
Teófilo Otoni,
quinta-feira, 16 dezembro de 2.021

Diretor Responsável: 
Wilmar Souza e Silva

(33) 98851-0806

Edição nº 
3.979

CNPJ: 17.709.734/0001-47

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

Polícia Militar Rodoviária 
registra atropelamento com 

vítima fatal na MGC-418
 Página 6

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 foge da polícia e 
deixa droga para trás no 

Bairro São Jacinto
A Polícia Militar fez 

uma incursão na Rua Plínio 
Negreiros, no Bairro São 
Jacinto, na segunda-feira 
(13/12), em um local conhe-
cido como ponto de vendas 
de substâncias entorpecen-
tes, e durante monitoramen-
to da área, os militares perce-
beram um indivíduo pegan-
do algo num terreno e entre-
gando a pessoas. Página 6

Anastasia é escolhido 
pelo Plenário para o cargo 

de ministro do TCU
Com 52 votos, o se-

nador Antonio Anastasia 
(PSD-MG) foi escolhido 
pelo Plenário do Senado 
para o cargo de ministro 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU), na vaga dei-
xada pelo ministro Raimun-
do Carreiro. A senadora Ká-
tia Abreu (PP-TO) teve 19 
votos e o senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE) 
teve 7 votos. Página 3 

Confraternização do 
movimento “Vidas Idosas 

Importam” é realizada com 
sucesso, em Teófilo Otoni

Realizada no sábado (11/12) em Teófilo Otoni pelo Grupo Hidro-Idade e Associa-
ção Amigos da Terceira Idade (AATI), a confraternização do movimento Vidas Idosas 
Importam no salão do Clube Libanês. Foi uma festa em grande estilo, num formato 
diferente, com teatro musical, apresentação de danças, “bingo” (show de prêmios) 
em prol da AATI. A Ativista Cida Johnson comemorou o sucesso do evento. Página 2

Analista de Suporte Técnico 
dá dicas para evitar golpes 

com o Instagram
Após relatos de golpes 

virtuais que vem aconte-
cendo em várias localida-
des, em Teófilo Otoni não 
é diferente, o proprietário 
da Assistência Técnica em 
Computadores, Thalis San-
tos – Soluções em Informá-
tica, gentilmente se pronti-
ficou a explicar aos leitores 
do Diário Tribuna, alguns 
meios que possibilitam as 
pessoas a se protegerem, 
indicando passos simples 
para evitar golpes. Página 2



2 Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Cidade
Confraternização do 

movimento “Vidas Idosas 
Importam” é realizada com 
sucesso, em Teófilo Otoni

Teófilo Otoni - Rea-
lizada na tarde de sábado 
(11/12) em Teófilo Otoni 
pelo Grupo Hidro-Idade, 
e Associação Amigos da 
Terceira Idade - AATI, 
a confraternização do 
movimento Vidas Idosas 
Importam no salão do 
Clube Libanês. Foi uma 
festa em grande estilo, 
num formato diferen-
te, com teatro musical, 
apresentação de danças, 
“bingo” (show de prê-
mios) em prol da AATI.

A Ativista e coor-
denadora Cida Johnson 
preparou tudo com mui-
to amor, juntamente com 
os apoiadores: Clube 
Libanês, Instituto Cul-
tural In-Cena, Conselho 
Municipal do Direito da 
Pessoa Idosa, Atenção 
Básica de Saúde, Via-
ção Vale do Mucury, 
gabinete da vereadora 
Eliane Moreira, Câmara 
Municipal e Prefeitura. 

Cida agradece pu-
blicamente a todos que 
vem apoiando as ações 
com a terceira idade, 
demonstrando sua feli-
cidade, pois está vendo 
resultados com o seu 
trabalho e o protago-
nismo junto com os ido-
sos. Faltaram palavras 
para ela completar tudo 
que estava sentindo na-
quele momento quando 
passou uma reflexão 
destes quase 02 anos 
sem atividades festi-
vas devido a pandemia.

A atração princi-
pal ficou por conta da 
apresentação “Colchas 
de Retalhos”, pelo Gru-
po de Teatro In-cena, 
oportunidade em que os 
idosos interagiram e se 
divertiram. No decorrer 
da festa foi lembrado o 
movimento Vidas Idosas 
Importam, implantado 
no município em março 
de 2021, que para todos 
é um momento mágico, 
poderem comemorar 
01 ano de movimento 
a nível nacional, cria-
do em 10 de dezem-
bro de 2020, Dia Inter-
nacional dos Direitos 
Humanos, em meio a 
uma pandemia que cei-
fou tantas vidas idosas.

O movimento nacio-
nal Vidas Idosas Impor-
tam completa 1 ano de 
existência e se constitui 

justamente em obser-
vância da necessidade 
de possibilitar vez e voz 
àqueles que muitas ve-
zes são negligenciados e 
silenciados nesta socie-
dade. O movimento tem 
como missão: promover 
a valorização do enve-
lhecimento e defender a 
dignidade da pessoa idosa 
em toda sua diversidade. 
Como visão: realizar e 
apoiar mobilizações so-
ciais em prol dos direi-
tos da pessoa idosa para 
consolidar uma cultura 
de respeito. E como ob-
jetivo: acolher, valorizar, 
incluir e defender as múl-
tiplas faces das velhices.

“Deixo aqui os meus 

votos de um Feliz Natal 
para todos os idosos e 
um Ano Novo de muita 
paz e renovação. Idoso 
merece respeito. Vamos 
todos abraçar essa causa. 
Vidas Idosas Importam. 
Quantas histórias guar-
dadas, quantos momentos 
marcantes e quanta expe-
riência de vida. Os idosos 
são o relato vivo de como 
nosso mundo muda cons-
tantemente. Que bom 
poder comemorar a vida, 
ouvir suas histórias e, 
principalmente, ver como 
ele acompanhou todas as 
mudanças e avanços de 
tudo que hoje faz parte 
das nossas vidas e da nos-
sa sociedade”, disse Cida.

