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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

Inaugurado o Casarão da 
Cultura em Teófilo Otoni

O governo municipal inaugurou na sexta-feira (17/09), em Teófilo Otoni, o "Casarão 
da Cultura". O evento transmitido online pelas redes sociais da prefeitura evidenciou a 
diversidade cultural da cidade e região, que passa por apresentações como: a Folia de 
Reis da Comunidade Quilombola de São Julião, Grupo Circense “Os Barriguinhas”, mo-
vimento Hip- Hop, Orquestra de Teófilo Otoni, dança com a Academia Corpore, atração 
com o Grupo de Teatro In-Cena, o poeta, cantor e compositor Caio Duarte, o Projeto 
Arte Transforma, o cantor Ricardo de Carvalho e a dupla, Emerson e Camila. Página 2

As polícias Civil e Militar 
deflagraram operação no 

Bairro Teófilo Rocha
A Polícia Civil de 

Minas Gerais, através da 
Delegacia Especializada 
em Combate ao Narco-
tráfico de Teófilo Otoni e 
a equipe GEPAR do 19º 
Batalhão cumpriram, na 
sexta-feira (17/09), man-
dado judicial de busca e 
apreensão em um endereço 
situado na Rua Raul Ro-
drigues de Oliveira, Bairro 
Teófilo Rocha. Página 6

Indústria defende 
aprovação de Projeto de 
Lei que amplia segurança 
jurídica na área ambiental

Um Projeto de Lei (PL), o 2510/2019, de autoria do deputado Rogério Mendonça, 
pode trazer maior segurança jurídica para as normas que regem as Áreas de Preservação 
Permanente no Brasil. Aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto deste ano, o 
PL será apreciado pelo Senado Federal e poderá conferir clareza e transparência para 
essa legislação ambiental, melhorando o ambiente de negócios no país. Página 4

15ª RPM participará de 
audiência pública sobre 
Prevenção à Violência 
Doméstica na Câmara 

dos Deputados
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Cidade
15ª RPM participará de 
audiência pública sobre 
Prevenção à Violência 
Doméstica na Câmara 

dos Deputados
Na quar ta - fe i r a 

(22/09), a 15ª Região de 
Polícia Militar (RPM) 
será representada em 
audiência pública con-
vocada pela Comissão 
de Segurança Pública 
e Combate ao Crime 
Organizado da Câmara 
dos Deputados, em par-
ceria com a Comissão 
dos Direitos da Mulher. 
A pauta diz respeito ao 
protocolo da Polícia Mi-
litar de Minas Gerais, 
e de outros estados, na 
política de prevenção 
à violência doméstica.

Na ocasião, foram 
indicadas para fazer uso 
da fala, a coronel Cleyde 
Fernandes, comandante 
da Academia da PMMG; 
a tenente-coronel Cleide 
Barcelos, comandante da 
1ª Cia Patrulha de Pre-
venção à Violência Do-
méstica (BH); a tenente-
-coronel Daisy Ferrarezi, 
comandante da 2ª Cia 
Patrulha de Prevenção 
à Violência Doméstica 
(Betim); a cabo Juliana 
Lemes, responsável pela 
articulação e mobiliza-
ção de ações no âmbito 
do enfrentamento da vio-
lência doméstica contra 
as mulheres junto ao Nú-
cleo de Prevenção Ativa 
- NPA, da Seção de Pla-
nejamento e Emprego 
Operacional (P3), da 15ª 
RPM – Teófi lo Otoni; e 
a tenente-coronel Neila 
Alves, comandante do 
Batalhão Maria da Pe-
nha do Estado de Goiás.

A exposição sobre a 
15ª RPM apontará, além 
do protocolo PPVD 

adotado nos municípios 
onde esta modalidade 
foi implementada, as 
iniciativas que têm sido 
desenvolvidas no territó-
rio e o desenvolvimento 
de novas ações voltadas 
à integração dos agentes 
e órgãos da rede de en-
frentamento à violência 
contra as mulheres dos 
60 municípios abrangi-
dos. O programa “Mu-
lheres dos Vales”, que 
tem sido planejado pela 
equipe da Seção P3, foi 
nomeado pelo chefe da 
P3, o major Emanuel An-
dré e apoiado pelo Chefe 
do Estado Maior da 15ª 
RPM, o tenente-coronel 
Fábio Marinho e pelo 
comandante da 15ª RPM, 

o coronel Célio Menezes. 
A iniciativa constitui 
ação pioneira no Estado 
e vem sendo construída 
e articulada com base na 
realidade regional, por 
meio de um estudo diag-
nóstico sobre o território, 
desvelando os índices de 
violência registrados, a 
demanda espontânea, a 
potencial demanda re-
primida e a oferta de 
serviços às meninas e 
mulheres em situação de 
violência, seja residente 
em área urbana, comuni-
dades tradicionais/rurais, 
quilombolas ou indíge-
nas. Link para acom-
panhamento: https://
www.camara . leg .br /
evento-legislativo/63085

Inaugurado o Casarão da 
Cultura em Teófi lo Otoni

O governo municipal 
inaugurou na sexta-feira 
(17/09), em Teófi lo Otoni, 
o "Casarão da Cultura". O 
evento transmitido online 
pelas redes sociais da pre-
feitura evidenciou a diver-
sidade cultural da cidade 
e região, que passa por 
apresentações como: a Fo-
lia de Reis da Comunidade 
Quilombola de São Julião, 
Grupo Circense “Os Barri-
guinhas”, movimento Hip- 
Hop, Orquestra de Teófi lo 
Otoni, dança com a Acade-
mia Corpore, atração com 
o Grupo de Teatro In-Cena, 
o poeta, cantor e composi-
tor Caio Duarte, o Projeto 
Arte Transforma, o cantor 
Ricardo de Carvalho e a 
dupla, Emerson e Camila.

Cantores consagrados 
da MPB em nível nacional, 
também fi zeram apresenta-
ções durante a live de inau-
guração do espaço, como 
o secretário de Cultura e 
cantor, Pereira da Viola, a 

cantora Titane e Xangai. 
O descerramento da placa 
inaugural foi feito pelo 
prefeito Daniel Sucupira, 
acompanhado do vice-
-prefeito, dr. Eder Detrez, 
do deputado federal, Leo-
nardo Monteiro, deputada 
Ana Paula Siqueira (Rede), 
conselheiro do TCU, Dur-
val Ângelo, representantes 
dos deputados Jean Freire, 
Marcos Lemes e Patrus 
Ananias e do secretário de 
Cultura, Pereira da Viola.

