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Por Humberto BarbosaPágina 5

Estamos contratando PCD VENHA FAZER PARTE 
DA NOSSA EQUIPE!(Pessoas com deficiência)

Deixe seu currículo em uma de nossas lojas ou pelo e-mail: assistenterh@farmaciaindiana.com.br

Homem é morto a 
tiros em via pública 
da cidade de Caraí

Página 7

Sindcomércio participa 
de missão técnica na 
comunidade Brejaúba

Teófi lo Otoni - O Sindcomércio participou na sexta-feira (01/07), de missão técnica na 
Comunidade Brejaúba. Denominada "Turismo Rural", a missão tem como objetivo apre-
sentar os trabalhos no campo, o desenvolvimento e a mudança que projetos como o Fruti-
fi car tem causado na vida dos pequenos agricultores da região. Participaram do evento, os 
diretores Adilson Machado, Leonardo Araújo, Valdivino Silva e a diretora Maria de Lour-
des. Na ocasião, os participantes visitaram as plantações de frutas e hortaliças. Página 2

Realizado em 
Ladainha treinamento 

com equipes de 
endemias e zoonoses

Realizado em Ladainha, de 28/06 a 01/07, um treinamento com as equipes de en-
demias e zoonoses, ministrado pelas referências da GRS de Teófi lo Otoni, Mauritônio e 
Edmilson. Participaram do evento os agentes de endemias dos municípios de Ladainha, 
Novo Cruzeiro e de Poté. O treinamento com o tema Sistemas de Informações de En-
demias - Sistema de Localidade (SISLOC) teve muito mais que teoria, teve atividade 
de campo focada para o Programa Controle Doença de Chagas (PCDCH). Página 3

Programa Mais Energia da 
Cemig está entregando 19 

subestações de energia 
elétrica para a população 

de Minas Gerais
Com o objetivo de 

garantir a ampliação do 
fornecimento de energia 
para novas cargas e me-
lhorar a confi abilidade do 
sistema elétrico para toda 
a população mineira, a Ce-
mig está entregando 19 su-
bestações (SEs) de energia 
elétrica em diferentes re-
giões do estado. Página 4

PRF realiza operação em 
municípios que margeiam 

a BR 251 e BR 116
Com o objetivo de pro-

mover a integração entre os 
órgãos de segurança pública 
na região norte de Minas 
foi realizado na sexta-feira 
(01/07), a operação Nova 
Era, que objetivou o cumpri-
mento de 42 mandados de 
busca e apreensão em alguns 
municípios que margeiam a 
BR 251 e BR 116. Página 6
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Cidade
UFVJM lança Programa 

Universidade nas 
Comunidades

Na sexta-feira (01), 
às 14h, foram lançados o 
Programa Universidade 
nas Comunidades e os 
projetos Saúde Digital 
Móvel e Saúde Bucal 
Móvel da UFVJM. O 
evento é uma realização 
da Reitoria e Pró-Reito-
ria Extensão e Cultura 
(Proexc) e contou com 
apresentações sobre o 
programa e os projetos, 
suas ações e metas, além 
de visita às duas unida-
des móveis, carretas, que 
serão utilizados pelos 
projetos. Todo o evento 
foi transmitido para a 
comunidade pelo canal 
da Proexc no Youtube.

O Programa Univer-
sidade nas Comunidades 
é uma ação extensionista 
institucional da UFVJM, 
coordenada pela equipe 
da Pró-Reitoria Exten-
são e Cultura (Proexc), 
e engloba um conjunto 
de projetos, eventos, 
cursos e prestação de 
serviços. O seu principal 
objetivo é interagir com 
as comunidades em geral 
no âmbito do território 
administrativo e peda-
gógico da UFVJM. De 
acordo com informa-
ções da Proexc, com 
diagnóstico contínuo 
de demandas junto às 
comunidades, os resul-
tados esperados são de 
que as ações contribuam 
para promover impacto 
e transformação social, 
e valorização da cultura 
da região no território de 
abrangência da UFVJM.

A instituição possui 
duas unidades móveis, 
carretas, para apoio ao 
Programa Universida-
de nas Comunidades. 
Os semirreboques são 
constituídos de dois 
consultórios médicos e 
dois odontológicos cada 
um e servirão de apoio 
a ações de extensão vin-
culadas ao programa a 

serem desenvolvidas nas 
regiões de abrangência 
da universidade.

Saúde Digital Móvel
- O projeto Saúde Digital 
Móvel tem como foco 
proporcionar para popu-
lação menos favorecida 
o acesso a exames essen-
ciais, acompanhamento 
de patologias crônicas e 
diagnóstico precoce de 
lesões dermatológicas. 
Com uso das unidades 
móveis, o projeto permite 
o encontro de populações 
residentes em áreas mais 
remotas dos municípios, 
facilitando o acesso a 
esses serviços. Vinculado 
ao programa institucional 
Universidade nas Comu-
nidades, o projeto é fruto 
de parceria entre o Depar-
tamento de Saúde Digital 
do Ministério da Saúde e 
a UFVJM e foi contem-
plado com recursos do 
Fundo Nacional de Saúde 
do Ministério da Saúde.

A equipe da Proexc 
explica que na primeira 
fase, serão realizadas reu-
niões com os municípios 
para levantamento de de-
mandas, chamadas públi-
cas para as coordenações 
e seleção das ações a se-
rem realizadas. O projeto 
levará carretas equipadas 
para realização de exames 
clínicos até as comuni-
dades, e os atendimentos 
médicos terão como prio-
ridade as áreas de car-
diologia, dermatologia e 
oftalmologia. Saiba mais 
sobre o projeto: https://
siexc.ufvjm.edu.br/pro-
jetosfluxocontinuo/338.

