival Cultural de Paraca-
tu, de 06 a 10 de julho. Os 
espetáculos Cantarolando e 
Drummond pelos Cantos fa-
zem parte da programação, 
além de oficinas formativas, 
rodas de conversas e Cine-
clube. Trabalho que segue 
com as comemorações dos 
15 anos do In-Cena.

Representando Teófilo 
Otoni e todo o Vale do 
Mucuri dentro da progra-
mação cultural de um dos 
maiores festivais de Minas 
Gerais, o Instituto Cultural 
In-Cena estará presente. 
Os espetáculos já foram 
apresentados nas cidades 
parceiras do In-Cena.

No primeiro semestre 
as cidades de Itambacu-
ri, Padre Paraíso, Poté, 
Pavão, Águas Formosas, 

O comando do 70º Ba-
talhão de Polícia Militar 
participou de reunião com 
o Delegado Geral da Polí-
cia Civil de Minas Gerais, 
na quarta-feira (29/06), na 
sede da Câmara Municipal 
de Araçuaí para tratar sobre 
o projeto de instalação de 
uma Delegacia Regional 
de Polícia Civil na cidade.

 Na oportunidade, foi 
discutida a situação atual do 
funcionamento da Polícia 
Judiciária em Araçuaí, que 
fica responsável pelo rece-

bimento de ocorrências da 
Polícia Militar até às 17h, 
com exceção de feriados e 
finais de semanas, ficando 
as equipe da Polícia Militar 
encarregadas de desloca-
rem com conduzidos até a 
cidade de Pedra Azul para 
encerramento das ocor-
rências após esse horário.

 Compareceram à reu-
nião o Delegado Geral 
da PCMG, dr. Joaquim 
Francisco Neto e Silva; o 
chefe do 15º Departamen-
to da PCMG, dr. Rômulo 

Quintino; chefe das dele-
gacias regionais de Pedra 
Azul e de Almenara, dr. 
Henrique e dr. Thiago de 
Carvalho Passos; o dele-
gado de Araçuaí, dr. Ciro; 
o prefeito municipal de 
Araçuaí, Tadeu Barbosa e 
demais prefeitos da região; 
Juiz de Direito, dr. Jorge e 
Promotoras de Justiça, dra. 
Ana Luiza e dra. Samira e 
demais autoridades locais. 
(Informações/Foto: Asses-
soria de comunicação do 
70º BPM, Araçuaí).

Teófilo Otoni, Machacalis, 
Pirapora, Ubaporanga e 
Novo Cruzeiro receberam 
os espetáculos que seguirá 
por circulação em outras 

cidades até o fim do ano. 
(Informações: André Luiz 
Dias, diretor do Instituto 
In-Cena e responsável pela 
curadoria artística).
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Gerais
IMA vistoria possíveis 
abrigos de morcegos 

hematófagos na 
cidade de Ladainha
Fiscais do Instituto 

Mineiro de Agropecuária 
(IMA), juntamente com 
servidores municipais da 
prefeitura de Ladainha, 
estão realizando na ci-
dade, vistorias em possí-
veis abrigos de morcegos 
hematófagos, o trans-
missor da raiva animal e 
humana. Já no primeiro 
dia de trabalho, 23 de 
junho, foram capturados/
tratados 70 morcegos.

Os morcegos são 
tratados com a pasta 
vampiricida, mesmo 
veneno que mata rato, 
que provoca uma he-
morragia, depois são 
soltos para voltarem ao 
abrigo e assim conta-
minando os outros mo-
radores da colônia, da 
espécie vampira, baixan-
do a população, e conse-
quentemente, como ele 
é o maior transmissor, 
a circulação do vírus 
da raiva também baixa. 
Cada morcego tratado 
contamina entre 10 a 20, 
pois, eles têm o hábito 
de se esfregarem uns 
nos outros quando vol-
tam para os abrigos. A 
orientação é que os pro-
dutores rurais vacinem 
seus rebanhos contra a 
raiva, e avisem ao IMA 
os possíveis abrigos que 
tenham nas suas pro-
priedades, para a equi-

pe do IMA junto com a 
vigilância da endemia 
dos municípios fazerem 
o controle dos morcegos.

O biólogo, Jomar 
Zatti, coordenador das 
equipes de campo da força 
tarefa de captura de mor-
cegos hematófagos – do 
IMA, agradeceu ao pre-
feito de Ladainha Reled 
Maikel e ao secretário 
de Agricultura Valdênio, 
à secretária de Saúde 
Ingrid, setor de ende-
mias, zoonoses e vigi-
lância sanitária Tatiana, 
Célio, Celso, e Ronaldo 

Pessoa da Secretaria da 
Agricultura, pelo apoio 
às equipes durante os 
trabalhos em Ladainha.

As ações estão sen-
do desenvolvidas nesta 
região após a morte de 
crianças indígenas, por 
raiva humana, na Aldeia 
Pradinho, em Bertópolis. 
Segundo o biólogo Jo-
mar Zatti, naquela região 
foram controlados 290 
morcegos hematófagos. 
E todas as aldeias da co-
ordenadoria do IMA de 
Teófilo Otoni estão rece-
bendo essa força tarefa. 

Sejusp Minas Gerais 
leiloa, de forma inédita, 

imóveis apreendidos 
em operações contra o 

tráfico de drogas 

Governo de Minas anuncia redução de imposto 
sobre gasolina, energia elétrica e internet

O governo de Minas 
anunciou na sexta-feira 
(01/07), que Minas Gerais 
vai reduzir a alíquota do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Presta-
ção de Serviços (ICMS) da 
gasolina, da energia elétri-
ca e da comunicação no es-
tado para 18%. Até agora, 
o imposto sobre a gasolina 
era 31%, o da energia elé-
trica 30% e o da comuni-
cação (telefonia e internet), 

27%. O decreto estadual 
foi publicado ainda nesta 
sexta, em edição extra 
do Jornal Minas Gerais.