Analista de Suporte Técnico 
dá dicas para evitar golpes 

com o Instagram
Após relatos de golpes 

virtuais que vem aconte-
cendo em várias localida-
des, em Teófilo Otoni não 
é diferente, o proprietário 
da Assistência Técnica 
em Computadores, Thalis 
Santos – Soluções em 
Informática, gentilmente 
se prontificou a explicar 
aos leitores do Diário 
Tribuna, alguns meios que 
possibilitam as pessoas a 
se protegerem, indicando 
passos simples para evitar 
que as pessoas sejam víti-
mas de crimes cibernéti-
cos. Thalis Santos falou, 
especialmente, sobre o 
Intagram, veja abaixo.

“Nos últimos meses 
tivemos muitos casos de 
usuários perdendo acesso 
a conta deles no Instagram, 
aqui em Teófilo Otoni não 
foi diferente. Mesmo a 
gente fazendo campanhas, 
compartilhando tutoriais, 
e les  sempre pensam: 
“-Isso nunca vai aconte-
cer comigo”. Porém, não 
é assim que acontece. O 
usuário leigo (maioria da 
população) não se aten-
ta aos detalhes, acredita 
em muita coisa que ele 
lê e clica em algo que 
não deveria. Os golpistas 
sempre estão aprimorando 
seus métodos de golpe.

Os dois mais usados 
ultimamente são: O perfil 
fake do Instagram que 
conta uma historinha, so-
bre sua conta ter tido su-
postamente uma tentativa 
de login e eles pedem para 
você clicar em um link 
para verificar se foi você 
mesmo. É aí que a casa 
cai. O link é fake, você 
vai simplesmente entregar 
sua conta aos golpistas.

Outro bastante usado 
é o bom e velho e-mail. O 
golpista envia um e-mail 
para a vítima bem pareci-
do com os e-mails oficiais, 

porém, com o mesmo link 
fake que “rouba” suas cre-
denciais. Esses são os mais 
usados. Eles podem vir 
pelo direct, e-mail, SMS, 
ou alguma mensagem 
no próprio WhatsApp.

Mas depois de tanto 
falatório, vamos para a 
parte que interessa a to-
dos, a parte que adiciona 
a segurança na sua con-
ta do Instagram. Vamos 
lá. A plataforma tem al-
gumas camadas a mais 
de segurança que podem 
ser ativadas, (penso que 
deveria ser obrigatório, 
ativar essas ferramentas, 
devido a quantidade de ca-
sos que estão ocorrendo).

Vou passar um tuto-
rial aqui para vocês es-
tarem ativando na conta 
de vocês. É bem simples, 
inclusive. Você vai abrir 
o seu Instagram, vai no 
perfil, procure as Confi-
gurações (geralmente são 
as 3 barras no canto supe-
rior direito). Dentro das 
configurações, procure 
Segurança, em seguida, 
Autenticação em Dois Fa-
tores. Em seguida, vão ter 
várias opções. A primeira 
é Aplicativo de Autentici-
dade. Eu indico o Google 
Authenticator (baixe ele 
primeiro, depois volte no 
Instagram e faça o pro-
cesso), é autoexplicativo. 
Ele vai te dar um código 

aleatório para cada vez 
que fizer um novo login.

Depois do primeiro fi-
nalizado, você pode ativar, 
WhatsApp e SMS, neles 
vão chegar, os códigos por 
mensagem no WhatsApp 
e mensagem de texto para 
ativação. Tem também os 
Códigos de Reserva, eles 
são usados caso você não 
tenha acesso a nada do 
que a gente fez aí acima. 
Eles, inclusive, orientam, 
anotar esses códigos ex-
ternamente e com muito 
cuidado, para não cair em 
mãos que não deveriam.

Por fim. Com essas 
funções ativadas, será bem 
mais complicado para gol-
pistas acessarem a conta 
de vocês. A conta só vai 
ser acessada se passar uma 
informação da verificação. 
Caso contrário não abre. 
Eu sempre oriento a ativar 
a verificação em 2 etapas 
ou verificação de 2 fatores 
em tudo que estiver dispo-
nível. E também colocar 
e-mail de recuperação de 
senhas no e-mail de vocês.

Dica para senha: 
Tenha uma senha con-
tendo a  par t i r  de  12 
caracteres com letras 
maiúsculas, minúsculas, 
números, caracteres es-
peciais. Parecido com isso 
aqui Instagram1479#. Me 
siga no Instagram @tha-
lissantos.info. Obrigado.

Teófilo Otoni - manutenção 
no abastecimento de água

A Copasa informa que devido à manutenção na rede de água, o abastecimento em alguns bairros da 
cidade de Teófilo Otoni foi interrompido, emergencialmente, nesta quarta-feira (15/12). A previsão 
é de que o abastecimento fosse restabelecido, gradativamente, no decorrer da noite deste mesmo 
dia (15). Bairros atingidos: Grão Pará, Jardim Iracema, Novo Horizonte e São Jacinto. (Copasa) 

Thalis Santos, Analista de Suporte Técnico

www.diariotribuna.com.br
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Gerais
Anastasia é escolhido 

pelo Plenário para o cargo 
de ministro do TCU

Com 52 votos, o 
senador Antonio Anas-
tasia (PSD-MG) foi es-
colhido pelo Plenário do 
Senado para o cargo de 
ministro do Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
na vaga deixada pelo 
ministro Raimundo Car-
reiro. A senadora Kátia 
Abreu (PP-TO) teve 19 
votos e o senador Fer-
nando Bezerra Coelho 
(MDB-PE) teve 7 votos.