Saúde Bucal Móvel
- O objetivo principal do 
projeto Saúde Bucal Mó-
vel é realizar atendimento 
clínico odontológico nas 
unidades móveis, nos 
vários segmentos da po-
pulação, de acordo com 
o ciclo de vida e através 
da identificação de de-
mandas, integrando a 
odontologia nas ações do 
cuidado integral à saúde. 
O projeto está vinculado 
ao programa Universi-
dade nas Comunidades, 
sendo utilizada a estrutura 
odontológica de unidades 
móveis, e contará com 
parcerias municipais e 
com o Conselho Regional 
de Odontologia (CRO).

De acordo com a 
Proexc, o Saúde Bu-
cal Móvel promoverá o 
atendimento odontoló-
gico às comunidades da 
abrangência da UFVJM, 
utilizando as unidades 
móveis de saúde, com 
realização de intercâm-
bios de saberes para for-
mulação de propostas de 
acordo com as demandas 
apresentadas, buscando 
uma melhor resolução 
dos problemas. Isso im-
pactará positivamente 
na formação acadêmica 
dos alunos envolvidos, 
com um esperado posi-
tivo reflexo na saúde da 
comunidade assistida, 
bem como na resoluti-
vidade do sistema. Saiba 
mais sobre o projeto: 
https://siexc.ufvjm.edu.
br/projetosfluxoconti-
nuo/621. (Informações/
Imagem: UFVJM).

Sindcomércio participa 
de missão técnica na 
comunidade Brejaúba

Continua a vacinação 
contra gripe e covid-19 

em Teófi lo Otoni
A campanha de va-

cinação contra a Gripe 
e Covid-19 continua em 
Teófilo Otoni. Sendo a 
vacinação contra Gripe 
para os teofilotonenses 
a partir de seis meses de 
idade. Para os adultos, 
o imunizante pode ser 
administrado simultanea-
mente a outros, incluindo 
aquele contra a covid-19. 
Ressalta-se que, em Teó-
fi lo Otoni já está liberada 
a segunda dose de reforço 
(4ª dose) para pessoas a 
partir de 40 anos, que já 
receberam a primeira dose 
adicional (3ª dose) há, 
pelo menos, quatro meses.

Os interessados deve-
rão procurar uma unidade 
de saúde levando uma 
documentação de acordo 
com a idade e o cartão do 
SUS, se tiver para agilizar 
a vacinação. Para a va-
cinação infantil deverão 
levar CPF, cartão SUS e 
caderneta de vacinações. 

Teófilo Otoni - O 
Sindcomércio participou 
na sexta-feira (01/07), de 
missão técnica na Comu-
nidade Brejaúba. Deno-
minada "Turismo Rural", a 
missão tem como objetivo 
apresentar os trabalhos no 
campo, o desenvolvimento 
e a mudança que projetos 
como o Frutifi car tem cau-
sado na vida dos pequenos 

agricultores da região. 
Participaram do evento, 
os diretores Adilson Ma-
chado, Leonardo Araújo, 
Valdivino Silva e a diretora 
Maria de Lourdes.

Na ocasião, os partici-
pantes visitaram as planta-
ções de frutas e hortaliças, 
vislumbrando o desenvol-
vimento socioeconômico 
que a atividade rural pode 

ocasionar na região. O 
Sindcomércio apoia ativa-
mente projetos de desen-
volvimento da agricultura 
familiar, pois acredita que 
com o desenvolvimento 
do campo, a economia se 
fortalece e todos os seto-
res econômicos e toda a 
sociedade são favoreci-
dos. (Informações/Fotos: 
Sindcomércio/Facebook).

Para adolescentes e maio-
res de 18 anos, deverão 
levar o CPF, cartão SUS 
e cartão covid.

Todas as vacinas de 
rotina (pessoas que preci-
sam de qualquer vacina do 
calendário nacional), vaci-
nas contra covid-19 (crian-
ças de 5 a 11 anos (1ª e 2ª 
doses), adolescentes de 12 
a 17 anos (1ª a 3ª doses), 

maiores de 18 anos (1ª a 3ª 
doses), maiores de 40 anos 
(1ª a 4ª doses), e traba-
lhadores de saúde (1ª a 4ª 
doses), e infl uenza (dispo-
nível para todas as faixas 
etárias a partir de 6 meses), 
são aplicadas de segunda 
a sexta-feira, de acordo 
com a disponibilidade de 
vacinas em estoque. (Infor-
mações: PMTO/Facebook)

Ação engloba projetos Saúde Digital Móvel e Saúde Bucal Móvel
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Gerais
OAB: Seccional Mineira 
realiza primeiro curso 

de instrução dos 
membros julgadores 
do Tribunal de Ética
A OAB Minas reali-

zou na segunda e terça-
-feira (27 e 28 de ju-
nho), de forma virtual, 
a primeira instrução dos 
membros julgadores do 
Tribunal de Ética e Dis-
ciplina, destinada aos 
membros empossados 
no mês de maio. A aber-
tura do encontro foi feita 
pelo presidente do TED, 
Donaldo Almeida, que 
disse que esse curso é 
mais um estudo para que 
os membros julgadores 
realizem o trabalho com 
transparência e tenham 
garantias para uma boa 
condução do processo. 
"É muito difícil julgar 
um colega, mas nosso 
trabalho não será julgar 
o advogado em si, e sim 
os fatos que aconteceram 
e, para isso, é preciso que 
eles conheçam todas as 
etapas de um processo 
ético-disciplinar", des-
tacou Donaldo Almeida.