O Grupo In-Cena de 
Teatro volta para cena de-
pois de quase 2 anos afas-
tados do palco. Apresentou 
um Sarau na inauguração 
do Casarão da Cultura e 
foi um sucesso. Em cena 
atuaram Natalia Chaves 
e André Luiz Dias. Na 
música, Marcela Veiga e 
Saulo Lauar. “Evento bo-
nito. Várias manifestações 
artísticas presentes, da mú-
sica, artes visuais, urbanas, 
literatura, música, cênica, 

manifestações populares 
e transmissão para socie-
dade. O Instituto Cultural 
In-Cena apresentou um 
fragmento do espetáculo 
que comemora seus 15 
anos. É importante resgatar 
esse movimento. O espaço, 
antiga sede do Casarão do 
Sesc, guarda memórias e já 
recebeu grandes eventos”, 
disse André Luiz Dias.

A Secretaria Municipal 
de Cultura e Patrimônio 
Histórico passa a funcionar 
a partir de agora, no antigo 
prédio do Sesc, cedido para 
gestão atual, no primeiro 
semestre de 2021, por meio 
de uma concessão por 20 
anos. Abrigará a Biblio-
teca Pública Municipal 
e um acervo de pinturas 
e quadros históricos do 
município. O espaço fi-
cará aberto ao público de 
segunda à sexta-feira, das 
8h às 18h. Endereço: Ave-
nida Alberto Laender, 217, 
centro – Teófi lo Otoni/MG.

O espaço foi inaugurado em grande estilo com música, teatro e dança
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Gerais
 Pacheco afirma 

que ameaças 
à democracia 

serão repelidas 
com o pulso 

firme da política 
mineira

Belo Horizonte - O 
presidente do Congresso 
Nacional, senador Ro-
drigo Pacheco, afirmou, 
na sexta-feira (17/09), 
em Belo Horizonte, que 
aqueles que colocarem 
em dúvida o Estado de 
Democrático de Direito 
vão encontrar a resis-
tência e o pulso firme e 
forte dos parlamentares 
de Minas Gerais. O se-
nador afirmou que os 
mineiros são conhecidos 
pelo perfil de modera-
ção e busca constante de 
consenso, mas que não se 
traduz em inércia diante 
de ameaças à democracia. 
Ele ainda afirmou que 
vai continuar atuando 
no Senado na busca do 
arrefecimento dos em-
bates entre poderes para 
que as diversas crises do 
país sejam superadas.

“Embora pareça ób-
vio dizer, nós precisamos 
falar sempre e a cada 
momento, da importância 
de praticar esse exercício 
de defesa do Estado de 
Direito e de seus pilares 
de garantias individuais, 
de direitos fundamentais, 
de liberdades públicas e 
de defesa da democracia 
brasileira. Os mineiros 
como políticos têm o seu 
perfil, que é de modera-
ção, ponderação, busca de 
consenso e conciliação. 
Mas, que não confundam 
esse perfil mineiro de se 
fazer política com inércia 
ou com tolerância em 
relação àquilo que nós 
não transigimos. Quem 
objetivar mitigar o Estado 
de Direito ou estabelecer 
retrocesso à democracia, 
terá o pulso firme e for-
te da política de Minas 
Gerais para resistir”, res-
saltou Rodrigo Pacheco.

A declaração foi fei-
ta durante participação 
no evento “O Brasil da 
Segurança Jurídica”, em 
homenagem ao presiden-
te do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro 
Luiz Fux. O encontro foi 
organizado pelo Minis-
tério Público de Minas 
Gerais (MPMG), pela 
Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). 
No evento, Rodrigo Pa-
checo também avaliou 
que o Brasil tem desper-
diçado oportunidades de 
desenvolvimento econô-
mico sustentável e social 
em razão da insuficiência 
de segurança jurídica.

O pres idente  do 
Senado ressaltou que, 
para além de construir 
consensos para reformas 
estruturantes e a dimi-
nuição da judicialização 
dos conflitos, uma das 
soluções para alterar este 
cenário passa pela esta-
bilidade política e pelo 
respeito à Constituição 
Federal e às instituições 
e ao amadurecimento 
das leis aprovadas no 
legislativo. “Não adianta 
modificações legislativas 
a todo instante. As expec-
tativas que se guardavam 
em relação às reformas 
importantes no Brasil 
que foram feitas e outras 
por fazer, são expectati-
vas. Uma vez realizadas, 
ainda faltará algo fun-
damental: a estabilidade 
política, que se faz com 
liderança, com respeito à 
Constituição Federal, às 
divergências e aos Pode-
res. Clamamos por essa 
estabilidade política no 
Brasil como pedra essen-
cial para a evolução da 
nossa sociedade”, disse.

Congresso de Direito debate sobre a 
Segurança Jurídica no Direito brasileiro

O Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG), em 
continuidade às comemora-
ções da Semana do MP, por 
meio da Fundação Escola Su-
perior do Ministério Público, 
realizou nesta quinta-feira, 
16 de setembro, o Congresso 
de Direito em Homenagem 
ao Professor Luiz Fux - “O 
Brasil da Segurança Jurídi-
ca”. O evento foi realizado 
no auditório da Faculdade 
de Direito da Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG), situado à avenida 
João Pinheiro, 100, Centro.

Participaram da abertura 
o procurador-geral de Justiça, 
Jarbas Soares Júnior; o presi-
dente do Tribunal de Justiça, 
Gilson Lemes; a reitora, em 
afastamento, da Universidade 
Federal de Minas Gerais, San-
dra Regina Goulart Almeida; 
o presidente do Banco de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais; Sérgio Gusmão Su-
chodolski; o presidente da 
Associação Mineira do MP, 
Enéias Xavier Gomes e a di-
retora do Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcio-
nal, Elaine Martins Parise.