Sua indicação foi 
defendida pelo Projeto 
de Decreto Legislati-
vo (PDL) 1.118/2021, 
com texto do senador 
Nelsinho Trad (PSD-
-MS) e relatoria de Cid 
Gomes (PDT-CE). O 
TCU é responsável pela 
fiscalização contábil, 
financeira, orçamentá-
ria, operacional e patri-
monial da União e das 
entidades da adminis-
tração direta e indireta, 
segundo a Constituição 
Federal. O órgão auxilia 
o Congresso Nacional, 
segundo o artigo 71 da 
Constituição, a “apreciar 
as contas prestadas anu-
almente pelo presidente 
da República, mediante 
parecer prévio que de-
verá ser elaborado em 
sessenta dias a contar 
de seu recebimento.”

A vaga foi aberta 
após a saída de Rai-
mundo Carreiro, que irá 
assumir a Embaixada do 
Brasil em Lisboa. Foi 

realizada uma sabatina 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do 
Senado, nesta terça-feira, 
com os três concorrentes. 
A reunião fez parte do 
“esforço concentrado” 
anunciado pelo presiden-
te do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), para 
a realização de sabatinas 
de autoridades indica-
das para cargos públicos.

A indicação no TCU 
é tripartite. Além do Se-
nado, as vagas se alter-
nam também entre a Câ-
mara dos Deputados e o 
presidente da República 
em exercício. A vaga des-
perta interesse por ser vi-
talícia. Em entrevista co-
letiva logo após a sessão, 
o presidente do senado 
Rodrigo Pacheco cumpri-
mentou os três senadores 
e disse que “não há neces-
sariamente derrotados”.

“Essa quantidade de 
votos naturalmente de-

corre do trabalho reali-
zado pelo senador Anto-
nio Anastasia e da sua 
apresentação, embora a 
apresentação do senador 
Fernando Bezerra e da 
senadora Kátia Abreu 
sejam dignas de nota pela 
qualidade. É uma escolha 
democrática. No universo 
de três candidatos em que 
você tem que escolher um, 
acabou sendo escolhido o 
senador Antonio Anas-
tasia”, disse Pacheco.

Quanto à PEC dos 
Precatórios, que teve a 
segunda parte aprova-
da em primeiro turno 
hoje em votação na Câ-
mara dos Deputados, o 
presidente do Senado 
Federal disse que aguar-
dará a decisão da Câma-
ra para que, se houver 
alguma modificação e 
eventual retorno à Casa, 
“continuar com o mes-
mo senso de urgência”. 
(Foto: Agência Senado)

Pronunciamento do 
deputado Aécio Neves, na 
Câmara dos Deputados, 

sobre escolha pelo Senado 
do novo ministro do TCU, 

senador Antonio Anastasia

Nota sobre Regime de 
Urgência do PL 1202/2019

Quero fazer aqui, um 
registro da maior relevân-
cia para Minas e também 
para as nossas institui-
ções. Acaba de ser eleito, 
com consagradores 52 
votos, o senador da Re-
pública, Anastasia, para 
a vaga correspondente ao 
Senado na mais alta Cor-
te de Contas deste país.

Tive o privilégio de 
com ele conviver nas úl-
timas décadas de forma 
extremamente intensa. 
Quando deixei a presidên-
cia da Câmara, o convidei 
para coordenar nosso pro-
grama de governo para 
uma candidatura que se 
apresentava ao governo de 
Minas Gerais. A partir daí, 
tive o privilégio de tê-lo 
como meu secretário de 
Planejamento, depois vice-
-governador do Estado, de-
pois, com nosso apoio go-
vernador de Minas Gerais 
e, na sequência, senador da 
República. Uma carreira 
meteórica, mas profícua, 

onde a marca da qualidade, 
do preparo, do homem pú-
blico estudioso e dedicado 
permite que o Tribunal de 
Contas da União possa 
contar com um dos maio-
res e mais qualificados 
ministros da sua história.

Ele é na essência um 
servidor público espe-
cializado em direito ad-
ministrativo e haverá de 
permitir uma interação 
maior daquela Corte com 
a realidade desses que são 
gestores da coisa pública 
em todos os níveis. A sua 
experiência política, além 

da sua qualificação técnica, 
faz do Senador, e agora 
ministro, Anastasia uma 
aposta acertada. Tenho 
certeza, honrará Minas 
e o Brasil, como fez nos 
outros cargos que ocupou.

Portanto, a ele os meus 
cumprimentos e ao Se-
nado da República, na 
certeza de que teremos 
um grande ministro do 
Tribunal de Contas. Cum-
primento, também, o novo 
senador por Minas Gerais 
Alexandre Silveira, de-
sejando a ele sucesso à 
frente do novo mandato.

O Governo de Minas, 
por meio da Advocacia 
Geral do Estado (AGE-
-MG), entra nesta quarta-
-feira (15/12) com um 
pedido de liminar no Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) para a 
anulação dos atos da Pre-
sidência da Assembleia 
Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) que alterou 
os ritos sobre a tramitação 
em regime de urgência do 
projeto que autoriza a ade-
são do Estado ao Regime 
de Recuperação Fiscal.

Na avaliação jurídica 

da AGE, a Assembleia 
descumpriu a Constitui-
ção do Estado e o Regi-
mento Interno da ALMG 
ao permitir a apreciação 
de outras propostas legis-
lativas antes da votação 
do projeto de Recupe-
ração Fiscal.  Tanto o 
artigo 69º da Constitui-
ção do Estado quanto o 
artigo 208º do Regimento 
da ALMG preveem que 
os projetos em regime 
de urgência a pedido 
do governador deverão 
"ser incluídos na ordem 
do dia, sobrestando-se 

a  del iberação quanto 
aos demais assuntos".

O Governo de Minas 
respeita a autonomia da 
Assembleia nas tramita-
ções legislativas e defende 
o debate democrático das 
propostas, mas desde que 
sejam realizados estri-
tamente dentro das nor-
mas jurídicas previstas. A 
Constituição do Estado e 
o Regimento da Assem-
bleia existem justamente 
para promover equilíbrio, 
justiça e restringir as pos-
sibilidades para que ou-
tros interesses influenciem 

as decisões que afetam 
a vida do povo mineiro.