A expectativa é a de que 
o mineiro possa pagar me-
nos por esses serviços que 
são considerados essenciais. 
“Isso vem num momento 
muito oportuno, porque sa-
bemos como a inflação tem 
afetado a vida das pessoas, 
principalmente daqueles 
que ganham menos. En-

tão, a redução do imposto 
vem em boa hora para dar 
um pouco de alívio para 
a população. E o estado 
fará de tudo para que ou-
tras ações nesse sentido 
aconteçam”, finalizou. A 
decisão acompanha lei 
federal que estabelece 
limite do imposto para 
serviços considerados es-
senciais, sancionada pelo 
presidente Jair Bolso-
naro na última semana.

Arrecadação - De acor-
do com a Secretaria de Esta-
do de Fazenda (SEF/MG), 
para os cofres públicos a re-
dução do ICMS da gasolina, 
energia elétrica e telefonia 
para 18% vai representar 
R$ 12 bilhões a menos 
em arrecadação tributá-
ria: R$ 3,4 bilhões com 
combustíveis,  R$ 1,1 
bilhão com telecomuni-
cações e R$ 6,8 bilhões 
com energia elétrica.

Uma casa e um galpão 
apreendidos em operações 
contra o tráfico de drogas e 
crimes relacionados serão 
leiloados pela Secretaria de 
Estado de Justiça e Seguran-
ça Pública (Sejusp) no pró-
ximo dia 20/07. Trata-se do 
Leilão de Imóveis 001/2022, 
o primeiro certame des-
sa modalidade realizado 
pela Secretaria, por meio da 
Subsecretaria de Prevenção 
à Criminalidade (Supec).

 O imóvel residencial 
está localizado em Santa 
Luzia, na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte. 
É uma casa de 360 metros 
quadrados, com três quartos, 
sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, varanda, pisci-
na e garagem. Já o galpão 
comercial fica em Montes 
Claros, no Norte de Minas, 
e tem 300 metros quadra-
dos, com dois ambientes, 
escritório, depósito, lavabo, 
salão no segundo pavimento 
e área descoberta aos fundos. 
Os lances já estão abertos 
e podem ser realizados 
neste link: https://www.
mgl.com.br/ leilao/leilao-
-de-imoveis- ministerio-da-
-justica- senad -mg/1932 
/#Pagina=1&Index=1. No 
endereço eletrônico estão 
detalhadas fotos e infor-
mações sobre cada bem. 
Os agendamentos prévios 
para visitação dos imóveis 
podem ser feitos por meio 
dos telefones de contato 
disponíveis nos editais. O 
leilão será on-line. Mais 
informações no Edital: 
https://www.mgl.com.br/
preview/40eb8fde-0d58-
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4932-9afd- 095f93e073b7.pdf
A subsecretária de Pre-

venção à Criminalidade em 
exercício, Flávia Mendes, 
ressalta o trabalho conjunto 
realizado para buscar me-
lhores arrecadações a cada 
leilão. "A Sejusp, a partir 
da Subsecretaria de Preven-
ção à Criminalidade, tem 
trabalhado junto às forças 
de segurança e demais par-
ceiros para cada vez mais 
qualificar os leilões dos bens 
apreendidos e perdidos em 
favor da União. No próxi-
mo dia 20, vamos realizar 
o primeiro leilão de bens 
imóveis, já que até então 
sempre foram bens móveis, 
como carros, motos e ca-
minhões. Isso certamente 
irá incrementar os valores 
arrecadados pela Sejusp, 
valores estes que futuramen-
te a União poderá reverter 

em projetos de combate ao 
tráfico de drogas", detalha. 

 A iniciativa - Os lei-
lões, que buscam garantir 
a eficiência na gestão de 
bens perdidos em favor da 
União e trazer receita aos 
cofres públicos, fazem parte 
do projeto federal "Esforço 
Concentrado para a Redução 
dos Bens Aguardando Des-
tinação", do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
via Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas (Se-
nad), em parceria com o Go-
verno do Estado de Minas 
Gerais, por meio da Sejusp. 
O objetivo é garantir a alie-
nação de bens destinados ao 
Fundo Nacional Antidrogas, 
aplicando os recursos na 
gestão do fundo. (Crédito: 
Sejusp / Divulgação - Se-
cretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública).

Decreto que reduz ICMS para 18% em Minas Gerais saiu publicado na sexta-feira, 1º de julho 
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Gerais
A Cemig alerta: período 
de preparação do solo e 

colheita da safra agrícola 
exige atenção redobrada 

com a rede elétrica

Minas Gerais possui tra-
dição em diversas safras e 
cultivos, além de ser um im-
portante indutor da economia 
no estado. Por isso, a Cemig 
reforça o alerta para produto-
res rurais, operadores de equi-
pamentos e fazendeiros sobre 
cuidados para evitar acidentes 
com a energia elétrica. Desta 
forma, principalmente durante 
o período seco, que é o mais 
propício para a ocorrência de 
acidentes, é preciso atenção 
redobrada devido à intensifi-
cação do uso de máquinas de 
grande porte para a prepara-
ção do solo e colheita da safra.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Cons-
cientização para os Perigos 
da Eletricidade - Abracopel, 
das 55 ocorrências na área 
rural registradas no Brasil 
em 2021, 52 resultaram em 
mortes. Somente nos meses de 
janeiro e fevereiro deste ano, 
10 agricultores ou trabalha-
dores rurais perderam a vida 
em acidentes com a energia 
elétrica. A principal causa das 
fatalidades registradas é o ma-
nuseio inadequado de bombas 
d'água, de implementos agrí-
colas e de antenas de celular 
rural. Em Minas Gerais foram 
cinco fatalidades em 2021, 
sendo uma morte causada por 
implemento agrícola, duas por 
manuseio de bomba d'água e 
duas com antena de celular.