O procurador-geral de 
Justiça, Jarbas Soares Júnior, 
destacou a ausência de Se-
gurança Jurídica nas relações 
jurídicas. “Especificamente 
no campo do Direito, temos 
vivenciado sucessivas mudan-
ças legislativas e enfrentado 
dificuldades para alcançar uma 
uniformização duradoura do 
entendimento jurisprudencial. 
Contudo, a previsibilidade 
das consequências de nossas 
ações e omissões, bem como 
a garantia de que os negócios 
celebrados, sob a égide de de-
terminada norma perdurarão, 
são fatores essenciais para 
a higidez das relações jurí-
dicas, sociais e econômicas. 
É nesse contexto que ganha 
relevância a temática central 
deste Congresso, qual seja, a 
Segurança Jurídica”, afirma.

Segundo o presidente do 
Tribunal de Justiça, Gilson Le-
mes, a harmonia entre os Pode-
res, em Minas Gerais, é a base 
para a Segurança Jurídica. “A 
harmonia entre o Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário con-
tribui muito para a Segurança 
Jurídica em nossa sociedade. O 
nosso maior objetivo comum é 
a defesa do Estado Democráti-
co de Direito, o esforço para a 
redução das desigualdades so-
ciais - condição para a paz so-
cial, o bem comum”, explica.

“Segurança Jurídica e 

proteção da confiança legítima 
no Direito Administrativo” 
foi o tema abordado pela pro-
curadora do Estado do Rio 
de Janeiro, Patrícia Ferreira 
Baptista. Como pano de fundo, 
trouxe o julgado do Mandado 
de Segurança 24.580, de 2004, 
do ministro Gilmar Mendes, 
que segundo ela, trouxe como 
embasamento a Segurança 
Jurídica. ”Segurança Jurídica 
não é novidade no direito 
brasileiro e está concretiza-
da nas normas e é preciso 
procurar nas regras. Não há 
necessidade de apelar para 
princípios abstratos. Trata-se 
de pequeno reforço argumen-
tativo na aplicação daquilo que 
o Direito Brasileiro já corpo-
rifica”, enfatiza. O presidente 
do BDMG, Sérgio Gusmão 
Suchodolski, palestrou sobre 
o “Direito e desenvolvimento: 
o papel do Banco de Desen-
volvimento na estruturação de 
projetos e no financiamento do 
desenvolvimento sustentável”. 
A mesa foi presidida pelo di-
retor da Faculdade de Direito 
Hermes Vilchez Guerrero.

Tarde - A programação 
da tarde começou com o painel 
“Segurança jurídica no Direito 
Constitucional e Processual 
Civil”. A primeira exposição 
foi feita pela desembargadora 
do TJMG Lílian Maciel Santos, 
que falou sobre “Confiança 
e mutação constitucional”. 
Segundo a palestrante, a muta-
ção constitucional é um tema 
de grande relevância, já que 
consiste em um mecanismo in-
formal de atualização da Cons-
tituição, usado pelo Estado para 
sanar os descompassos entre 
o texto e a realidade e, assim, 
atender às necessidades sociais. 
“A Constituição jamais pode 
ser uma simples folha de papel, 
tem que ser um sentimento 
vivo, em que vibra o sentimento 
da sociedade. A Constituição é 
um ato normativo, mas, para 
ser legítima, tem que se apro-
ximar da sociedade. Nessa 
conexão entre texto e realidade 
é que surge o instituto da muta-
ção constitucional”, explicou.

A desembargadora lem-
brou, ainda, que a mutação 
constitucional pode advir 
dos três poderes do Estado 
– Executivo, Legislativo e 
Judiciário –, e que há limi-
tes para o seu uso.“Muitas 
vezes não há tempo hábil 
para normatizar determinados 
temas ou há inércia do Poder 
Legislativo e a sociedade 
conclama por essas normas. 
A mutação constitucional se 

adequa perfeitamente ao cam-
po normativo da Constituição, 
mas, obviamente, tem seus 
limites. Não podemos pensar 
em utilizá-la para gerar retro-
cesso de direitos e garantias 
fundamentais.”, considerou.

Na sequência, o conse-
lheiro do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) 
Otávio Luiz Rodrigues Júnior 
falou sobre “Segurança jurídi-
ca e Direito Privado: a reforma 
do sistema de garantias”. O pa-
lestrante iniciou sua fala cha-
mando a atenção para a baixa 
avaliação do Brasil no quadro 
jurídico de acesso ao crédito, 
segundo o quadro legal in-
dicador de acesso ao crédito 
Doing Business (DB 2020). 
“Temos um sistema muito rico 
de garantias, mas o mundo 
real se desenvolveu de tal ma-
neira que esse sistema precisa 
ser aperfeiçoado”, defendeu.

De acordo com Otávio 
Luiz, as formas tradicionais 
de garantia no Brasil pos-
suem importantes lacunas e 
defasagens. Neste contex-
to, formas alternativas são 
criadas para suprir lacunas 
das garantias tradicionais. 
Mudanças previstas no novo 
modelo do sistema de garan-
tias, voltadas, especialmente, 
à simplicidade, à flexibilidade, 
à valorização dos ativos e à 
segurança, foram comentadas 
pelo expositor. “O Direito 
Privado segue firme, forte e 
capaz de se renovar”, frisou.

O Incidente de Resolu-
ção de Demandas Repetitivas 
(IRDR) também integrou a 
lista de assuntos debatidos 
no painel. As reflexões so-
bre o tema foram feitas pelo 
desembargador federal do 
Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF2) Aluisio 
Gonçalves de Castro Mendes. 
Antes de abordar o assunto, o 
palestrante elogiou o MPMG 
pela iniciativa do evento. “O 
MPMG é uma instituição mui-
to rica em seus talentos. Tive 
grandes aprendizados nessa 
instituição como promotor, 
há 30 anos. O ministro Luiz 
Fux, lembrado pela instituição, 
merece todas as homenagens, 
por ser, antes de tudo, um 
professor muito comprome-
tido com o Direito e com as 
instituições do país”, pontuou.

Sobre o IRDR, o desem-
bargador destacou que o me-
canismo é uma inovação no 
sistema, que tem como funções 
a isonomia, a segurança jurí-
dica e a economia processual 
e, como resultado, a duração 
razoável dos processos. “Te-
mos uma certa cultura casu-
ística no Brasil. Para o Poder 
Judiciário, a mentalidade é 
a de julgar os casos, o que é 
fundamental, claro. Porém, 
precisamos de mais raciona-
lidade. Os tribunais precisam 
se conscientizar e se organizar 
de modo eficiente, para que 
realizem a uniformização do 
entendimento das matérias 
controversas”. O promotor de 
Justiça do MPMG e professor 
da UFMG Marcelo de Oliveira 

Milagres atuou como debate-
dor, e a superintendente jurí-
dica do BDMG, Ana Rosa Le-
mos Garzon, presidiu a mesa.