Diante desse impasse, 
o Governo de Minas rei-
tera seu compromisso em 
garantir que o cidadão mi-
neiro não seja impactado 
pelo reajuste expressivo do 
IPVA. Por isso, os técnicos 
do Estado estudam outras 
alternativas administrati-
vas para que a alteração 
do cálculo do IPVA possa 
ser realizada mesmo sem 
uma definição da ALMG. 
(GOVERNO DE MINAS 
- SEC. GERAL - Sup. 
Central de Imprensa).

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
(33) 3523.4651 / (33) 98851-0806
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Gerais
Governo de Minas 

antecipa repasses aos 
municípios atingidos 

pelas chuvas no Estado

TJMG alerta sobre golpes 
com mandados falsos

Para fortalecer o 
atendimento aos muni-
cípios que sofrem com 
os estragos causados 
com as fortes chuvas 
que atingem as regiões 
dos Vales do Jequiti-
nhonha, Mucuri e Rio 
Doce, o Governo de 
Minas vai antecipar o 
pagamento das parce-
las do acordo firmado 
com Associação Mineira 
de Municípios (AMM) 
referente ao ICMS e 
também do Piso Mineiro 
de Assistência Social.

Neste momento, 
serão adiantadas seis 
parcelas do acordo da 
AMM. No caso do Piso 
Mineiro de Assistência 
Social, os municípios 
poderão defi nir entre o 
adiantamento de três a 
seis parcelas, de acordo 
com a necessidade local. 
O repasse total pode 
chegar a até R$ 5,63 
milhões. O depósito será 
garantido aos municí-
pios que tiveram o reco-
nhecimento do estado de 
situação de emergência 
pelo governo estadual.

Para o adiantamen-
to do Piso Mineiro de 
Assistência Social, as 
prefeituras precisarão 
encaminhar ofício à Se-
cretaria de Estado de 
Desenvolvimento So-
cial (Sedese) indicando 
quantas parcelas serão 
solicitadas. Com esses 
recursos, os municípios 
poderão intensificar o 
atendimento às famí-
lias atingidas e também 
fortalecer a reconstru-
ção dos estragos cau-
sados pelos temporais.

“Visitei a região e vi 
de perto a necessidade 
dos municípios, por isso 
orientei que a Secretaria 
de Estado de Fazenda e a 
Secretaria de Desenvol-
vimento Social realizem 
a antecipação desses pa-
gamentos. Já enviamos 

São falsos os e-mails 
que estão sendo enviados 
à população com imagens 
de mandado judicial com 
supostas intimações e cita-
ções. Os documentos falsos 
têm sido encaminhados em 
nome do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) 
como se a pessoa estivesse 
sendo citada para cumprir 
alguma determinação ju-
dicial. Na mensagem, o 
remetente não tem endereço 
ofi cial do TJMG e é solicita-
do ao remetente que clique 
em um link para visualizar 
ou imprimir o mandado.

O TJMG alerta que 
esses e-mails não são man-
dados cíveis e criminais 
enviados pela instituição. 
Deles não consta nenhuma 
informação na qual seja 
possível identifi car as par-
tes envolvidas, número do 
processo ou telefones de 
contato. Ao clicar no link da 
mensagem falsa para mais 
informações, os dados pes-
soais podem ser roubados.

Todos os mandados 
cíveis e criminais, envia-
dos por ofi ciais de Justiça, 
por e-mail ou WhatsApp, 

ajuda humanitária para a 
região com cestas básicas 
e kits de higiene e limpe-
za e estamos com nossa 
equipe no local. Porém, 
continuamos atentos para 
fazer tudo o que está ao 
alcance do Estado para 
amenizar o sofrimento 
dessas pessoas. Avalia-
mos a situação diariamen-
te para atuar no que for 
necessário”, destaca o go-
vernador Romeu Zema.

Piso Mineiro - O 
Piso Mineiro de Assistên-
cia Social é o recurso de 
cofi nanciamento estadual 
para os serviços e benefí-
cios socioassistenciais. O 
recurso é repassado para 
os fundos municipais 
de Assistência Social e 
pode ser utilizado para as 
provisões do Serviço de 
Proteção em Calamidades 
Públicas e Emergências, 
assim como na concessão 
de Benefícios Eventuais.

“Esse recurso é exa-
tamente para benefícios 
eventuais, como aquisi-
ção de cestas básicas e 
pagamento de aluguel so-
cial, por exemplo. Além 
desse adiantamento, a 
equipe da Sedese está 
dando apoio técnico aos 
gestores municipais para 
levantar e cadastrar todas 
as famílias que fi caram 
desalojadas e que se en-
contram em situação de 
risco e também na orga-
nização de abrigos provi-
sórios, para que possamos 
ajudar os municípios a 
atender a população que 
sofre com essas chuvas”, 

destaca a secretária de Es-
tado de Desenvolvimento 
Social, Elizabeth Jucá.

Estradas - Em ou-
tra frente, o Departa-
mento de Edifi cações e 
Estradas de Rodagem 
(DER-MG) já atua no 
local com máquinas e 
pessoal restabelecendo 
os acessos nas localida-
des que fi caram isoladas 
em função da destruição 
causada pelas enchentes.

Para além do resta-
belecimento do acesso, 
equipes de engenheiros 
e técnicos do DER-MG 
também estão nas loca-
lidades para auxiliar os 
municípios na elaboração 
do plano de trabalho para 
reconstrução defi nitiva de 
pontes e estradas que fo-
ram danifi cadas ou com-
pletamente destruídas.

Esse plano de traba-
lho será encaminhado ao 
Ministério de Desenvol-
vimento Regional, com 
os detalhes das obras 
necessárias e estimati-
va de investimento para 
liberação dos recursos 
por parte do Governo 
Federal. A previsão é 
a de que os planos de 
trabalho estejam conclu-
ídos ainda nesta semana. 
Mais informações com o 
assessor do departamento 
de Captação de Recur-
sos da AMM, Ramon 
Diniz, pelo telefone (31) 
3916-9191 e Angélica 
Ferreti, do departamento 
de Economia, pelo te-
lefone (31) 2125-2430. 
(Fonte: Agência Minas).

trazem dados nos quais, de 
imediato, é possível verifi -
car a veracidade do docu-
mento, como número do 
processo, nomes das partes, 
identifi cação da secretaria 
que emitiu o mandado e 
nome completo da pes-
soa a ser citada/intimada.