O primeiro vice-
-presidente do TED, Ri-
cardo Ferreira Barouch, 
coordenador do evento, 
falou que o curso é uma 
iniciativa pioneira na 
OAB. "Nosso objetivo é 
trazer toda a legislação 
que a OAB tem em torno 
do tribunal. É preciso 
que eles saibam essas 
informações para que 
tenham um arcabouço 
necessário, tenham uma 

boa formação e julguem 
com independência, isen-
ção e, sobretudo, obser-
vando as garantias de 
que gozam os representa-
dos", ressaltou Barouch.

Ainda participaram 
da abertura do evento o 
segundo vice-presidente 
do TED, Felipe André La-
ranjo e a terceira vice-pre-
sidente do TED, Maria 
Flávia Cardoso Máximo. 
A abertura da rodada de 
palestras foi feita pelo ex-
-presidente da Seccional 
Mineira, Marcelo Leonar-
do, que abordou a impor-
tância da ética para o for-
talecimento da advocacia.

Na sequência a advo-
gada Juliana Neves Pache-
co Andrade fez a primeira 
exposição sobre marke-
ting jurídico - regras, fa-
culdades e vedações para 
a advocacia e o advogado 
Egmar de Souza Ferraz 
falou sobre o respeito 
ao devido processo legal 
no âmbito dos processos 
ético-disciplinares. As in-
frações ético-disciplinares 

que ensejam a sanção de 
exclusão foi o tema da 
palestra do conselheiro 
seccional Athos Rocha 
Trindade e as infrações 
ético-disciplinares que en-
sejam a sanção de suspen-
são foram abordadas pelo 
conselheiro seccional, 
Erik Rodrigues da Silva.

O curso continuou na 
terça-feira (28/06) com a 
abordagem do tema as in-
frações ético-disciplinares 
que ensejam a sanção de 
advertência ou censura e 
a necessidade de se ob-
servar a dosimetria na 
aplicação das sanções no 
processo ético-disciplinar, 
a importância da conso-
lidação do ementário no 
âmbito do TED, o julga-
mento em plenário e os 
requisitos do relatório e 
voto do membro relator. 
O encerramento do evento 
foi feito pelo ex-conse-
lheiro federal da OAB, 
Paulo Roberto de Gouvêa 
Medina, que falou sobre 
ética e advocacia. (Infor-
mações/Foto: OAB-MG).

Realizado em 
Ladainha treinamento 

com equipes de 
endemias e zoonoses

Realizado no muni-
cípio de Ladainha, de 28 
de junho a 1º de julho, um 
treinamento muito produ-
tivo com as equipes de en-
demias e zoonoses, minis-
trado pelas referências da 
Gerência Regional de Saú-
de de Teófilo Otoni (GRS), 
Mauritônio e Edmilson. 
Participaram do evento os 
agentes de endemias dos 
municípios de Ladainha, 
Novo Cruzeiro e de Poté.

O treinamento com 
o tema Sistemas de In-
formações de Endemias 
- Sistema de Localida-
de (SISLOC) teve muito 
mais que teoria, teve ati-
vidade de campo focada 
para o Programa Con-
trole Doença de Chagas 
(PCDCH) que consiste 
na captura do barbeiro e 
a aplicação de inseticida 
nos casos necessários.

A secretária municipal 
de Saúde de Ladainha, 
Ingrid Alves, destaca que 
a equipe de endemias está 
sempre se qualificando 
através dos treinamentos 
para poderem ofertar um 
serviço de excelência no 
município. “Agradecemos 
imensamente nossas refe-
rências da GRS e todos os 
colegas das cidades vizi-
nhas que compareceram, 
à nossa equipe de Ladai-
nha, muita gratidão pelo 
comprometimento”, disse.

Ressalta-se, que a par-
te prática da técnica de 
borrifação e montagem 
da bomba foi realizada 
com a bomba virgem e 
limpa usando água pura, 
por isso as equipe não uti-
lizaram Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), 
mas todos são muito bem 
capacitados e conscientes 
da obrigatoriedade de usar 
no manejo de inseticida. 
(Informações/Fotos: as-
sessoria de comunicação 
da Prefeitura de Ladainha).

As equipes receberam instruções teóricas e práticas do Programa 
Controle de Doença de Chagas (PCDCH)
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Gerais
Programa Mais Energia da 
Cemig está entregando 19 

subestações de energia 
elétrica para a população 

de Minas Gerais

Vacina Mais: CNS, 
Conass, Conasems e 

OPAS/OMS se unem para 
promover campanha de 
incentivo à vacinação

Com o objetivo de 
garantir a ampliação do 
fornecimento de energia 
para novas cargas e me-
lhorar a confi abilidade 
do sistema elétrico para 
toda a população minei-
ra, a Cemig está entre-
gando 19 subestações 
(SEs) de energia elétrica 
em diferentes regiões do 
estado. As instalações 
passarão a integrar o 
parque de SEs da Com-
panhia, aumentando a 
capacidade de atendi-
mento para milhões de 
clientes da empresa. As 
unidades novas e/ou am-
pliadas fazem parte do 
Programa Mais Energia, 
lançado em setembro de 
2021, que consiste na 
construção de 200 su-
bestações mais moder-
nas e potentes até 2027, 
possibilitando a geração 
de emprego e renda em 
todas as localidades de 
Minas Gerais.