A última conferência do 
dia teve como tema o Sis-
tema de Precedentes e foi 
ministrada pelo ministro do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) Joel llan Parcionik. A 
juíza de direito e assessora 
de Apoio Interinstitucional 
do CNMP, Cláudia Sílvia de 
Andrade, foi quem presidiu a 
mesa, composta também pelo 
procurador-geral de Justiça do 
MPMG, Jarbas Soares Júnior; 
pelo procurador-geral de Jus-
tiça do Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ), Lucia-
no Oliveira Mattos; pela pro-
curadora-geral de Justiça do 
Ministério Público do Espírito 
Santo (MPES), Luciana Go-
mes Ferreira de Andrade; pelo 
diretor da Faculdade de Direito 
da UFMG, Hermes Guerreiro; 
e pelo conselheiro do CNMP 
Otávio Luiz Rodrigues Júnior.

Joel Parcionik ressaltou 
que o Brasil vive hoje um 
momento em que talvez uma 
das possíveis soluções para as 
disfuncionalidades do sistema 
de justiça esteja na utilização 
do sistema de precedentes 
da forma como a lei o apre-
senta hoje. Lembrando seus 
estudos sobre o princípio da 
segurança jurídica, o ministro 
destacou que o direito deve 
ser compreensível, confiável 
e calculável. “Parece simples, 
mas se observamos as matérias 
divulgadas pela imprensa nos 
últimos anos, o tema da falta 
de segurança do sistema jurídi-
co é recorrente, assim como o 
custo social e econômico disso 
para a nação. Não garantimos 
segurança nem a nós mesmos, 
muito menos para os preten-
sos investidores”, lamentou.

De acordo com o minis-
tro, segurança jurídica não se 
realiza quando tribunais infe-
riores decidem de forma dife-
rente dos tribunais superiores, 
nem quando dentro do mesmo 
tribunal, câmaras e turmas 
decidem de forma divergente. 
“Temos trabalhado para difun-
dir a cultura dos precedentes, 
que visa a confiabilidade e a 
segurança na interpretação ju-
rídica. Infelizmente, há juízes 
que ignoram a existência de 
precedentes. Mas é importante 
destacar que precedente não 
se ignora: se cumpre, se dis-
tingue ou se revoga”, pontuou.

O conferencista ressalvou, 
porém, os limites da criação de 
precedentes, lembrando que a 
existência desse sistema não 
deve se confundir com o ativis-
mo nefasto. “O juiz não deve so-
brepor seu entendimento pessoal 
para resolver uma demanda. Isso 
não é bom para o direto, porque, 
assim, perdemos a objetivida-
de”. Ao final de sua exposição, 
Joel Parcionik alertou para a exi-
gência, na atualidade, de novos 
pensamentos, posicionamentos e 
de mais diálogo entre os atores 
do direito. (Ministério Público 
de Minas Gerais - Assessoria 
de Comunicação Integrada).
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Gerais
Indústria defende 

aprovação de Projeto de 
Lei que amplia segurança 
jurídica na área ambiental

Um Projeto de Lei 
(PL), o 2510/2019, de 
autoria do deputado Ro-
gério Mendonça, pode 
trazer maior segurança 
jurídica para as normas 
que regem as Áreas de 
Preservação Permanente 
(APPs) no Brasil. Apro-
vado pela Câmara em 
agosto, o PL será aprecia-
do pelo Senado Federal e 
poderá conferir clareza e 
transparência para essa 
legislação ambiental, 
melhorando o ambien-
te de negócios no país.

As APPs são instru-
mentos legais criados 
para a preservação do 
meio ambiente. Impor-
tantes para que haja har-
monia entre o desenvol-
vimento populacional 
e os recursos naturais, 
como nascentes e cursos 
d’água, essas Áreas são 
definidas pelas mesmas 
regras gerais tanto em 
áreas urbanas quanto nas 
rurais. No entanto, ao 
contrário do que ocorre 
nas áreas rurais, a le-
gislação atual não prevê 
regras específicas para a 
permanência de ativida-
des produtivas já conso-
lidadas em APPs locali-
zadas em áreas urbanas.

A ocupação humana 
e o desenvolvimento de 
atividades econômicas 
em áreas urbanas e rurais 

são muito distintos. Por 
isso, a Federação das In-
dústrias de Minas Gerais 
(FIEMG) defende a ne-
cessidade de que as nor-
mas que regem as APPs 
respeitem as especificida-
des de cada uma delas. É 
exatamente essa a maté-
ria do PL 2510/2019. A 
principal mudança que 
o Projeto traz é que cada 
Município, por meio de 
seu Plano Diretor ou Lei 
de Uso e Ocupação do 
Solo, poderá definir a 
dimensão das APPs em 
seu território e também a 
previsão de permanência 
de atividades já conso-
lidadas naquele local.

O Projeto foi aprova-
do pela Câmara dos De-
putados em agosto deste 
ano e os próximos passos 
são a aprovação pelo Se-
nado Federal e a sanção 
pelo presidente da Repú-
blica. O setor produtivo, 
por meio da FIEMG, 
apoia o PL 2510/2019, 
pedindo a alteração de 
um ponto específico do 
texto: a exclusão da ne-
cessidade de consulta aos 
Conselhos Municipais 
de Meio Ambiente. A 
entidade entende que a 
criação de mais uma ins-
tância burocrática para o 
processo é redundante e 
desnecessária, uma vez 
que a população de cada 

cidade já é ouvida, por 
meio da consulta pública 
exigida para a aprova-
ção do Plano Diretor nas 
Câmaras de Vereado-
res de cada Município.

"O PL 2510/2019 é 
fundamental para o país. 
Ele alia segurança jurídi-
ca com proteção do meio 
ambiente, uma vez que dá 
competência aos Municí-
pios para estabelecerem a 
dimensão de suas APPs", 
afirma Thiago Rodrigues 
Cavalcanti, coordena-
dor do núcleo jurídico 
da gerência de Meio 
Ambiente da FIEMG.