Como consequência da 
pandemia de covid-19, foi 
determinado ao ofi cial de Jus-
tiça analisar a possibilidade 
de cumprimento da diligência 
por algum meio que não seja 
o presencial, sob a forma 
remota. Por isso, os ofi ciais 
de Justiça se identifi cam por 

telefone ou WhatsApp e dis-
ponibilizam foto do mandado 
e contatos para que a pessoa 
possa confi rmar, nas varas ju-
diciais, todas as informações.

As diretrizes para ex-
pedição e cumprimento dos 
mandados judiciais durante 
o período da pandemia de 
covid-19 estão disciplinadas 
nas Portarias Conjuntas nº 
952/2020, nº 963/2020, nº 
976/2020, nº 990/2020 e nº 
1.001/2020, além do Avi-
so nº 33/CGJ/2020. (Dire-
toria de Comunicação Insti-
tucional – Dircom - TJMG 
- Unidade Fórum Lafayette).

Serão adiantadas seis parcelas do acordo com AMM referente 
ao ICMS e também do Piso Mineiro de Assistência Social aos 31 

municípios incluídos no decreto de Situação de Emergência

Supostos documentos com links suspeitos têm sido encaminhados 
por e-mail em nome do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 

Militante contra a ditadura militar e sindicalista, ela estava
internada em um hospital na capital mineira

Fundadora do PT, ex-
deputada Sandra Starling 
morre aos 77 anos em BH

A ex-deputada federal 
Sandra Starling morreu 
nesta terça-feira (14), aos 
77 anos de idade, em Belo 
Horizonte. Ela estava in-
ternada em um hospital 
na capital mineira. A in-
formação foi confirma-
da por pessoas próximas 
a ela. Fundadora do PT 
ainda na década de 1980, 
Sandra, que era profes-
sora e advogada, foi elei-
ta deputada federal por 
duas vezes, entre 1991 e 
1999. Também ocupou o 
cargo de secretária mu-
nicipal de Educação de 
Belo Horizonte, durante a 
gestão de Patrus Ananias.

Fora da política par-
tidária, Sandra Starling 
foi militante da Juven-
tude Estudantil Católi-
ca, na década de 60. Na 
mesma época também 
foi diretora do Sindicato 
dos Petroleiros (Sindipe-

tro) e teve o cargo cas-
sado pelo regime militar.

O deputado federal 
Rogério Correia relembra 
o protagonismo de Sandra 
Starling como mulher na 
política. “Ela foi a pri-
meira candidata mulher 
ao Governo de Minas. A 
primeira líder de bancada 
na Câmara dos Deputados. 
Nos deixa muita saudade 
e um legado de luta, femi-
nista, que se dava naquela 
época em circunstâncias 

ainda mais difíceis. San-
dra presente”, rememora.

Sandra Starling se 
desfiliou do partido em 
2010, após o escândalo do 
Mensalão. À época, ela 
criticou a escolha de Dilma 
Rousseff como candidata 
da legenda à Presidência 
da República. Na ocasião, 
ela apoiou Marina Silva, 
no primeiro turno e pregou 
voto “crítico” em Aécio 
no segundo turno. (Foto: 
Reprodução/ALMG).

O remetente do documento não tem endereço ofi cial do TJ, e 
a mensagem pede para clicar em um link para visualizar ou 

imprimir o mandado (Crédito: Foto Ilustrativa)
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Opinião/Gerais
Semad lança programas 
voltados para a proteção 
de animais domésticos

Em reunião com a 
Associação Mineira de 
Municípios (AMM), re-
alizada na quinta-feira 
(02/12), a secretária de 
Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimen-
to Sustentável, Marília 
Carvalho Melo, anun-
ciou novas e importantes 
medidas para a gestão 
da fauna doméstica em 
Minas Gerais. Uma de-
las é o Edital Semad 
03/2021 que abre o pro-
cesso seletivo de muni-
cípios para participação 
no Programa “Conheça 
seu amigo”. Por meio 
do programa, serão doa-
dos microchips e leitores 
desses aparelhos para 
50 municípios mineiros.

Os municípios inte-
ressados deverão realizar 
inscrição entre 10 e 29 de 
dezembro de 2021, pelo 
email fauna.domestica@
meioambiente.mg.gov.br. 
No dia 12 de janeiro, será 
feita a divulgação dos 
resultados, com o final 
sendo divulgado no dia 
20 de janeiro. “A partir 
daí será celebrado um 
Termo de Cooperação 
Técnica, com a troca das 
informações e entrega 
dos equipamentos”, ex-
plica Patrícia Silva, ges-
tora ambiental da Semad.

Os municípios sele-
cionados poderão fazer a 
adesão, por meio de um 
Termo de Cooperação 
Técnica com a Secretaria 
de Estado de Meio Am-
biente e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semad), 
num período de 12 (doze) 
meses, quando receberão 
microchips e leitores de 
microchips para serem 
utilizados em cães e gatos 
provenientes de comuni-
dades de baixa renda, de 

animais em situação de 
rua que participem de al-
gum programa de contro-
le reprodutivo municipal, 
de animais para adoção 
sob tutela de Organiza-
ções da Sociedade Civil 
e animais de áreas priori-
tárias de superpopulação 
animal. A quantidade de 
microchips destinados 
será de 10% da popula-
ção de cães e gatos dos 
municípios selecionados

Todos os requisitos 
para participação estão 
disponíveis no link do 
Edital. O superintendente 
de Gestão Ambiental da 
Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e De-
senvolvimento Susten-
tável (Semad), Diogo 
Melo Franco, explicou 
que para participar se-
rão observados critérios 
que já estão dispostos 
na Plataforma e Dados 
Espaciais (IDE-Sisema), 
que possui informações 
como: estimativa de po-
pulação canina por mu-
nicípio; cidades que já 
possuem convênio com 
o Estado para castração e 
a proporção de cães para 
a população humana. 
“É importante observar 
que o trabalho é uma 
política pública volta-
da para as populações 
mais carentes”, comple-
mentou Diogo Franco.