O gerente de Saúde e 
Segurança do Trabalho da 
Cemig, João José Magalhães 
Soares, destaca que os opera-
dores de máquinas agrícolas 
devem, antes de iniciar os 
trabalhos, fazer um mape-
amento do local e respeitar 
uma distância mínima de 1,5 
metro em relação às estruturas 
da rede de distribuição ou dos 
cabos da rede elétrica da com-
panhia ou dos cabos de aço de 
sustentação das estruturas. É 
importante observar que esta 
distância se refere ao engas-
tamento (apoio estrutural que 
impede todos os movimen-
tos) desses cabos no solo. 

“É muito importante 
que o trabalhador conheça 
bem o local onde irá operar 
a máquina. Dessa forma, ele 
vai evitar se surpreender com 
a rede elétrica e evitar aciden-
tes que podem ser até fatais. 
Além disso, uma colisão com 
uma estrutura pode causar 
transtornos e interromper o 
fornecimento de energia para 
outros clientes da região ou 
até mesmo atingir linhas de 
transmissão que cortam o 
estado e, lembrando que se 
a máquina ou implemento 
agrícola tocar na rede elétrica, 
o seu operador não poderá 
descer deste equipamento até 
que a rede seja desligada pela 
Cemig”, afirma João José. 

Além disso, se deve evitar 
podas de árvores e roçadas 
próximas a fios energizados, 
bem como instalação de postes 
no interior de propriedades, por 
pessoas sem o devido conheci-
mento sobre as devidas medi-
das de segurança. Outra preo-
cupação deve ser com obras e 
reformas sem fazer o isolamen-
to de materiais condutores (em 
casos de redes particulares).

Atenção em relação à al-
tura dos fios da rede elétrica, 
telefonia e internet - João José 
Magalhães Soares alerta que, 
além da operação nos campos e 
áreas rurais, quando for neces-
sário transportar as máquinas 
sobre caminhões apropriados, 
deve-se observar a altura de 
todo o conjunto. Dessa forma, 
o total somado dos dois veícu-
los não deve se aproximar da 
fiação elétrica que atravessa 
sobre vias públicas e rurais, ou 
das redes de telecomunicações, 
que são um pouco mais baixas. 

“Inclusive as redes tele-
fônicas e de dados, que são 
bem mais baixas que as redes 
elétricas, e que estão nos mes-
mos postes, podem oferecer 
perigo, pois se a máquina 
colidir com esses fios, pode 
ocorrer a quebra do poste que 
possivelmente irá cair sobre o 
caminhão e sobre as pessoas, 
colocando em risco aque-
les que estiverem próximos 
do local. Caso isso ocorra, 
os ocupantes do caminhão 
deverão permanecer dentro 
da cabine até a chegada da 
Cemig ou do Corpo de Bom-
beiros, que orientarão sobre 
a forma correta de retirá-los 
do veículo. Somente em caso 
de incêndio, deve-se aban-
donar o veículo, saltando da 
cabine o mais longe possível 
com os pés juntos, evitando 
tocar no solo e no veículo 
ao mesmo tempo, e nunca se 
aproximar de fios partidos”, 
orienta o gerente da Cemig. 

O especialista em segu-
rança do trabalho também 
reforça que as pessoas devem 
prestar atenção à localização 
da fiação da rede elétrica e não 
deixar que nada se aproxime 
ou encoste nos fios. “É proi-
bido utilizar varas de bambu 

ou madeira ou qualquer outro 
material para levantar cabos 
para a passagem de veículos e 
equipamentos. Aproximar ou 
tocar nos cabos pode causar 
sérios acidentes, inclusive fa-
tais, para as pessoas que estão 
próximas do local”, ressalta. 
Outra recomendação é evitar 
transitar com o trator e outros 
veículos próximo dos cabos de 
aço que sustentam os postes, 
chamados de “estais”. Quando 
estes cabos arrebentam, o poste 
pode ceder ou cair, deixando 
os fios elétricos abaixo da 
altura regular. Quando o estai 
é removido propositalmen-
te, ainda existe o risco de o 
fio tocar na parte energiza-
da no alto do poste, provo-
cando um choque elétrico. 

Instalações internas e 
bombas d'água - Além da pre-
ocupação com a rede elétrica da 
Cemig, é importante que as ins-
talações elétricas internas dos 
estabelecimentos rurais este-
jam em perfeitas condições e de 
acordo com as normas técnicas 
para garantir a segurança das 
pessoas que as utilizam. Outro 
ponto importante é em relação 
à manutenção, que deve ser 
feita sempre por profissional 
capacitado. Outro item impor-
tante e de destaque é o aumento 
do número de antenas de rádio 
para internet e/ou telefone em 
áreas rurais. Estas instalações, 
por necessitarem de uma base 
alta, devem ser feitas sem-
pre longe da rede elétrica de 
forma que a sua queda nunca 
a projete para próximo ou 
sobre a rede elétrica da Cemig.

Equipamento de uso mui-
to comum nas propriedades 
rurais, a bomba d'água também 
requer atenção especial em seu 
manuseio. "É recomendável 
que os reparos na parte elétrica 
da bomba d'água sejam feitos 
por profissional capacitado 
para realizar o serviço. Ao 
detectar um problema, é im-
portante desligar o disjuntor 
(chave de comando da bomba) 
e sinalizar que a bomba está 
em manutenção com um aviso. 
Esses simples cuidados podem 
evitar acidentes fatais", fina-
liza o especialista da Cemig. 
(Foto: Cemig Divulgação).