Essas novas unida-
des serão as primeiras 
que estarão interliga-
das ao sistema de dis-
tribuição da empresa, 
ampliando a potência 
instalada. Para todo o 
programa estão sendo 
destinados R$ 5 bilhões 
para a construção das 
novas instalações e li-
nhas de alta tensão que 
irão conectá-las à rede 
de distribuição, além de 
obras de reforços nas 
redes de média tensão 
na área de concessão da 
empresa. Só para essas 
19 subestações que pas-
sarão a somar ao sistema 
de distribuição, o inves-
timento é da ordem de 
R$ 310 milhões.

Para o diretor de 
Distribuição da Cemig, 
Marney Tadeu Antu-
nes, toda a proposta do 
Programa Mais Ener-
gia é um processo que 
busca fazer com que os 
clientes da Cemig em 

Minas Gerais tenham 
cada vez mais energia em 
quantidade e qualidade 
que atendam o desen-
volvimento econômico 
e social do estado. “To-
das essas subestações 
vão beneficiar, direta-
mente, os municípios, a 
economia, a população 
das cidades e entorno, 
possibilitando a criação 
de emprego, geração de 
renda e oportunidades 
no estado. Com as novas 
subestações previstas no 
Programa, esperamos 
acabar com a demanda 
reprimida por energia no 
estado”, ressaltou.

Mais Energia - O 
Mais Energia é um dos 
principais programas em 
execução dentro do plano 
de investimentos da Ce-
mig, que prevê R$ 22,5 
bilhões executados em 
diferentes ações e proje-
tos nos próximos anos. 
Essa iniciativa aumenta-
rá consideravelmente o 
número de subestações 
no estado, chegando a 
mais de 600 unidades até 
2027. Haverá a injeção 
de aproximadamente 5 
mil MVA (Mega Vol-
tAmpére) de potência no 
sistema elétrico, mais de 
50% da atual capacidade 

instalada. Só com o iní-
cio de operação dessas 
novas unidades, a po-
tência instalada será de 
440 MVA, benefi ciando 
uma população de mais 
de 1,3 milhão de pessoas 
em diferentes cidades.

Novas subestações 
- Na Região Central, in-
tegrarão o sistema de 
distribuição de energia 
elétrica as SEs em Sete 
Lagoas, São Joaquim de 
Bicas e Nova Lima. Na 
Região Leste, as unida-
des estão em Ninheira/
Águas Vermelhas e Mi-
nas Novas. Na região da 
Mantiqueira, a nova SE 
estará instalada na cidade 
de Viçosa. O Norte de 
Minas terá novas unida-
des ampliadas em Salinas 
e Bocaiúva. Na Região 
Oeste, as SEs estarão nos 
municípios de Martinho 
Campos e Nova Serrana. 
O Sul de Minas passará 
a contar com as subes-
tações nos municípios 
de São Bento Abade, 
Alfenas e Jacutinga. E 
no Triângulo Mineiro 
as novas unidades esta-
rão em Serra do Salitre, 
Varjão de Minas, Planu-
ra, Paracatu, Araguari e 
Lagoa Grande. (Fotos: 
Divulgação/Cemig ).

O Conasems, em parce-
ria com o Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), o Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e a Orga-
nização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mun-
dial da Saúde (OPAS/OMS) 
lançaram na quarta-feira 
(29), a campanha Vacina 
Mais, que tem como objetivo 
promover ampla campanha 
de incentivo à vacinação.

Para se somar aos esfor-
ços, em nível comunitário, 
de gestores e trabalhadores 
de saúde em prol da vaci-
nação, a campanha Vacina 
Mais levará informação 
clara, atraente e precisa a 

diferentes públicos sobre 
a segurança, importância e 
efetividade de todas as va-
cinas disponibilizadas pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Calendário Na-
cional de Vacinação.

O objetivo da Campa-
nha é disponibilizar, de ma-
neira gratuita, materiais de 
comunicação em diversos 
formatos – card para redes 
sociais, cartaz, panfl eto, en-
tre outros – para entes públi-
cos das esferas municipal, 
estadual e federal e também 
para instituições parceiras 
privadas. O Vacina Mais vai 
levar informação técnica de 
qualidade e de maneira aces-

sível sobre os imunizantes 
disponíveis no Programa Na-
cional de Imunizações (PNI) 
e a importância da população 
manter a caderneta de va-
cinação sempre atualizada.

A campanha contará com 
o apoio de 32 instituições: 
Anvisa, Consed, Undime, 
Fiocruz, Butantan, CNBB, 
SBIM, SBP, SBI, AMB, 
FCFAS, ABEN, EBSERH, 
Conacs, Febrasgo, Unidos 
Pela Vacina, Instituto Todos 
Pela Saúde, CMB, Consórcio 
da Imprensa, Vital Strategies, 
ICEPi, CNJ, CNMP, STF, 
Ministério da Saúde, TCU, 
FNP, FIESP, CNM, CONIC, 
OAB e Frente pela Vida.

Entre novas unidades e ampliações, serão adicionados 440 MVA de 
potência instalada ao sistema de distribuição da empresa

MTur e IFB ofertam curso 
de Turismo Gastronômico 

para gestores do setor
O Ministério do Turismo 

e o Instituto Federal de Bra-
sília (IFB) abriram nesta se-
gunda-feira (04/07) as inscri-
ções para o curso de Turismo 
Gastronômico para Gestores 
de Turismo. Ao todo, estão 
sendo ofertadas 300 vagas, 
sendo 150 destinadas à am-
pla concorrência e 150 para 
candidatos indicados pela 
Pasta e pela Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD), instituição parceira 
no desenvolvimento do con-
teúdo do curso. Para partici-
par, os interessados devem ter 
mais de 16 anos, além de um 
equipamento com acesso à 
internet para participação nas 
aulas on-line. As inscrições 
vão até o próximo dia 20 de 
julho e as aulas acontecem de 
15 de agosto a 15 de outubro 
de 2022 no site do IFB.