Educação Ambien-
tal e Humanitária - Ou-
tro ponto abordado na 
reunião, também voltado 
para os municípios, foi o 
projeto “Jovens Minei-
ros Sustentáveis”. Por 
meio do Edital Semad 
02/2021, serão selecio-
nados municípios para 
implementação do Pro-
jeto em escolas da rede 
municipal de ensino no 

Estado de Minas Gerais, 
contemplando alunos do 
ensino fundamental II. A 
ação será realizada em 40 
municípios, 80 escolas 
e envolverá 240 pro-
fessores e 4 mil alunos.

Os municípios sele-
cionados também fi rma-
rão Termo de Cooperação 
Técnica com a Semad, 
num período de 12 meses 
e sem transferência de 
recursos fi nanceiros entre 
as partes. O projeto irá 
desenvolver as temáticas 
de consumo consciente 
de água e energia, cida-
dania, gestão sustentável 
de resíduos sólidos e 
educação humanitária 
em bem-estar animal 
nas escolas. As inscri-
ções para o Edital Semad 
02/2021 devem ser feitas 
entre os dias 10 e 29 de 
dezembro de 2021. Os 
municípios interessa-
dos devem enviar suas 
propostas para o email 
educacaoambiental@
meioambiente.mg.gov.br

Capacitações - Ou-
tra iniciativa voltada para 
os municípios é o projeto 
de capacitação de gesto-
res municipais, especial-
mente aqueles com maior 
concentração de animais 
domésticos proporcio-
nalmente à população 
humana. O projeto prevê 
a capacitação de vete-
rinários para castração. 
Os profissionais serão 
indicados pela Prefeitura 
ou Consórcio Municipal 
que possuem programas 
de castração. Mais in-
formações com Licínio 
Xavier, assessor de Meio 
Ambiente da AMM: 
(31) 2125 2418, ou pelo 
email: assessoria_am-
biental@amm-mg.org.br 
(Fonte: Semad).

Morreu o comerciante 
cruzeirense Sérgio Barata

Por Humberto Barbosa

O empresário Sérgio 
de Mello Lima, muito 
conhecido pelo apelido de 
Sérgio Barata, faleceu na 
última segunda-feira (13) 
no Hospital Santa Rosália. 
Ele foi velado na capela do 
hospital e sepultado na ter-
ça-feira. Sérgio fazia parte 
de uma família muito co-
nhecida, que é do patriarca 
Rafael Freire, que foi dono 
de um posto de combustí-
veis na Praça Tiradentes.

Sérgio foi casado duas 
vezes e tem vários fi lhos: 
Serginho, Luciana, Tiana, 
Marcelo, apelido de Téo 
(Agente Penitenciário). 
O falecido é fi lho de Cas-
torino de Mello e dona 
Mêi, primo do médico Dr. 

Rafael de Freire Mello 
e de Fabricio de Mello 
Costa (Bia) da SUCAM, 
irmão de Filomena e Teía. 
Alguns parentes de Sérgio 
residem nas proximidades 
do Morro do Pau Velho. 

Sérgio trabalhou du-
rante muitos anos no gi-
násio coberto da Praça de 
Esportes onde dirigiu um 
bar instalado dentro do 
ginásio. Posteriormente foi 
proprietário de uma loja 
para venda de produtos 
eletro-eletrônicos na Rua 
Dr. João Antônio (Rua 
dos Padres) e fi nalmente 
uma loja especializada 
em venda de produtos Pet 
e para pássaros no Bair-
ro São Cristóvão. Não 

conseguimos relatos de 
prática esportiva ou de 
outros legados. Temos 
conhecimento de que foi 
um ardente cruzeirense. 
Deixa uma lacuna no seio 
da família e dos amigos. 
Sempre foi uma pessoa 
discreta e de pouca fala.

Procuradoria da Mulher
 é instalada na Assembleia 

Legislativa de Minas 

Minas dá mais um 
passo na defesa dos di-
reitos das mulheres. A 
constatação foi feita por 
participantes da cerimô-
nia de instalação da Pro-
curadoria da Mulher da 
Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) 
na manhã desta terça-feira 
(14/12/21). No evento, que 
ocorreu no Salão Nobre 
e contou com a presença 
do presidente da ALMG, 
deputado Agostinho Patrus 
(PV), também foi celebra-
do o início dos trabalhos 
da Defensoria Pública do 
Estado no Espaço Cidada-
nia do Parlamento mineiro.

Foram designadas pelo 
presidente do Legislativo, 
como procuradora-geral da 
Mulher, a deputada Ione 
Pinheiro (DEM) e, como 
procuradora adjunta da Mu-
lher, a deputada Delega-
da Sheila (PSL). As duas 
parlamentares ressaltaram 
a importância da instala-
ção da Procuradoria e da 
parceria com a Defensoria 
Pública para somar esfor-
ços na busca por políticas 
públicas para as mulheres.