 Maior feira de cal-
çados de volta - Depois de 
dois anos sem ser realizada 
devido a pandemia do co-
vid-19, o Sindicato Inter-
municipal das Indústrias de 
Calçados de Nova Serrana 
(Sindinova) anunciou a 
volta de uns dos maiores 
eventos do segmento cal-
çadista no Brasil, a Feira de 
Calçados de Nova Serrana 
(Fenova). A 25ª edição está 
confirmada para os próxi-
mos dias 12 a 14, das 10 às 
19h, no Centro de Conven-
ções de Nova Serrana. Con-
solidada entre as principais 
feiras calçadistas do país, 
a Fenova apresenta lança-
mentos e tendências para o 
setor, além de gerar novos 
negócios e contatos entre 
lojistas, importadores e in-
dustriais do polo. Para esta 
exposição, os fabricantes 
apresentarão as novidades 
da coleção primavera/verão. 
(Jornal Agora – Divinópolis)

 
Ouro Preto tem a “Lei 

do 5G” - A histórica Ouro 
Preto segue avançando em 
termos de tecnologia e ino-
vação. A Prefeitura Mu-
nicipal assinou a Lei de 
autoria do vereador Vantuir 
(PSDB). Popularmente co-
nhecida como “Lei do 5G”, 
ela visa a implantação e 
compartilhamento de in-
fraestrutura de suporte e 
telecomunicações. Ainda, 
na ocasião, foi lançado o 
“Guia Para o Investidor em 
Inovação e Tecnologia”. “A 
sanção da Lei do 5G está 
colocando Ouro Preto na 
vanguarda da tecnologia. 
Ao mesmo tempo, lançamos 
o Guia do Empreendedor, 
que agora tem um roteiro 
seguro para que, facilmen-
te, possa percorrer todas 
as etapas e chegar com 
sucesso na instalação de 
sua empresa no município 
de Ouro Preto”, afirmou o 
prefeito Angelo Oswaldo. 
(O Liberal – Ouro Preto)

Uberlândia tem pre-
venção à corrupção - O 
Município de Uberlândia 
aderiu ao Programa Time 
Brasil, da Controladoria 
Geral da União (CGU), que 
visa estimular a realização 
de práticas de prevenção à 
corrupção, além da promo-
ção da transparência, acesso 
à informação, integridade 
e participação social. Com 
a adesão, a Prefeitura terá 
dois anos para implantar 
as ações diagnosticadas 

no processo. A assinatura 
do termo foi feita em ce-
rimônia realizada na Pre-
feitura com a presença da 
superintendente da CGU 
em Minas Gerais, Moísa de 
Andrade, da coordenadora 
do programa Time Brasil, 
Maria Moro, do Promo-
tor do Patrimônio Público, 
Luiz Borsari, e de outras 
autoridades. (Diário de 
Uberlândia – Uberlândia)

Sabará amplia pontu-
ação no ICMS - Em 2022, 
com 32,03 pontos, Sabará 
superou todas as notas do 
município, desde que o pro-
grama foi criado, em 1995. 
Os dados foram divulgados, 
neste mês, pelo Instituto 
Estadual de Patrimônio His-
tórico e Artístico de Minas 
Gerais – IEPHA. Segundo 
o secretário municipal de 
Cultura, André Alves, a Pre-
feitura de Sabará tem traba-
lhado continuamente para 
melhorar esse resultado. 
“Essa pontuação é fruto de 
um trabalho sério que a ad-
ministração municipal tem 
desempenhado no que se re-
fere ao patrimônio cultural. 
Como exemplo, formamos 
na Secretaria de Cultura 
uma equipe de técnicos 
compostos por arquiteto, 
historiador, entre outros 
profissionais, que atuam 
diretamente nas questões 
relacionadas ao patrimônio 
cultural”, explicou. (Sa-
bará Notícias – Sabará)

Inaugurada Casa 
da Mulher Segura - A 
Associação de Defesa da 
Mulher, da Infância, da 
Adolescência e do Idoso 
(Adcuidar), em parceria 
com o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, inaugurou 
a Casa da Mulher Segura 
em Juiz de Fora. A propos-
ta do local é se tornar um 
espaço de acolhimento, 
proteção e promoção das 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica e de seus 

filhos, que assim poderão 
ter um lar temporário, de 
forma gratuita. A ideia é 
ajudar mulheres a se reer-
guer em segurança, pro-
porcionando um local de 
acolhimento, alimentação, 
cursos profissionalizantes, 
além de atendimento jurídi-
co e psicológico. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

Unidades terão horá-
rio estendido - Algumas 
unidades de saúde terão 
o horário de atendimen-
to estendido para as 20h, 
com foco na vacinação. Até 
sexta-feira, dia 1º de julho, 
as unidades ESF Baguari, 
ESF Centro e São Tarcísio, 
ESF Jardim Pérola I, II, 
III e IV, ESF Santa Tere-
zinha e ESF São Pedro I, 
II e III, atenderão nesse 
horário. Segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
serão ofertadas ao públi-
co geral todas as vacinas 
do Calendário Nacional, 
como vacinas contra a 
Covid-19 e Influenza (Gri-
pe). A orientação é que as 
pessoas levem documento 
com foto e cartão de vaci-
nas. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Prefeitura prioriza 
atendimento - Represen-
tantes da ArcelorMittal 
participaram, a convite da 
Prefeitura de Itatiaiuçu, de 
uma reunião com o prefeito 
em exercício, Romer Soa-
res, e a secretária municipal 
de Saúde, Edinelle Vieira, 
para tratar da procura por 
atendimento médico nas 
unidades de saúde do mu-
nicípio por parte dos em-
pregados terceirizados da 
mineradora. Segundo Ro-
mer, a grande quantidade 
de pessoal recém-chegado 
à cidade tem causado so-
brecarga no sistema público 
municipal, que é planejado 
para atender a população 
local em sua maioria. (Fo-
lha do Povo – Itatiaiuçu)