O ministro do Turismo, 
Carlos Brito, ressaltou a im-
portância da formação para 
o desenvolvimento deste 
segmento. “A nossa culinária 
é um dos principais atrativos 
que ofertamos para os nossos 
turistas e as nossas pesquisas 
só corroboram isso. Para 
continuarmos nessa leva, pre-

cisamos capacitar as nossas 
ações e fundamentar políti-
cas para que todos os nossos 
destinos possam estar prepa-
rados para atender estes visi-
tantes”, pontuou o ministro.

A certifi cação tem a chan-
cela do IFB e da UTAD, via-
bilizada por meio do Acordo 
de Cooperação Internacional 
fi rmado entre as duas institui-
ções. O curso contou com a 
atuação de professores da uni-
versidade portuguesa como 
conteudistas de Unidades 
Curriculares do curso, soma-
dos a professores do IFB e de 
outros institutos e universida-
des e especialistas em turismo 
e gastronomia reconhecidos 

nas suas áreas de atuação.
O curso é vinculado ao 

Projeto Prospectivas para o 
Turismo Gastronômico no 
Brasil apoiado pelo Minis-
tério do Turismo e o IFB em 
2020. O acordo já resultou 
na publicação do e-book 
Turismo Gastronômico para 
Gestores de Turismo, or-
ganizado pelas professoras 
Ana Paula Jacques e Daniela 
Leite com artigos inéditos 
dos convidados. O e-book 
está disponível para down-
load gratuitamente no site do 
projeto. (Fonte: Assessoria 
de Comunicação do Minis-
tério do Turismo - Crédito: 
Augusto Miranda/MTur).

As novas subestações, como a SE Serra do Salitre, no Alto 
Paranaíba, vão reforçar o sistema elétrico do Estado e garantir 

mais disponibilidade de energia para a população mineira

DIÁRIO TRIBUNA
(33) 3523.4651 / (33) 98851-0806
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Opinião/Gerais
STF autoriza Minas Gerais 
a retomar a contratação 

temporária de professores

O ministro Ricardo 
Lewandowski, do Su-
premo Tribunal Fede-
ral (STF), acolheu tese 
da Advocacia-Geral do 
Estado (AGE-MG) e 
autorizou o Governo de 
Minas Gerais a retomar 
a contratação temporá-
ria de professores até o 
julgamento defi nitivo da 
Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 915.

Em maio passado, o 
STF declarou a não recep-
ção pela Constituição Fe-
deral de 1988 de trechos 
de leis mineiras que tra-
tam de contratações tem-
porárias no magistério. 
Dessa forma, na prática, 
apenas os contratos tem-
porários já celebrados até 
a data da publicação do 
acórdão poderiam perma-
necer válidos, pelo prazo 
máximo de 12 meses.

A AGE-MG opôs 
embargos de declaração 
(recurso), demonstrando 
a inexistência de outra 
norma que viabilizasse as 
contratações temporárias 
para as funções de ma-
gistério, bem como a im-
possibilidade de realizar 
a prestação efi ciente do 
serviço público de educa-
ção sem esse importante 
instrumento de gestão.

Foi ressaltado que 
em uma rede com quase 
3,7 mil escolas há um 

enorme dinamismo no 
gerenciamento de recursos 
humanos e que a decisão 
do STF em maio passado, 
"na forma como proferida, 
impossibilitava a contra-
tação imediata para subs-
tituição de licenças que 
não geram vacância do 
cargo, tais como licença 
saúde, licença materni-
dade, paternidade etc". O 
provimento de uma vaga 
pela via do concurso pú-
blico não ocorre imedia-
tamente após a vacância, 
ainda que exista concurso 
vigente, haja vista os 
prazos legais para posse e 
exercício do novo titular.

Após a apresentação 
de duas novas manifesta-
ções ao STF, por meio das 
quais a Advocacia-Geral 
do Estado demonstrou 
que, em menos de um 
mês, cerca de 500 mil 
alunos já estavam preju-
dicados pela impossibi-
lidade de contratação, e 

que apenas nesse período 
quase 5 mil contratações 
temporárias deixaram de 
ser realizadas na rede pú-
blica de ensino, o ministro 
Lewandowski, relator da 
ADPF 915, proferiu de-
cisão conferindo efeito 
suspensivo aos embar-
gos, nos seguintes termos: 

"Isso posto, nos ter-
mos do art. 1.026, § 1°, do 
CPC/2015, defi ro o pedido 
de concessão de efeito 
suspensivo aos embargos 
declaratórios, de modo 
que, até a conclusão do 
julgamento dos aclarató-
rios pelo Plenário desta 
Suprema Corte, o Estado 
de Minas Gerais possa, 
durante o período da mo-
dulação dos efeitos da de-
cisão de mérito da argui-
ção, realizar novas contra-
tações de servidores para 
o exercício de funções de 
magistério". (Advocacia-
-Geral do Estado de Mi-
nas Gerais - AGE-MG).