A deputada Ione Pi-
nheiro destacou o papel 
do órgão criado para, entre 
outras fi nalidades, se am-
pliar o debate sobre a pre-
sença feminina nos espaços 
institucionais. “Lugar de 
mulher é onde ela quiser”, 
afi rmou. Corroborou a fala 
dela a deputada Delegada 
Sheila, que salientou que 
já são muitos os planos 
para um trabalho inclusivo 
e humano a ser realizado 
pela Procuradoria. “Esse 
é um momento importante 
para Minas Gerais. Espe-
ramos que a Procuradoria 
seja um espaço de luta e 
acolhimento das deman-

das das mulheres”, disse.
Ela enfatizou que me-

nos de 12% das mulheres 
ocupam cargos eletivos e 
que o Brasil ocupa a quin-
ta posição como país que 
mais maltrata essa parcela 
da população, sendo um 
dos lugares campeões em 
feminicídio. De acordo com 
ela, essas situações estão 
no radar da Procuradoria. 
“Precisamos fortalecer, 
capacitar e encorajar as mu-
lheres para que ocupem o 
lugar que quiserem”, falou, 
acrescentando que esse pú-
blico faz diferença por onde 
passa por ter um olhar mais 
sensível para tudo e todos.

 Participantes da cerimônia destacaram a importância da medida 
e parceria com a Defensoria para ampliar direitos da mulher 

Instalação da Procuradoria da Mulher foi celebrada por 
parlamentares e outras autoridades como importante na defesa dos 
direitos dessa parcela da população - Foto: Guilherme Bergamini
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Segurança Pública
Menor é apreendido com 
droga e dinheiro na Vila 

Esperança, em Teófilo Otoni

Homem foge da polícia e 
deixa droga para trás no 

Bairro São Jacinto

Polícia Militar apreende 
motocicleta e materiais 

para embalar drogas

Teófilo Otoni  -  A 
Polícia Militar fez uma 
incursão na Rua Plínio 
Negreiros, no Bairro São 
Jacinto, na segunda-feira 
(13/12), segundo a po-
lícia, em um local co-
nhecido como ponto de 
vendas de substâncias 
entorpecentes, e durante 
monitoramento da área, 
os militares perceberam 
um indivíduo pegando 
algo num terreno baldio 
e entregando a pessoas 
que frequentavam o local.

Levantada a suspeita, 
foi feita a incursão pelo 
aglomerado, e o indivíduo 

Malacacheta - Na 
segunda-feira (13/12), a 
Polícia Militar recebeu 
denúncia anônima infor-
mando que pessoas ligadas 
ao tráfico de drogas no 
Bairro Nossa Senhora das 
Graças, em Malacache-
ta, estariam utilizando de 
casas desocupadas para o 
esconderijo de ilícitos e 
produtos de furto, e que 
também teriam sido vistos 
em uma motocicleta de 
cor verde sem a placa de 
identificação promovendo 
algazarra pelas ruas do 
bairro. A Polícia Militar 
foi informada ainda dos 
apelidos dos denunciados.

Na manhã desta se-
gunda-feira, os militares 
fizeram uma batida policial 
no Bairro Nossa Senhora 
das Graças e durante as 
diligências conseguiram 

Teófilo Otoni - Du-
rante operação da Polícia 
Militar na segunda-feira 
(13/12), na Rua Oscar 
Romero, Bairro Vila Es-
perança, segundo a polí-
cia, local conhecido como 

sendo ponto de vendas de 
substâncias entorpecentes, 
os militares do Tático Mó-
vel fizeram monitoramen-
to da região e viram um 
menor infrator em plena 
traficância em via pública.

ao perceber a presença 
dos militares fugiu e não 
foi alcançado, nem iden-
tificado. Durante buscas 
nas imediações da sua 
rota de fuga foram loca-
lizados 21 buchas de ma-

conha, 25 pinos, mais 05 
papelotes com cocaína, e 
01 pedra de crack. Equi-
pe Tático Móvel: sargen-
tos Leal e Amorim, cabo 
Ronaldo. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

apreender em casas ina-
bitadas, material utiliza-
do para embalagem de 
drogas, sendo 03 sacolas 
com diversos micro tu-
bos, além de uma balança 
de precisão e uma faca. 

Também foi apreendida 
uma motocicleta utilizada 
na prática de furtos na 
zona rural. Os denuncia-
dos não foram localiza-
dos. (Informações/Fotos: 
PMMG, Malacacheta).

Polícia Militar Rodoviária 
registra atropelamento com 

vítima fatal na MGC-418

Nanuque - Confor-
me consta no boletim 
de ocorrência registra-
do pela Polícia Militar 
Rodoviária, duas pes-
soas estavam fazendo 
caminhada na rodovia 
MGC-418, município de 
Nanuque, pouco antes 
da 6h da manhã, quando 
uma delas teria perce-
bido a presença de um 
caminhão e comentado 
com a outra para tomar 
cuidado, momento em 
que parte do caminhão 
invadiu o acostamento 
e atingiu a vítima, le-
vantando grande quan-
tidade de poeira. Após 
a poeira baixar perce-
beu o colega caído no 
chão ainda com vida.

A equipe do SAMU 
compareceu ao local e 
constatou o óbito da víti-
ma, sendo então aciona-
da a Polícia Militar Ro-
doviária e a perícia téc-
nica da Polícia Civil. Os 
militares conseguiram 
abordar um caminhão 
com as características 
fornecidas pela testemu-
nha, o motorista confir-
mou ter passado pelo 
trecho, mas negou en-
volvimento em acidente 
de trânsito. Pelo fato de 
não haver sinais no veí-
culo que direcionassem 
para envolvimento no 
acidente e a própria tes-
temunha não confirmar 
que se tratava do cami-

nhão, o condutor foi enca-
minhado à delegacia para 
prestar esclarecimentos.

“Não estaremos atri-
buindo culpa do acidente 
ao pedestre, pois se trata 
de uma pessoa realizando 
atividade física, obvia-
mente sem pretensão de 
ser atropelada, tampouco 
culpa ao motorista, afinal 
caminhoneiros são pes-
soas de bem em busca 
do sustento da família, 
sem intenção de atro-
pelar alguém, mas va-
mos aproveitar o sinistro 
para relembrar algumas 
orientações importantes 
aos pedestres, ciclistas e 
condutores de veículos 
motorizados”, disse o 
tenente Reinaldo Martins.