Rede de Notícias
Cinquenta e dois agricultores ou trabalhadores rurais 

perderam a vida em 2021 em acidentes com a rede elétrica 
em todo o país, conforme dados da Abracopel 
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Moda/Segurança Pública
Corpo de Bombeiros 

atende vítima de choque 
elétrico em Araçuaí

O 3º Pelotão do 
Corpo de Bombeiros 
de Araçuaí foi acionado 
na sexta-feira (1º/07), 
para atendimento de uma 
ocorrência de vítima de 
um choque elétrico na 
área central de Araçuaí. 
No local, os bombeiros 
foram informados que a 
vítima, um homem de 36 
anos, estava no posto de 
saúde, já sendo atendido 
pela equipe de enfer-
magem, que o liberou 
consciente, e os bom-
beiros o encaminharam 
ao Hospital São Vicente 
de Paulo, em Araçuaí. A 
própria vítima informou 
que ao fazer a limpeza de 
uma piscina encostou o 
cabo da ferramenta que 

utilizava na rede elétri-
ca e sofreu um choque. 
Ele apresentava algumas 
queimaduras, um cor-
te na cabeça possivel-
mente devido à queda.

O Corpo de Bombei-
ros reafi rma a importância 
dos cuidados e atenção 
em trabalhos com energia 
elétrica ou em locais que 

possuam risco de cho-
que elétrico, que podem 
causar queimaduras gra-
ves nas vítimas podendo 
até ocorrer o óbito. Em 
caso de emergência, ligue 
193. Bombeiro Militar, o 
amigo certo nas horas in-
certas. (Informações: as-
sessoria de comunicação 
do CBMMG, Araçuaí).

DIVERSIDADE 
FASHION

A derrubada dos li-
mites estreitos que antes 
existiam em relação ao 
que é adequado na moda, 
abriu os horizontes do 
entendimento de beleza 
& comportamento femi-
nino – e, assim, levando 
a plena diversidade de 
modelagens que esse mer-
cado, agora, experimenta.

Um dos pontos mais 
destacados nesse assunto, 
tem como foco a nume-
ração das roupas. Sob o 
aspecto técnico, uma nova 
lei deve ser divulgada para 
ajustar a nomenclatura ao 
perfi l da mulher brasileira. 
As opções passam a ser 
mais amplas – deixando de 
lado o engessado P, M e G.

Mas o avanço mais 
visível é o da oferta de 
produtos dentro da cate-
goria chamada de ‘plus 
size’, isto é, para quem 
veste acima do número 
48. Antes, era muito difícil 
para a mulher que vestia 
essa modelagem, encon-
trar algo bonito, fashion e 
diversifi cado no mercado.

De uns tempos para 
cá, a luta pela diversidade 
de ‘shapes’ na moda ga-
nhou terreno e, atualmente, 
quase todas as marcas ofe-
recem produtos com essa 
versão. Um avanço bacana 
e realista, pois a brasileira 
tem seu próprio biótipo – e 
isso tem que ser respeitado. 
Aos poucos, vamos indo.

VAIVÉM
• Os lançamentos de 

sapato + bolsas & afins 
para o verão 2023 come-
çam nesta semana em São 
Paulo, com o TM Sho-
wroom, salão de negócios 
que o Luciano de Castro 
realiza no Hotel Pestana, 
entre os dias 5 e 7. Entre 
as mineiras, estão Paula 

O plus size da Ashua
Bahia e Débora Germani. 
Além delas, estarão lá, 
entre outras, as bolsas Car-
mem Dalessandro, Agali e 
Smart Bag e os calçados 
Anzetutto, Carrano, Wer-
ner e Lorraci. No total, se-
rão 39 marcas. Em agosto, 
o assunto prossegue com a 
realização da Francal – data 
que muitos expositores 
acharam tardia para vendas 
de verão para lojistas ***

 • Um grupo comercial 
dos EUA, está propondo 
mudanças que permitiriam 
que as marcas troquem 
as etiquetas físicas por 
rótulos apontando para as 
informações digitalmente. 
A ideia pode ganhar mais 
apoio na medida em que 
as marcas adotam cada vez 
mais os IDs digitais para 
suas roupas. Os consumi-
dores usariam códigos QR 

ou URLs. O problema é 
que as marcas teriam, as-
sim, novos custos para im-
plementar o assunto. Daí, 
haver uma resistência ***

• PONTO FINAL: no 
calendário de lançamentos 
de produtos de moda para 
os lojistas, o inverno está 
no fi m e já começam os 
lançamentos para o verão 
23 – na pronta-entrega. 
Em Minas, várias marcas 
mostram o ‘preview’ do 
assunto. Mas o interes-
sante mesmo é que as 
vendas maiores continu-
am acontecendo na linha 
Festa e não nas propostas 
de inverno ou verão. O 
fenômeno já vinha ocor-
rendo desde o final do 
ano passado e continua 
fi rme. Uma boa dica para 
quem faz e vende moda.

Wagner Penna
Foto: Divulgação

Um homem de 36 anos recebeu descarga elétrica ao limpar uma 
piscina e encostar cabo de ferramenta na rede elétrica

Corpo de Bombeiros 
combate incêndio em 
residência em Araçuaí
O 3º Pelotão do Corpo 

de Bombeiros de Araçu-
aí foi acionado via 193, 
na quarta-feira (29/06), 
para atendimento de uma 
ocorrência de incêndio 
em residência no Bairro 
Corredor, em Araçuaí. Os 
bombeiros não identifi ca-
ram o local do início das 
chamas. A residência foi 
toda queimada, incluindo 
móveis e eletrodomésti-
cos em seu interior.