Não se faz uma 
omelete sem antes 

quebrar os ovos

Por Humberto Barbosa

Durante a Pandemia a 
população foi submetida 
a um rigoroso cinturão de 
clausura. Quase ninguém 
podia sair de casa. Com 
a redução dos índices de 
internação e de mortes, 
houve um afrouxamento 
natural, até início do mês 
de julho, quando as auto-
ridades sanitárias resol-
veram retornar o uso de 
máscaras. Coincidências 
acontecem. Chegaram as 
festas juninas e de fo-
gueiras. Como ninguém 
é de ferro, a prefeitura e 
o sindicato dos produ-
tores rurais realizaram a 
Expovales no Bairro São 
Jacinto e os festejos juni-
nos na Praça Tiradentes. 

Claro que a fritura dos 
ovos torna-se invasiva. O 

parto de todos nós acabou 
sendo uma agressão, o 
rompimento de uma bolsa 
cheia de líquido aminióti-
co. Os grãos de feijão pre-
cisam primeiro ser rompi-
dos, para depois germina-
rem. Parte dos empresários 
reclamam dos transtornos 
no trânsito e, sobretudo, 
no centro da cidade. Claro 
que o aumento dessa movi-
mentação enche o comér-
cio e proporciona maior 
demanda de comprado-
res. Ouro Verde, Pavão 
e outras cidades fi zeram 
a mesma coisa. Itamba-
curi aguarda até agosto.

 A história de que o 
homem precisa de pão e 
de circo, se fortalece em 
respeito aos calendários 
festivos. Em Teófi lo Otoni 

houve muitas barracas 
instaladas na Praça Tira-
dentes, onde se apresen-
taram artistas da terrinha 
e do cenário nacional. 
No Parque de Exposições 
Antônio Corrêa Marques, 
no Bairro São Jacinto, ex-
plodiram fogos e aplausos 
para os artistas famosos 
que se apresentaram. As 
festas proporcionaram um 
gancho social, pedido de 
litros de leite como in-
gresso de portaria. Nem 
só de pão vive o homem.

Alguns gatos pingados 
de taxistas, mototaxistas 
e alguns empresários, re-
clamaram dos transtornos 
provocados pelo rebuliço 
festivo. Em algumas situ-
ações precisamos ceder um 
pedaço do nosso terreiro 
para festas dos vizinhos. 
Isso fez a gente retornar 
ao último carnaval, quando 
os moradores do Bairro 
Ipiranga se sentiram in-
comodados pelo barulho 
e transtornos no trânsito 
daquela comunidade. Os 
santos Antônio (casamen-
teiro), São João (festeiro) e 
São Pedro (além de festei-
ro) é também o padroeiro 
da cidade de Teófi lo Otoni. 

Advocacia-Geral do Estado demonstrou que, em menos de um mês, 500 
mil alunos já estavam prejudicados pela impossibilidade das admissões

Polícia Militar ministra palestra sobre violência 
doméstica na cidade de Serra dos Aimorés

A Polícia Militar, atra-
vés da Patrulha de Preven-
ção à Violência Domésti-
ca, ministrou uma palestra 
com o tema “Violência 

Doméstica” no Centro 
Municipal de Saúde, e na 
Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) Dr. Mário 
Saback Leitão, na cidade 

de Serra dos Aimorés, na 
segunda-feira (28/06). A 
PPVD foi representada 
pela cabo Eliane de Paula.

A comunidade foi 

orientada sobre a impor-
tância do tema Violência 
Doméstica contra a mu-
lher e os participantes 
tiveram a oportunidade 

de tirar dúvidas e conhe-
cer o trabalho realiza-
do pela Polícia Militar 
frente ao enfrentamento 
da Violência Domésti-

ca na cidade e região. 
(Informações/Fotos: as-
sessoria de comunicação 
organizacional da 24ª 
Cia PM Ind. Nanuque).

www.diariotribuna.com.br
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Segurança Pública
PM Rodoviária registra 

acidente com vítimas de 
ferimentos na MGC 418

Após denúncia PM 
apreende arma de fogo e 
droga em Carlos Chagas

PRF realiza operação em 
municípios que margeiam 

a BR 251 e BR 116

Com o objetivo de 
promover a integração 
entre os órgãos de segu-
rança pública na região 
norte de Minas Gerais 
foi realizado na sexta-
-feira (01/07), a opera-
ção Nova Era, que obje-
tivou o cumprimento de 
42 mandados de busca 
e apreensão em alguns 
municípios que mar-
geiam a BR 251 e BR 
116. Além de policiais 
rodoviários federais de 
Minas Gerais, da Bahia, 
do Espírito Santo e do 
Rio de Janeiro, o pla-
nejamento e a execução 
envolveram policiais 
civis da Delegacia Re-
gional de Pedra Azul e 
policiais militares.

Durante o cumpri-
mento dos mandados, 
cerca de 10 pessoas 
foram presas e foram 
apreendidos inicialmen-
te 04 quilos de maco-
nha, 02 armas de fogo, 
sendo 01 espingarda e 
01 pistola, e mercado-
rias produtos de roubo 
de cargas, como pneus, 
eletrônicos e outros.

Operação Salinas, 
trevo do Cariri - A ação 
realizada na sexta-feira 
(01), deu início a uma 
grande operação da Po-
lícia Rodoviária Federal, 
na BR 251 e BR 116, 
nas regiões de Montes 
Claros, Salinas, Teófilo 
Otoni e Itaobim. A ati-
vidade, sem prazo pre-
visto para encerramento, 
acontecerá em várias 
etapas e contará com a 

participação de policiais 
de todas as unidades da 
PRF no estado de Minas.