Cavalcanti reforça 
que com a aprovação do 
PL 2510/2019, o Plano 
Diretor de cada muni-
cípio poderá definir a 
permanência de diversas 
atividades produtivas já 
localizadas há muitos 
anos em APPs urbanas. 
"Alguns empreendimen-
tos, atualmente, estão 
sendo questionados pelo 
Ministério Público em 
razão da ausência de pre-
visão legal de permanên-
cia. A aprovação do PL 
2510/2019 irá trazer mais 
segurança jurídica para 
os empresários e também 
para os Municípios e para 
toda a sociedade", afirma 
o advogado. (FIEMG 
- Federação das Indús-
trias de Minas Gerais).

Além de profissionais da saúde, vagas incluem cargos 
do setor administrativo e do Direito

Fhemig abre diversos 
processos seletivos a 
partir de 20/09/2021

A Fundação Hospita-
lar do Estado de Minas Ge-
rais (Fhemig) abriu, nesta 
segunda-feira (20/09), di-
versos processos seleti-
vos para profissionais da 
capital e do interior. As 
oportunidades são para a 
Maternidade Odete Vala-
dares, Hospital Regional/
Centro Hospitalar Psiqui-
átrico de Barbacena, Insti-
tuto Raul Soares, Hospital 
Regional Antônio Dias 
(Patos de Minas) e para 
a Administração Central. 
Vários outros editais ain-
da estão dentro do prazo 
de inscrição e podem ser 
consultados na página ht-
tps://bit.ly/3kiCVZI.

Hospital Regional 
Dr. José Américo / Cen-
tro Hospitalar Psiquiá-
trico de Barbacena

 Inscrições: 20/09 a 
01/10 - As vagas ofereci-
das em Barbacena são para 
médicos, nas seguintes 
especialidades: Aneste-
siologia (duas vagas, 24 
horas semanais); Cardio-
logia (uma vaga, 24 horas 
semanais); Clínica Médica 
(duas vagas para 12 ho-
ras semanais e três vagas 
para 24 horas semanais); 
Psiquiatria (uma vaga, 24 
horas semanais). 

Também são ofere-
cidas cinco vagas para 
médicos generalistas, com 
carga horária de 24 horas 
semanais. Os vencimentos 
básicos chegam a R$ 5,8 
mil, podendo ser acresci-
dos de vantagens inerentes 

ao local de atuação e à fun-
ção a ser exercida. Edital: 
https://bit.ly/3zgqJwU

Instituto Raul So-
ares - Inscrições: 20/9 a 
01/10 - O Instituto Raul 
Soares tem oportunidades 
para as áreas assistencial 
e administrativa. Estão 
sendo contratados: Téc-
nico em Farmácia, uma 
vaga, 40 horas semanais, 
R$ 1,7 mil; Auxiliar ad-
ministrativo duas vagas, 
40 horas semanais, R$ 
1.427; Técnico em Enfer-
magem, duas vagas, 40 
horas semanais, R$ 1.755; 
Enfermeiro, uma vaga, 40 
horas semanais, R$ 3.464;

Farmacêutico gene-
ralista (atuação em far-
mácia hospitalar): uma 
vaga, 40 horas semanais, 
R$ 3.464; Psiquiatra, 
uma vaga, 24 horas sema-
nais, R$ 5,8 mil. Edital: 
https://bit.ly/3CeGCG6

Maternidade Odete 
Valadares - Inscrições: 
22/09 a 01/10 - Também 
serão contratados profis-
sionais administrativos e 
na área assistencial na Ma-
ternidade Odete Valadares 
que, além das vagas ime-
diatas, irá formar cadastro 
reserva. Auxiliar adminis-
trativo, uma vaga para 40 
horas semanais, R$ 1.427; 
Técnico em Farmácia, uma 
vaga para 40 horas sema-
nais, R$ 1,7 mil; Técnico 
em Informática, uma vaga 
para 40 horas semanais, 
R$ 1,7 mil; Técnico em 
Patologia Clínica, uma vaga 

para 30 horas semanais, R$ 
1.322; Técnico em Patolo-
gia Clínica, uma vaga para 
40 horas semanais, R$ 1,7 
mil; Técnico em Nutrição 
e Dietética, uma vaga para 
40 horas semanais, R$ 1,7 
mil; Médico especialista 
(com atuação em UTI 
Adulto) nas áreas de Car-
diologia, Clínica Médica, 
Anestesiologia ou Cirur-
gia Geral, uma vaga para 
24h, R$ 5,8 mil. Edital: 
https://bit.ly/3nIqqJ1

Hospital Regional 
Antônio Dias (Patos de 
Minas) - Inscrições: 22/09 
a 05/10 - Ao todo, estão 
sendo oferecidas 12 vagas 
para profissionais de saúde 
e administrativos para atu-
ar no HRAD, em diversas 
funções: Assistente social, 
uma vaga, 30 horas sema-
nais, R$ 2.645; Assistente 
social, uma vaga, 40 horas 
semanais, R$ 3.464;

Cirurgião bucoma-
xilofacial, uma vaga, 30 
horas semanais, R$ 3.845; 
Enfermeiro do trabalho, 
uma vaga, 40 horas sema-
nais, R$ 5.063; Engenheiro 
Clínico, uma vaga, 30 
horas semanais, R$ 3.845; 
Farmacêutico generalis-
ta (atuação em análises 
clínicas), duas vagas, 40 
horas semanais, R$ 3.464; 
Fisioterapeuta respiratório, 
duas vagas, 30 horas sema-
nais, R$ 3.845; Terapeuta 
ocupacional, uma vaga, 30 
horas semanais, R$ 3.464; 
Técnico em Farmácia, 
duas vagas, 40 horas se-
manais, R$ 1,7 mil. Edital: 
https://bit.ly/3hItfpC

 
Administração Cen-

tral - Inscrições: 23/9 a 
7/10 - A Administração 
Central da Fhemig, loca-
lizada na Cidade Admi-
nistrativa, oferece uma 
vaga para bacharel em 
Direito, com carga horária 
de 40 horas semanais e 
vencimentos básicos de 
R$ 3.464. Informações: 
https://bit.ly/2VSwhjF 

(Crédito da imagem: 
Divulgação / Fhemig - Fun-
dação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais  - Fhemig).
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Opinião/Gerais