Segundo os bombei-
ros, o incêndio foi contro-
lado sem se propagar para 
outras áreas e edifi cações 
e a residência foi isolada 
devido ao risco de colapso 
estrutural. O proprietário 
da residência se encontra-
va no local, e felizmente 
não houve vítimas. As 
causas do incêndio ainda 
serão investigadas e a Po-
lícia Militar foi acionada.

A quantidade de água 
utilizada no combate às 
chamas foi aproxima-
damente 10.000 litros, 
sendo realizado rescaldo 
e a equipe do Corpo de 
Bombeiros que atuou na 
ocorrência foi composta 

por três militares. Em caso 
de emergência, ligue 193. 
Bombeiro Militar, o amigo 

certo nas horas incertas. 
(Assessoria de comunica-
ção CBMMG, Araçuaí).
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Segurança Pública
Polícia Militar prende 

homem portando pistola 
e munições em Itaobim

Homem é preso com 
arma de fogo e munições 

em Padre Paraíso

Operação da Polícia Militar 
apreende armas de fogo e 

munições em Medina

Homem mata o próprio 
irmão a pauladas na 
cidade de Setubinha

Polícias Civil e Militar 
e PRF deflagram a 
operação Nova Era

A Polícia Civil de 
Minas Gerais, através da 
Delegacia Regional de 
Pedra Azul, em conjunto 
com a Polícia Rodoviá-
ria Federal e com a Po-
lícia Militar, deflagrou 
a operação Nova Era, 
na sexta-feira (01/07), 
visando o cumprimen-
to de 42 mandados de 
busca e apreensão e de 
02 mandados de pri-
são nos distritos de São 
Francisco e Cariri, per-
tencentes ao município 
de Cachoeira de Pajeú.

Segundo a Polícia 
Civil, durante as investi-
gações restou evidencia-
do que os alvos tinham 
relação com os crimes 
de furtos e roubos de car-
gas, além de receptações 
de diversos materiais de 
caminhões que transi-
tavam pelas BRs 116 e 
251. Nos locais foram 
apreendidas partes de di-
versas cargas subtraídas, 
armas de fogo e drogas.

Os dois mandados 
de prisão foram devi-
damente cumpridos e, 
houve a constatação de 
quase uma dezena de 
situações de flagrante. 
O nome da operação foi 
escolhido em razão da 
união de esforços das 
instituições policiais, 
que de forma contun-
dente, vêm combatendo 
os diversos crimes de 

furtos e roubos de car-
gas nas BRs 116 e 251.

Foram empregados 
na operação: 02 aerona-
ves, 10 viaturas da Polícia 
Militar, 25 viaturas da 
Polícia Civil e 20 viaturas 
da PRF. Foram apreen-
didas 06 armas de fogo, 

5 quilos de maconha, 
01 veículo e diversos 
materiais oriundos de 
carga roubada. Foram 
presos, 02 foragidos da 
justiça, 06 pessoas fo-
ram autuadas em flagran-
te. (Informações/Fotos: 
PCMG, Teófilo Otoni).

Na quarta-feira (29/06), 
a Polícia Militar realizava 
uma operação para cumpri-
mento de um mandado de 
prisão com a Polícia Civil, 
no Bairro São Cristóvão, 
quando as equipes depararam 
com indivíduo conhecido no 
meio policial com envolvi-
mento no tráfico de drogas, 
em atitude suspeita. Quando 
E.D.C., de 18 anos, avistou 
a equipe, ele teria ajeitado 
um volume na cintura e se 
escondido dentro de um es-
tabelecimento comercial.

Devido ao seu compor-
tamento suspeito, ele recebeu 

A Polícia Militar re-
cebeu denúncia na tarde 
de quarta-feira (29/06), in-
formando que uma pessoa 
havia efetuado um disparo 
de arma de fogo em via pú-
blica no Bairro Vila Vieira, 
na cidade de Padre Paraíso. 
Uma equipe fez rastreamen-
tos no local, e encontrou um 
homem com características 
semelhantes às que foram re-
passadas pelas testemunhas.

Os militares fizeram 
buscas em suas vestes e não 
encontraram nada de ilícito 
com o suspeito. Questionado 
sobre os fatos, E.G.S., de 43 
anos, disse que possuía uma 

A Polícia Militar re-
alizou a operação Narco 
Brasil na cidade de Medi-
na, na noite de quinta-feira 
(30/06). Após levantamen-
to de informações, os mi-
litares receberam denún-
cias informando que havia 
pessoas traficando drogas 
no Bairro Santa Maura. 
Fizeram incursão no local, 
onde depararam com vá-
rios indivíduos em atitude 
suspeita, e eles tentaram fu-
gir quando viram a equipe.

Durante a fuga, J.L.R.N. 
e P.H.M.S., ambos de 18 
anos, haviam dispensado 
as armas que portavam. Um 
revólver calibre 38, mu-
niciado com 05 cartuchos 
intactos no telhado de uma 
residência, e um revólver 
calibre 32, municiado com 

A Polícia Militar foi 
acionada na tarde de terça-
-feira (28/06), a comparecer 
no Córrego Jurema, muni-
cípio de Setubinha, onde de 
acordo com o solicitante de 
37 anos, uma senhora de 60 
anos, havia feito contato 
telefônico informando que o 
filho dela de 22 anos, havia 
desferido duas pauladas no 
próprio irmão Adenilton 
Francisco dos Santos, de 
23 anos, e que o estado de 
saúde dele era grave.

No local, os militares 
fizeram contato com a mãe 
dos envolvidos, ela estava 
bastante nervosa, chorava 
muito e informou que seu fi-
lho havia desferido pauladas 
no seu outro filho Adenilton, 
que estava inconsciente e já 
havia sido socorrido pelo 
vizinho e encaminhado até a 
unidade de saúde da cidade.