Ele alerta que as ro-
dovias devem ser evitadas 
por pedestres e caso re-
solvam caminhar, evitem 
início de noite e final 
da madrugada devido a 
baixa luminosidade, e 
façam no sentido con-
trário dos veículos para 
que consigam fugir de 
uma possível manobra 
evasiva do veículo que 

esteja desviando de bura-
cos, animais ou tentando 
evitar algum acidente.

Em relação aos ciclis-
tas que vem aumentando a 
prática de esportes nas ro-
dovias, o tenente Reinal-
do alerta que nossas vias 
são estreitas, sinuosas e 
com pouco acostamento, 
características incompa-
tíveis com o tipo de ati-
vidade. Tenham bastante 
cautela. Para os moto-
ristas, principalmente de 
veículos de grande porte, 
pede cuidados redobrados 
sempre que visualiza-
rem pedestres e ciclistas, 
reduzindo a velocidade 
ao passarem por eles.

“Deixamos nossos 
sinceros sentimentos aos 
familiares da vítima”, 
se solidarizou o militar. 
Polícia Militar Rodoviá-
ria: Os anjos da guarda 
dos caminhos de Minas. 
A vítima é Ávila Tia-
go dos Santos Ferrei-
ra, de 31 anos, natural 
de Nanuque, onde resi-
dia no Bairro Isadélfia 
Ferraz de Brito. (Infor-
mações/Fotos: PM Rv).

A vítima fazia caminhada na Rodovia MGC-418 quando 
foi atropelada por um caminhão e morreu no local

Ao perceber a presen-
ça dos militares o menor 
tentou fugir, pulando um 
muro e cercas de arames, 
mas foi alcançado e detido. 
Submetido a busca pesso-
al, foram localizados com 
ele R$122,00 em dinheiro, 
20 buchas de maconha, 
04 pinos com cocaína, 
16 pedras de crack e 01 
aparelho celular de origem 
duvidosa. Equipe Tático 
Móvel: sargento Jaime, 
cabo Nadabe e soldado 
Gilliard. (Informações/
Foto: PMMG, 19º BPM).
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ITAMBACURI – MG

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão (Presencial) nº 15/2021. O SAAE de 

Itambacuri torna público que irá realizar as 8 horas e 30 
minutos do dia 07 de Janeiro de 2022, licitação pública 
na modalidade Pregão (Presencial) N° 15/2021 para a 
contratação de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE . Os interessados poderão retirar o Edital 
no Edifício sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
Rua Professor Mendonça, nº 36, CEP: 39830-000, Centro, 
Itambacuri-MG ou solicitar o envio através e-mail cpl-
pregoeiro@hotmail.com. Informações complementares 
poderão ser obtidas através do telefone 33-3511-1405 
ou (33) 984492518 – Gilmar Pereira Duarte, Pregoeiro.

Publicação LegalPolícia Militar prende suspeito 
de envolvimento em homicídio

Polícia Civil prende suspeito de 
praticar extorsão em Nanuque

Itaipé  - A Polícia 
Militar foi acionada na 
segunda-feira (13/12), por 
servidores do Hospital 
Municipal Nossa Senhora 
do Patrocínio, em Itai-
pé, informando que por 
volta das 6h da manhã, 
aquela unidade de saúde 
recebeu uma solicitação 
para prestar socorro de 
emergência a um cidadão 
gravemente ferido por 
uma facada no abdômen.

Devido a gravidade 
dos ferimentos a vítima 
foi transferida para Teófi -

lo Otoni, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu. 
Durante diligências os mi-
litares foram informados 
que a vítima e sua esposa 
haviam entrado em vias 
de fato (luta corporal), no 
Bairro Limoeiro, e que 
durante as brigas, a vítima 
foi agredida pelo padrasto 
da esposa com uma faca.

Foram informados 
ainda, que o suspeito de 
praticar o homicídio estaria 
escondido no Povoado da 
Laje, zona rural de Itaipé. 
Os policiais foram ao local 

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais cumpriu na 
terça-feira (14/12), man-
dado de prisão preventiva 
e de busca e apreensão 
expedidos pela justiça con-
tra um homem suspeito de 
envolvimento em crime de 
extorsão na cidade de Na-
nuque, no Vale do Mucuri.

As investigações re-
velaram que o suspeito 
conheceu a vítima em um 
evento social, este ano, 
oportunidade em que tro-
caram contato telefôni-
co. Após desenvolverem 
certa intimidade, com o 
decorrer dos dias, com-
partilharam fotos e víde-
os íntimos, por meio de 
aplicativo de mensagens.

No dia 8 de outubro, as 

extorsões teriam iniciado, 
ocasião em que o investi-
gado encaminhou para o 
jovem um vídeo com uma 
montagem, e ainda afi rmou 
ter enviado as fotos da víti-
ma para um suposto hacker 
do estado do Espírito San-
to. Em seguida, o suspeito 
pediu para o jovem R$ 
1.500 para que as fotos e 
vídeos dele não fossem 
divulgados na internet.

Em razão das ame-
aças, a vítima realizou o 
pagamento de R$ 900, e 
entregou o cartão de cré-
dito ao investigado que, 
em tese, estaria interme-
diando diálogos com o 
hacker. Percebendo que 
não conseguiria extorquir 
mais dinheiro, em tom 

e conseguiram prendê-lo, 
sendo conduzido à dele-
gacia de Polícia Civil no 
plantão em Novo Cruzei-

ro. (Informações: tenente 
Marlos Aurélio Alves Bar-
bosa, comandante do 2° 
Pelotão da 232ª Cia PM).

ameaçador, o suspeito co-
meçou a constranger o pai 
da vítima, afi rmando que 
precisava quitar a dívida 
com o suposto hacker.

No entanto, o trabalho 
de inteligência da Polícia 
Civil, após levantamen-
tos periciais de dados do 

aparelho da vítima, cons-
tatou não haver indícios 
de uma terceira pessoa 
envolvida na extorsão. O 
investigado foi preso e 
confessou o crime, sendo 
encaminhado ao sistema 
prisional. (Assessoria de 
comunicação da PCMG).
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