NS vai investir em 
projeto de Cidade Inte-
ligente - A Prefeitura de 
Nova Serrana, aderindo ao 
modelo de Cidades Inteli-
gentes, realizou uma licita-
ção vencida pela empresa 
Quantum Engenharia, a 
qual gerou uma Parceria 
Público Privada (PPP) em 
contrato que prevê investi-
mentos de R$40 milhões. 
O projeto prevê a mudança 
de toda iluminação pública 
da cidade, com a substi-
tuição das atuais lâmpa-
das para as de led, além 
da implantação de uma 
rede de telecomunicações 
que vai interligar todos os 
prédios públicos, mais o 
serviço de videomonitora-
mento e rede de wifi  para 
toda população da cidade. 
(Divinews – Divinópolis)

Grupo de dança se 
apresenta em festival - A 
Companhia de Dança Sue-
len Cristina, de Manhuaçu, 
se apresentou no Festival 
de, no Teatro Caritas, em 
São Paulo, neste fi m de se-
mana. O festival de dança 
oferece as premiações para 
os três primeiros colocados 
e agora criou um troféu 
transitório e ainda vaga 
para participação no Fes-
tival Danzas del Merco-
sul, na Argentina. Suelen 
Cristina conta que o grupo 
estará em São Paulo com 
doze dançarinos. “Primeira 
categoria será apresenta-
ção de dança contempo-
rânea com o tema sobre 
a violência doméstica. A 
segunda categoria é dança 
livre, com o tema movi-
mento”, conta a dançarina. 
(Diário de Manhuaçu)

Ampliação de linhas 
férreas deve atrair apor-
tes bilionários para MG 
- O novo Marco Legal das 
Ferrovias, que permite a 
construção de novas linhas 
férreas por meio de autori-
zação simplifi cada, prome-
te atrair investimentos vul-
tosos para Minas Gerais. 
Três projetos previstos 
para o Estado dão conta 
de quase R$ 13 bilhões 
para a construção de novos 
trechos de escoamento de 
produção e já começaram a 
ser debatidos. O primeiro, 
de Uberlândia a Chaves-
lândia, no Triângulo, terá 
235 quilômetros de exten-
são. O segundo, que ligará 

Ipatinga a São Mateus, no 
Espírito Santo, contará 
com 420 quilômetros de 
extensão. O terceiro é o 
ramal ferroviário Pirapora 
(MG)-Unaí (MG)-Luziâ-
nia (GO) (Diário do Co-
mércio – Belo Horizonte).

Queijos mineiros pre-
miados na França - Pro-
dutores de queijo de Minas 
Gerais lideraram o ranking 
brasileiro no concurso in-
ternacional “Mondial du 
Fromage et des Produits 
Laitiers”, promovido na 
França, entre 12 e 14 de se-
tembro. Ao todo, o estado 
conquistou 40 medalhas, 
de 57 faturadas por produ-
tores brasileiros. Inclusive, 
o Brasil fi cou em segun-
do lugar na competição, 
perdendo apenas para a 
França, anfi triã do evento. 
Participaram 46 países e o 
total de medalhas conce-
didas foi 331. Os queijos 
premiados foram das ci-
dades de Sabinópolis, São 
Roque de Minas, Cruzília 
e Piumhi. (Jornal MG Tu-
rismo – Belo Horizonte)

Vo l k s  e  C B M M 
fazem parcer ia  -  A 
Volkswagen Caminhões 
e Ônibus, pioneira no de-
senvolvimento e produção 
seriada de caminhões elé-
tricos na América Latina, 
e a CBMM, líder mundial 
na produção e comercia-
lização de produtos de 
Nióbio, com unidade em 
Araxá, ingressam em nova 
parceria para incentivar 
a mobilidade elétrica. O 
acordo tem como obje-
tivo o desenvolvimento 
e aplicação de baterias 
de recarga ultrarrápida 
para utilização em veí-
culos elétricos concebi-
dos pela montadora. O 
uso do nióbio com essa 
finalidade é inédito na 

indústria automotiva mun-
dial. (Correio de Araxá)

Sindicato pede inter-
dição de prédio - O Sin-
dicato dos Servidores da 
Polícia Civil de Minas Ge-
rais (Sindpol/MG) pediu a 
interdição e a condenação 
do prédio onde funciona a 
Delegacia Regional de Juiz 
de Fora, no Bairro Santa 
Terezinha, Zona Nordes-
te da cidade. A decisão 
ocorreu após uma visita da 
entidade ao local, quando 
teriam sido constatados 
problemas estruturais que, 
segundo o Sindpol, podem 
colocar em risco a vida 
dos servidores e de quem 
frequenta o espaço. O lo-
cal é onde fi ca a maioria 
das delegacias e também 
o plantão, para onde são 
levadas as pessoas presas 
em flagrante pela Polí-
cia Militar. (Tribuna de 
Minas – Juiz de Fora)

Zona da Mata com 
voos para SP - A partir 
do 1º trimestre de 2022 
a Latam Brasil (antiga 
TAM) iniciará voos no 
Aeroporto Regional da 
Zona da Mata (Aeroporto 
Presidente Itamar Fran-
co). As decolagens serão 
diárias para o Aeroporto 
Internacional de Guaru-
lhos, em São Paulo, com 
aeronave Airbus A319 que 
transporta 132 passageiros 
em classe Economy e 8 
em Premium Economy. A 
venda das passagens aére-
as dos voos do Aeroporto 
da Zona da Mata ainda não 
foi iniciada, o que deverá 
ocorrer nos próximos dias. 
Juiz de Fora (Regional) 
será o terceiro mercado da 
LATAM em Minas Gerais. 
A companhia já opera em 
Belo Horizonte (Confi ns) 
e Uberlândia. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora).

Rede de Notícias

América perde para 
Boston City, seu 

segundo adversário

Por Humberto Barbosa

Cumprindo a segunda 
rodada do Campeonato 
Mineiro da Segunda Divi-
são, o América que tinha 
vencido o Contagem por 
1 x 0 na primeira rodada 
em Governador Valadares, 
enquanto reformava seu 
estádio, no último sábado 
(18) foi a Manhuaçu e per-
deu por 1 x 0 para o Boston 
City daquela cidade, no 
Estádio JK. O Boston tem 
uma estreita relação com 
a cidade Americana, onde 
seu patrono Ricardo Tru-
vsk morou durante muitos 
anos. Segundo entrevistas 
de alguns atletas america-
nos e opinião de cronistas 
que assistiram ao jogo, o 
árbitro da partida Edson de 
Freitas Junior estreando no 
campeonato mineiro, teria 
prejudicado o América, ao 
expulsar o atleta João Hen-
rique, por uma falta menos 
violenta do que aquelas 
praticadas por Airton.