Uma testemunha disse 
aos policiais que o autor ha-
via chegado do serviço e es-
tava armado com um pedaço 

ordem para se posicionar 
para ser feita a busca pes-
soal, e nas suas vestes foi 
localizada uma pistola Taurus 
calibre 380, modelo PT 638 
com 18 cartuchos intactos. 

Ele foi preso e conduzido 
à delegacia de Polícia Ci-
vil de Pedra Azul. (Infor-
mações/Foto: assessoria de 
comunicação organizacio-
nal do 70º BPM, Araçuaí).

arma de fogo, que estaria 
guardada numa bolsa que ele 
teria deixado numa empresa 
de ônibus da cidade. A equi-
pe foi ao local e encontrou 
a bolsa com uma garrucha, 
calibre 22, 01 cartucho in-
tacto e 01 deflagrado.

O homem foi preso e 

conduzido até a delegacia 
de Polícia Civil na cidade 
de Pedra Azul, junto com 
os materiais apreendidos, 
para adoção de medidas de 
polícia judiciária. (Infor-
mações/Foto: assessoria de 
comunicação organizacio-
nal do 70º BPM, Araçuaí).

03 cartuchos no chão, pró-
ximo aos militares. A equi-
pe fez rastreamento pela 
localidade e conseguiu cap-
turar os dois, localizando 
ainda uma garrucha de fa-
bricação artesanal próximo 
ao muro de uma residência.

Os abordados foram 
submetidos à busca pesso-
al, sendo encontrados nas 

suas vestes 02 celulares 
e R$ 84 em dinheiro. Os 
dois foram presos e enca-
minhados para a delegacia 
de Polícia Civil na cidade 
de Pedra Azul para demais 
providências de polícia 
judiciária. (Informações/
Foto: assessoria de comu-
nicação organizacional do 
70º BPM, Araçuaí).

de madeira aguardando seu 
irmão, e presenciou quando o 
autor foi em direção à vítima, 
mas não presenciou as agres-
sões, e que o autor estava em 
atrito com o irmão e com ela, 
mas não sabia dos motivos.

Outra testemunha in-
formou que Adenilton após 
chegar do trabalho passou 
na casa dela, que saiu por um 
atalho (carreiro) em direção a 
própria residência, avistou o 
autor o aguardando com um 
pedaço de madeira, e viu a 
vítima correr, tropeçar e cair, 
tendo o autor se aproximado 
e desferido dois golpes na 
cabeça da vítima. Que após 
o ato gritou, "eu não sou 
obrigado a pagar pensão", 
em seguida largou o pedaço 

de madeira e correu sentido à 
estrada principal do córrego.

A vítima foi encaminha-
da para um hospital em Ma-
lacacheta onde seria interna-
da, mas já chegou a óbito em 
decorrência das lesões. Os 
militares fizeram diligências 
no Bairro Planalto, cercaram 
uma residência onde o autor 
estaria, e ele se entregou e 
foi preso, e assumiu a au-
toria do crime. Disse que 
a vítima teria afirmado que 
manteve relações sexuais 
com a sua ex-amásia, mãe 
de sua filha. Por duvidar 
que ele realmente era o pai 
da menina, no momento do 
crime ele gritou que não 
pagaria pensão. (Ocorrência 
registrada pela PMMG).
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PRF prende homem de 
60 anos que conduzia 

veículo adulterado

Faltam três meses para 
as Eleições 2022

Teófi lo Otoni - A Polí-
cia Rodoviária Federal fa-
zia fi scalização na BR 116 
na quarta-feira (29/06), 
em Teófi lo Otoni, e no Km 
278 os agentes abordaram 
um homem que conduzia 
uma caminhonete Ford 
Ranger de cor branca com 
seus sinais identifi cado-
res adulterados. O veí-
culo ostentava placas do 
município de Guarapari-
-ES, mas, ao vistoriarem 
os demais elementos de 
identifi cação, os policiais 
chegaram a um veículo 
com as mesmas caracte-
rísticas, porém emplaca-
do em Belo Horizonte, 
estando esse com restri-
ção de furto ou roubo.

Sobre a procedência 
do veículo, o condutor, 
morador de Nanuque, 
disse que comprou no ano 
de 2016 pelo valor de R$ 
98 mil de um terceiro, que 
pagou parte do valor em 
espécie e fi nanciou o res-
tante diretamente com ele. 
E fi cou combinado que o 

Dentro de três meses, 
no dia 2 de outubro de 2022, 
cerca de 152 milhões de 
brasileiras e brasileiros irão 
às urnas para escolher depu-
tados estaduais, distritais e 
federais; senadores; gover-
nadores e o presidente da 
República. Em Minas, serão 
em torno de 16 milhões de 
eleitoras e eleitores. Para que 
isso aconteça de modo segu-
ro, tranquilo e transparente 
– assim como vem ocorren-
do ao longo dos 90 anos de 
existência da Justiça Eleitoral 
–, diversas medidas foram 
tomadas nos últimos meses.

Voto eletrônico e elei-
ções auditáveis - Uma pre-
ocupação constante da Jus-
tiça Eleitoral é assegurar a 
qualquer eleitora ou eleitor 
que o seu voto é registrado 
na urna eletrônica e contado 
na totalização das eleições. 
Para isso, a cada pleito, são 
aprimoradas as possibilida-
des de auditoria das urnas e 
dos votos nelas depositados 
e ainda são desenvolvidas 
outras etapas de auditoria.