Será aumentado o 
efetivo da PRF na região 
norte do estado, com o 
intuito de proporcionar 
segurança para todos os 
motoristas e combater 
roubos de carga, tráficos 

de drogas e outros delitos 
que ocorrem na região. 
Com um policiamento 
orientado pela inteligên-
cia, serão utilizadas ron-
das preventivas e haverá 
o posicionamento dos 
policiais em locais estra-
tégicos. (Informações/Fo-
tos: PRF, Teófilo Otoni).

Carlos Chagas - Con-
forme consta no boletim de 
ocorrência registrado pela 
Polícia Militar Rodoviária 
na manhã de sexta-feira 
(01/07), os militares ro-
doviários compareceram 
à MGC-418, no Km 86, 
na conhecida “Estrada do 
Boi”, onde depararam com 
o veículo Fiat Pálio fora da 
pista, com vários danos e 
os ocupantes haviam sido 
encaminhados ao hos-
pital de Carlos Chagas.

Os militares foram ao 
hospital e foram informa-
dos pelo condutor do ve-
ículo, que deslocava com 
a sua família sentido Belo 
Horizonte a Porto Segu-
ro, teria dirigido durante 
toda a noite e por volta 
das 5h30min, ao passar 
sobre uma pedra, perdeu 
o controle direcional, gi-
rou na pista e capotou 
por duas vezes, parando 
fora da via lado direito.

Segundo a PM Rv., 
ele sofreu escoriações nas 
mãos e foi submetido ao 
teste de etilômetro, com 
resultado negativo. Duas 
passageiras tiveram trau-
mas no joelho e no quadril 
respectivamente. As duas 
crianças que estavam no 
carro não apresentaram 
lesões. "Apesar do condu-
tor do automóvel negar ter 

cochilado, a viagem longa, 
principalmente no período 
noturno, tende a causar 
sono e consequentemente 
tragédias no trânsito, uma 
vez que o organismo do 
motorista sente, mesmo 
ele consumindo produtos 
ou medicamentos para 
conter o cansaço. Alguns 
condutores dormem com 
os olhos abertos", disse o 
tenente Reinaldo.

Disse que, lamentavel-
mente, tem sido comum 
acidentes de trânsito cau-
sados pelo sono, motivo 
pelo qual relembra os usu-
ários das rodovias, quanto 
a necessidade de descansa-
rem nas viagens longas, di-
vidindo o trajeto por meio 
da rede hoteleira, casa de 
parentes ou amigos.

“Caso realmente pre-

tenda dirigir por 14, 16 ou 
mais horas, o que não é 
aconselhável, faça a via-
gem durante o dia, pois 
terá melhores recursos, 
assistência e locais de pa-
radas, além do fato do 
período noturno aumentar 
a possibilidade de sono e 
sinistros. Lembrem-se que 
mais importante que che-
gar ao destino, sem dúvida 
é chegar em segurança”, 
orientou o militar, ressal-
tando ainda que, “a família 
que pretendia aproveitar o 
passeio ou compromisso 
em Porto Seguro, perdeu a 
viagem, teve danos mate-
riais, podem ter problemas 
emocionais e os ocupantes 
poderiam ter perdido as 
vidas, nosso bem mais 
precioso”. (Informações/
Fotos: PM RV).

A Polícia Militar re-
cebeu denúncias na terça-
-feira (28/06) informando 
sobre ocorrência de tráfico 
de drogas na Rua Paulino, 
Bairro Paulino Benevides, 
em Carlos Chagas, e que 
havia uma mulher dentro 
de uma residência, sendo 
torturada fisicamente por 
diversos homens. Os mi-
litares foram ao local, mo-
mento que dois indivíduos 
ao perceberem a presença 
policial, fugiram correndo a 
pé pelos fundos do imóvel.

Após buscas pelo in-
terior da residência, os 
militares localizaram um 
revólver calibre 38, mu-
niciado com 06 munições 
intactas, uma bolsa con-
tendo diversas substân-
cias semelhantes à coca-
ína, ao crack e maconha, 
além de R$ 838.00 em 
dinheiro, 04 munições in-
tactas calibre 38, um pa-
cote de pinos utilizados 
para acondicionar drogas.

Ainda, na varanda 
da residência havia cinco 

gaiolas de madeira, cada 
uma com um pássaro da 
fauna silvestre brasileira 
(coleira) dentro, sendo re-
colhidos e soltos posterior-
mente em local apropriado. 
Os indivíduos não foram 
localizados, nem a supos-
ta mulher, e os materiais 
foram apreendidos e enca-
minhados à delegacia de 
Polícia Civil para as medi-
das cabíveis. (Informações/
Foto: assessoria de comu-
nicação organizacional da 
24ª Cia PM Ind. Nanuque).

A operação integrada com outras instituições de segurança pública 
visa o combate de roubo de cargas, tráfico de drogas e outros crimes
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Publicação LegalMotociclista inabilitado, 
transportando duas passageiras, 

sofre acidente na MG 311

Homem é morto a tiros em 
via pública da cidade de Caraí

Pescador - Confor-
me consta no boletim de 
ocorrência registrado pela 
Polícia Militar Rodoviá-
ria no sábado (02/07), por 
volta das 7h da manhã, os 
militares foram até o Km 
13 da MG-311, rodovia que 
liga a BR-116 à cidade de 
Pecador, e depararam com 
a motocicleta estacionada 
às margens da via. Os mi-
litares foram informados 
que o veículo acidentado 
transportava o condutor e 
duas passageiras, ou seja, 
três ocupantes, que ha-
viam sido socorridos em 
estado grave pelo SAMU, 
e encaminhados ao hospital 
da cidade de Itambacuri.