O time da casa teve 

maior posse de bola, mas 
o América perdeu mais 
chances, com Dener, Ro-
ger, Junior Lemos, Otávio 
e outros. O armador Hendel 
deu uma pancada no único 
gol da partida, já nos acrés-
cimos, sem chances para 
o goleiro Robert. O Amé-
rica perdeu com Robert, 
Marcell (Italo Acássio), 
Adalberto, Carciano, Ta-
rick (Rafi nha), Magalhães, 
João Henrique, Junior Le-
mos, Dener (Maycon), 
Roger (Tarick Alexandre) 
e Otávio (Mateus Costa). 
O vitorioso conquistou 
os três pontos com Ma-
teus, Marcelo (Anderson), 
Breno, William Oliveira, 
Jordan Kaique, Airton, 
Hendel, Gustavo (Núbio 
Flávio), Manoel, Rafa-
el e Carioca (Jordan 2º).

O América joga no 
próximo domingo (26), 
às 10h, em seu estádio 
de Teófi lo Otoni, o Nas-
sri Mattar. Ainda não foi 

autorizado pela prefeitura 
o número de torcedores. 
Os seis jogos da terceira 
rodada: América x Betis. 
Manchester x Boston City. 
Patrocinense x Inter de 
Minas. Araxá x Araguari. 
Atlético Três Corações x 
Santarritense. Figueirense 
x Varginha. No outro fi nal 
de semana, dias 02 e 03 
de outubro, o América 
descansa. Jogam Inter de 
Minas x Uberaba. Betis x 
Manchester. Santarritense 
x Figueirense. Araguari x 
Patrocinense. Boston City 
x Contagem. Varginha x 
Poços de Caldas. Depois 
do cartão vermelho de João 
Henrique, o técnico Mila-
gres com a sua expulsão, 
teve que sacar Roger e co-
locar Maycon, para fechar 
o meio e logo em seguida 
sofreu o gol da vitória.

Pela quinta rodada o 
América vai a Juiz de Fora 
jogar contra o Manchester 
daquela cidade. Poços de 
Caldas x Santarritense. 
Uberaba x Araguari. Pa-
trocinense x Araxá. Fi-
gueirense x Atlético de 
Três Corações. Contagem 
como mandante pela tabela 
vai jogar com Betis em seu 
campo, na cidade de Ouro 
Branco. Coisas do espor-
te. Na semana passada o 
América jogou em Vala-
dares, como sua segunda 
opção de campo, e venceu 
o Contagem. Perdeu o se-
gundo jogo em Manhuaçu. 
Pode ser que o Contagem 
que indicou Ouro Branco 
como mando de campo, 
vença o Betis que é da ci-
dade de Ouro Branco. Só 
resta aos torcedores ame-
ricanos torcerem para que 
o município libere o públi-
co no próximo domingo.
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Segurança Pública
Polícia Militar e Polícia 

Rodoviária Federal deflagram 
a “operação Impacto”

Após denúncia Polícia 
Militar apreende arma de 
fogo em Novo Cruzeiro As polícias Civil e Militar 

cumprem mandados 
judiciais em Itaobim

Durante operação de 
prevenção a homicídios 
realizada pela Polícia Mili-
tar no domingo (18/09) em 
Novo Cruzeiro, os milita-
res receberam denúncias 
informando que um cida-
dão estaria na posse de um 
revólver na sua residência. 
Os policiais foram até o 
local, fizeram contato com 
o morador, ele confessou 
que possuía uma arma de 
fogo para a sua defesa.

A arma foi apreen-
dida, sendo um revólver 
calibre 32, municiado com 
03 cartuchos intactos do 
mesmo calibre. O homem 
foi preso em flagrante e 
conduzido à delegacia de 
Polícia Civil de Teófilo 
Otoni, junto com a arma 

Padre Paraíso - No sá-
bado (18/09), a Polícia Mi-
litar e a Polícia Rodoviária 
Federal, realizaram ações 
conjuntas em Padre Paraí-
so, voltadas à prevenção e 
repressão a ataques a agên-
cias bancárias e similares, 
fazendo frente ao crime or-
ganizado conhecido como 
“Novo Cangaço”. Durante 
a operação, também foi fei-
to policiamento ostensivo 

em comboio nas rodovias 
e vias internas dos muni-
cípios de Padre Paraíso, 
Ponto dos Volantes e Itinga.

A operação teve início 
às 22h de sábado (18/09) e 
terminou às 05h de domin-
go (19), quando a Polícia 
Militar atingiu os objetivos 
propostos, preservando 
a ordem pública e con-
tribuindo no aumento da 
sensação de segurança por 

parte da sociedade mineira. 
Segundo a PM, além de 
serem desencadeadas ope-
rações policiais rodoviárias 
preventivas e repressivas 
qualificadas nas rodovias 
que ligam estas cidades, 
há também o reforço do 
policiamento ostensivo 
geral já existente na região. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 14ª 
Cia PM Ind., Araçuaí).

de fogo e munições, para 
as providências de po-
lícia judiciária. Equipe: 
cabos Lopes, Figueira e 

Marcos. (Informações/
Foto: Tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232 Cia. PM).

As polícias Civil e Militar 
deflagraram operação no 

Bairro Teófilo Rocha
Teófilo Otoni - A 

Polícia Civil de Minas 
Gerais, através da De-
legacia Especializada 
em Combate ao Narco-
tráfico de Teófilo Otoni 
e a equipe GEPAR do 
19º Batalhão de Polícia 
Militar cumpriram, na 
sexta-feira (17/09), man-
dado judicial de busca e 
apreensão em um ende-
reço situado na Rua Raul 
Rodrigues de Oliveira, 
Bairro Teófilo Rocha 
(Morro do Cemitério).

A “Operação Situ-
la" (balde em latim), é 
em referência ao modus 
operandi do autor, que 
utilizava um balde com 
corda para entregar a 
droga do andar de cima 
da casa aos usuários. 
Materiais apreendidos: 
37 pedras de crack, 13 
papelotes e 01 pino 
com cocaína, R$ 380 
em dinheiro, 01 balança 
de precisão, 01 balde 
e uma corda, 01 apare-
lho celular, carregador 
de rádio comunicador, 
saquinhos plásticos.