Em setembro de 2021, 
o Plenário do TSE determi-
nou que os códigos-fonte da 
urna eletrônica e do sistema 
eletrônico de votação fossem 
disponibilizados com um ano 
de antecedência para exame 
das entidades fi scalizadoras 
apontadas no artigo 6º da Re-
solução TSE nº 23.673/2021 
e para os times de especialis-
tas interessados em participar 
do Teste Público de Segu-
rança (TPS). Anteriormente, 
esse prazo era de seis meses.

A primeira etapa do TPS 
2021 aconteceu em novem-
bro do ano passado, quando 
26 investigadoras e investiga-
dores tiveram acesso à urna 
eletrônica e aos programas 
nela instalados para executar 
planos de ataque com o ob-
jetivo de alterar o sigilo ou a 
integridade dos votos. Des-
ses, cinco times obtiveram 
sucesso parcial e, depois que 
os técnicos do TSE trabalha-
ram para cobrir as vulnera-
bilidades encontradas, eles 
voltaram ao Tribunal em 
maio deste ano para a segun-
da e última rodada de testes. 
Dessa vez, não conseguiram 
quebrar as barreiras de segu-
rança e atestaram a robustez 
e a confi abilidade do sistema 
eletrônico de votação que 

veículo fi caria em nome 
do antigo proprietário até 
que se encerrasse a dívida. 
Informou ainda, que em 
2020 o antigo proprietá-
rio entrou em contato via 
telefone informando que 
faria a transferência do 
veículo para o nome de 
uma terceira pessoa, nome 
esse impresso no CRLV, 
que também consta como 
furtado/extraviado. Que a 
transferência seria para o 
estado do Espírito Santo 
alegando que o imposto lá 
era mais “barato”. E tam-

bém seria feita a troca da 
placa para o novo modelo, 
ou seja, Mercosul.

O condutor de 60 anos, 
disse também que está 
pagando os impostos do 
veículo normalmente e 
que desconhecia as irregu-
laridades. Ele foi detido e 
conduzido para a delegacia 
de Polícia Civil de Teófi lo 
Otoni onde fi cou à disposi-
ção do delegado. O veículo 
foi encaminhado para um 
pátio credenciado pela Po-
lícia Civil. (Informações/ 
Foto: PRF, Teófi lo Otoni).

será utilizado em outubro.
O TSE também tripli-

cou a quantidade de urnas 
eletrônicas que serão sub-
metidas a auditorias no dia 
da votação. Até 2020, cinco 
seções eleitorais em cada 
estado eram sorteadas para a 
auditoria de funcionamento 
da urna e outras dez para a 
verifi cação de autenticidade 
e integridade dos sistemas. 
Este ano, o número de equi-
pamentos submetidos às 
auditorias será proporcional 
ao número de seções elei-
torais do estado. Em Minas 
Gerais, urnas eletrônicas 
de 33 seções eleitorais em 
Minas Gerais passarão pela 
auditoria de funcionamento, 
e dez serão submetidas à 
verifi cação da autenticidade 
e integridade dos sistemas.

Outra novidade é que os 
boletins de urna (BU) serão 
disponibilizados no site do 
TSE em tempo real, à medida 
que forem enviados pelas zo-
nas eleitorais para o sistema 
de totalização. Assim, qual-
quer pessoa que fotografar 
um BU na sua seção eleitoral 
poderá conferir, no mesmo 
dia da eleição, que o resultado 
que sai da urna é o mesmo 
que aparece na divulgação 
dos resultados pelo TSE. Até 
2020, havia um prazo de até 
dez dias para os BUs serem 
disponibilizados na internet.

Acompanhamento da 
sociedade civil - Dois órgãos 
foram criados especialmente 
para acompanhar o processo 
de desenvolvimento dos 
sistemas das urnas eletrôni-
cas e dos equipamentos de 
transmissão e totalização dos 
votos atuaram ativamente 
como olhos e ouvidos da 
sociedade civil dentro do 
TSE: a Comissão de Trans-
parência das Eleições (CTE), 
composta por 17 represen-
tantes de instituições e ór-
gãos públicos, especialistas 
em tecnologia da informação 
e representantes da socieda-

de civil; e o Observatório de 
Transparência das Eleições 
(OTE), que conta com a 
participação de 62 organiza-
ções e instituições públicas e 
privadas com notória atua-
ção nas áreas de tecnologia, 
direitos humanos, demo-
cracia e ciência política.

A CTE apresentou ao 
TSE 44 sugestões de melho-
rias para a transparência e a 
auditabilidade do processo 
eleitoral de 2022. Dessas 
sugestões, 32 foram imple-
mentadas em todo ou em 
parte. Das 12 propostas que 
não foram acolhidas, 11 se 
referiam a eventos do calen-
dário eleitoral que já haviam 
ocorrido e, por isso, fi caram 
como pontos a serem consi-
derados em próximos plei-
tos. A última não pôde ser 
implementada por contrariar 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD).

Nova página sobre a 
urna e segurança do pro-
cesso eleitoral - No dia 23 
de junho, entrou no ar uma 
nova página sobre a urna 
eletrônica e a segurança do 
processo eleitoral: https://
www.justicaeleitoral.jus.br/
urna-eletronica/. Por meio de 
gráfi cos, com linha do tempo 
e legislações relacionadas 
à criação e ao desenvol-
vimento do equipamento, 
a página oferece ao usuá-
rio diversas informações.

É possível, ainda, ter 
acesso à evolução técnica da 
urna eletrônica, passando por 
inúmeras informações rela-
cionadas à sua composição, 
até as formas de auditoria 
do voto e respectivas funcio-
nalidades. O espaço virtual 
também fornece acesso dinâ-
mico, por meio de links, aos 
demais canais relacionados 
ao sistema eletrônico de vo-
tação, como o que destaca 
as ações do Teste Público de 
Segurança (TPS) e a página 
Fato ou Boato. (TRE/MG, 
com informações do TSE).
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