A equipe fez contato 
com o piloto da motocicle-
ta no estabelecimento de 
saúde, “e ele relatou que 
transitava na citada rodovia, 
momento em que perdeu o 
controle direcional, chocou-
-se contra a estaca de uma 

cerca na lateral direita e caiu 
no chão. Ele sofreu escoria-
ções e suspeita de fratura na 
clavícula e trauma no tórax. 
As passageiras da motoci-
cleta foram socorridas em 
estado grave pelo SAMU 
e por uma ambulância de 
Pescador, encaminhadas 
ao hospital São Vicente em 
Teófi lo Otoni, e devido à 
gravidade dos ferimentos, 
foram transferidas para o 
hospital Santa Rosália”.

Durante consulta no 
sistema informatizado, a 
equipe constatou que o 
condutor da moto estava 
inabilitado e ao ser con-
vidado a realizar o teste 
do etilômetro, recusou-se. 
“Vale destacar que se trata 
de uma ocorrência que nos 
deixa bastante preocupa-
dos, uma vez que estamos 
falando de um condutor 
inabilitado, transportando 
duas pessoas na “garupa” 
da motocicleta, ou seja, 

A Polícia Militar foi in-
formada na noite de domin-
go (03/07), por uma pessoa 
que não se identifi cou, que 
ouviu alguns estampidos 
semelhantes a tiros, e logo 
em seguida viu um homem 
caído na Rua Acordeon, 
no Distrito de Maranhão, 
em Caraí. Posteriormen-
te, os militares receberam 
informações de mais duas 
pessoas que também não se 
identifi caram que havia um 
homem caído na rua, na en-
trada do distrito, e que pos-
sivelmente estaria morto.

Os militares foram 
ao local onde depararam 
com um homem caído, 

sem vida, com uma per-
furação na testa, envolto 
em sangue. Segundo os 
militares, quando chegaram 
ao local, depararam com 
o distrito completamente 
deserto, sem nenhum mo-
rador presente, inclusive, 
ainda bateram nas portas 
das casas dos moradores, 
próximo ao fato, mas não 
foram atendidos por ne-
nhum deles. Perceberam 
alguns respingos de sangue 
ao longo da rua, e cerca 150 
metros do corpo, mais res-
pingos de sangue, possivel-
mente onde a vítima teria 
sido agredida inicialmente.

A perícia técnica da Po-

três pessoas em um veículo 
projetado para o transporte 
seguro de apenas duas. 
Realmente a situação deve 
servir de alerta, especial-
mente para o público mais 
jovem, que muitas vezes 
não se preocupa com de-
talhes que podem terminar 
em tragédias” lamentou o 
tenente Reinaldo Martins.

A Polícia Militar Ro-
doviária renova o alerta 
quanto a necessidade da 
direção defensiva para os 

motociclistas. “E que esse 
triste acidente que poderia 
ter matado três jovens, 
sirva de advertência a toda 
a população. Precisamos 
pensar de forma coletiva, 
pois os acidentes de trân-
sito, além dos ferimentos 
e mortes, causam traumas 
nas vítimas e nos seus 
familiares, ocupam leitos 
de hospitais e geram altos 
custos para sociedade”, 
pontuou o militar. (Infor-
mações/Foto: PM RV).

lícia Civil fez os trabalhos 
no local, em seguida o corpo 
foi removido ao IML de Te-
ófi lo Otoni para necropsia. 
Foram constatadas uma 
perfuração no pescoço da 
vítima (jugular), e outra na 
testa, não sendo possível ao 
perito defi nir as entradas e 
as saídas. Nos bolsos foram 

encontradas uma certidão de 
nascimento e uma carteira 
de identidade, possibilitan-
do a identifi cação da vítima 
como sendo Silvany Pereira 
de Souza, de 43 anos. Os 
militares fizeram rastrea-
mentos, mas o autor não foi 
localizado. (Informações: 
PMMG. Foto: Divulgação).

Segurança Pública

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

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

Diretor Responsável: Wilmar Souza e Silva 

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

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

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

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

Jurídico: 
Dr. Marcos Ganem

Advogados Associados 
m.ganem@uol.com.br

Contábil: 
Vitaly Almeida & Contadores Associados Ltda

vitalyalmeida@gmail.com

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

José de Paiva Neto; Juliana Lemes da Cruz; 

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

Impressão:
Gráfi ca Três Vales 

Rua Marcelo Guedes, 154 
Cidade Alta - Teófi lo Otoni

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414
013491 - MAIKON DOUGLAS PEREIRA SENA, re-

sidente em Teófi lo Otoni-MG; e INGRID NAIARA SOUZA 
DOS SANTOS, residente em Teófi lo Otoni-MG

013492 - ADRIANO GOMES DOS SANTOS, residente 
em Teófi lo Otoni-MG; e CIRLENE TIMÓTEO CALDEIRA, 
residente em Teófi lo Otoni-MG

013493 - BRENO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, 
residente em Teófi lo Otoni-MG; e JÔRDANA DA SILVA 
PIRES, residente em Teófi lo Otoni-MG

Teófi lo Otoni-MG 04/07/2022
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc.13491 a 13493



8 Terça-feira, 5 de julho de 2022
DIÁRIO TRIBUNA

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

Publicidades

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

(33) 3522-5260
Av. Minas Gerais, 1650 - São Cristóvão 

39804-710 - Teófi lo Otoni - MG 