O investigado e os 
materiais apreendidos 
foram apresentados no 
plantão da delegacia de 
Polícia Civil. Investiga-
ção e diligência foram, 

presidida e coordenada 
pela dra. Mariana Grassi 
Ceolin, e contou com os 
investigadores, Zeli Luiz 
dos Santos Filho, Rafael 
Hirle, Ricardo Lemos 

Costa, escrivão Sandro 
Veloso. Equipe GEPAR: 
sargento Mikael, cabo 
Abrantes e soldado Ri-
beiro. (Informações/Fo-
tos: PCMG/ PMMG).

Na sexta-feira (17/09), 
as polícias Civil e Militar 
desencadearam uma ope-
ração conjunta no muni-
cípio de Itaobim, no Vale 
do Jequitinhonha, para 
cumprimento de três man-
dados de prisão expedidos 
contra R.T.B. e W.R.F. 
Segundo a Polícia Civil, 
em razão da periculosi-
dade e histórico criminal 
dos alvos, foi necessária 
a articulação estratégica 
das equipes, que contou 
com cerca de dez poli-
ciais civis e militares.

Os elementos estavam 
numa residência na região 
central de Itaobim, onde 
também foram localizadas 
e apreendidas 02 armas de 
fogo e munições, sendo 01 
pistola calibre 40, com a 
numeração suprimida e 
01 revólver calibre 38, e 
respectivas munições. “Os 
suspeitos são apontados 

como autores de uma série 
de crimes, como homicí-
dios, tráfico de drogas e 
roubo de cargas na região 
do médio Jequitinhonha. 
Os presos foram encami-
nhados ao sistema prisio-

nal após o cumprimento 
das formalidades legais, 
onde permaneceram à 
disposição da justiça. 
(Informações/Fotos: As-
sessoria de comunicação 
PCMG/ Teófilo Otoni).

A operação visa coibir ataques a agências bancárias 
e similares, o conhecido Novo Cangaço

Leia e assine 
DIÁRIO 

TRIBUNA
Telefone: 

(33) 98851-0806
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Publicação LegalHomem é preso por posse ilegal de 
arma de fogo e violência doméstica

PM apreende cocaína com homem 
em um bar em Novo Cruzeiro

Operação da PM apreende armas 
de fogo na zona rural de Itinga

Padre Paraíso - Na 
sexta-feira (17/09), em 
Padre Paraíso, policiais 
militares do turno avis-
taram um homem prati-
cando insultos e na imi-
nência de praticar vio-
lência contra sua esposa. 
Diante da situação os 
militares abordaram o 
homem, e na busca pes-
soal foram encontrados 
com ele vários recipien-
tes contendo pólvora.

Com autorização, os 

militares entraram na casa 
do cidadão, onde fi zeram 
buscas e localizaram 01 
arma de fogo tipo pol-
veira. O homem foi preso 
por posse ilegal de arma 
de fogo, acessórios, mu-
nição de uso permitido, e 
por violência doméstica. 
Ele foi encaminhado à 
delegacia de Polícia Civil 
de Padre Paraíso. (As-
sessoria de comunicação 
organizacional da 14ª 
Cia PM Ind., Araçuaí).

Durante operação “Ba-
tida Policial”, em Novo 
Cruzeiro, na madrugada 
deste sábado (18/09), a 
Polícia Militar abordou 
A.M.S., que estava na 
companhia de outras pes-
soas no local denominado 
"Bar do Lio", sendo que 
após abordagem de rotina 
foi encontrado no bolso 
da sua bermuda 03 pinos 
contendo substância em 
pó semelhante à cocaína.

Dos 03 pinos encon-
trados, 02 estavam cheios 

e 01 pela metade. O cida-
dão disse que é usuário de 
entorpecentes, que a droga 
é de sua propriedade, que 
já teria consumido metade 
do conteúdo em um dos 
pinos, e que os demais 
seriam para serem con-
sumidos oportunamente.

Informou que adquiriu 
os "pinos de cocaína" no 
"Bar do João", naquele 
mesmo bairro, de um ci-
dadão que estava numa 
Honda Bros de cor ama-
rela. O autor foi condu-

Na sexta-feira (17/09), 
em cumprimento ao pla-
nejamento de ações em 
combate aos crimes vio-
lentos, a Polícia Militar 
do destacamento de Itinga, 
no Vale do Jequitinho-
nha, desencadeou uma 
operação na comunidade 
de Jenipapo, zona rural 
da cidade, onde foram 
feitas diversas aborda-
gens a pessoas e veículos.

Durante as ações, os 

militares averiguaram uma 
denúncia naquela comuni-
dade, e prenderam um ho-
mem que estava na posse 
de duas armas de fogo, em 
sua residência. Materiais 
apreendidos: 04 punhais, 
01 espingarda, 01 garrucha 
calibre 36, 01 revólver 
calibre 32, 20 munições 
calibre 32 e 08 cartuchos 
calibre 36. (Assessoria de 
comunicação organizacio-
nal da 14ª Cia PM Ind.).

zido à sede da 232ª Cia 
PM, onde foi lavrado o 
REDS, e após assinatura 
do termo de compareci-
mento ele foi liberado”. 

Equipe: sargento Bulhões 
e cabo Mateus. (Informa-
ções/Foto: tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARA-
ÍSO/MG - Aviso de Licitação – Tomada de Preços Nº. 
007/2021 - O Município de Padre Paraíso/MG comunica 
que abrirá Processo Licitatório Nº. 112/2021 - Modalidade 
Tomada de Preços Nº. 007/2021, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada em construção civil para execução 
de obras de complementação de construção de quadra es-
portiva escolar coberta com vestiário na Escola Municipal 
Adson da Silva Costa, conforme Termo de Compromisso 
PAC205959/2013, com o fornecimento de mão de obra e 
materiais necessários à completa e perfeita implantação 
de todos os elementos defi nidos, em conformidade com as 
planilhas e projetos anexos, sob o regime de empreitada 
global. A Abertura será dia 07/10/2021 às 08h00min, na 
Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, 
Rua Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-
000. Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian 
Jardim Costa Reis – Presidente da CPL ou pelos e-mails: 
licitacaopp@gmail.com, licitacao@padreparaiso.mg.gov.
br ou pelo site: padreparaiso.mg.gov.br.
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