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SOCORRISTAS VOLUNTÁRIOS

O Grupo de Resgate Voluntário
de Emergência (GRVE) receberá
R$ 300 mil da Vale para refor-
mar a antiga estação ferroviá-
ria, onde vai instalar sua nova
sede. A solenidade para entrega
da doação será terça-feira (2),
às 12h. “Esse espaço vai ser
bem estratégico, porque temos
saídas de emergência facilita-
das, porque o local atende a
avenida do Contorno [que dá
acesso à MG-436], os bairros
e o Centro. Vamos conseguir
sair com facilidade e rapidez
para as ocorrências”, come-
mora o diretor do GRVE, Ueli-
ton Rodrigues “Tico”.

GRVE terá R$ 300 mil da
Vale para obra da sede

Apoio da GSM garante
shows nacionais e apoio
a artistas cocaienses

FESTA DOS PÉS DE POMBA

“Mais uma vez, o município está podendo contar com a parceria da GSM Mineração
na valorização da cultura e dos artistas locais. A colaboração da empresa com a 48ª
Festa dos Pés de Pomba complementa o evento e garante uma programação ainda
mais diversificada”, afirma a secretária de Cultura e Turismo, Gislaine Salles. 5
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REGISTROS

Lula tem 52% dos votos
válidos e poderia vencer no
1º turno, indica Datafolha

PESQUISA ELEITORAL

Ministério da Saúde cria
comitê de emergência
para varíola dos macacos

MUNDO EM ALERTA

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) tem 52%
das intenções de votos válidos
na disputa pela sucessão de
Jair Bolsonaro (PL), o que o fa-
ria ganhar a eleição que ocorre-
rá em 2 de outubro no primei-
ro turno, se o pleito fosse hoje.
É o que indica a pesquisa do
Datafolha feita quarta-feira
(27) e ontem com 2.556 eleito-
res em 183 cidades. Ela foi
contratada pela Folha de São
Paulo e está registrada com o
número BR-01192/2022 no
Tribunal Superior Eleitoral.

A posição de Lula é seme-
lhante à registrada na pesquisa
anterior feita pelo instituto.
Como a margem de erro do le-
vantamento é de dois pontos

Igor Gielow

FOLHAPRESS

percentuais para mais ou me-
nos, Lula pode ter tanto 50%,
necessitando um voto a mais
para liquidar a fatura no pri-
meiro turno, como pode ter
mais confortáveis 54%.

Bolsonaro registra 32% dos
votos válidos, mas aqui as
atenções vão para os 9% au-
feridos por Ciro Gomes
(PDT), que rejeitou qualquer
possibilidade de diálogo no
campo da esquerda para ten-
tar firmar-se como opção para
quem não quer nem o petista,
nem o presidente no Planalto.

É um filme já visto em
2018, quando houve um en-
saio de aproximação entre
Ciro e o então candidato do
PT, Fernando Haddad – que
substituia a Lula, então vetado
da disputa por ter condenação
em segunda instância.

Ao fim, mágoas de lado a
lado e o pedetista foi para a
Europa após ficar em terceiro
lugar no primeiro turno. Neste
ano, o pedetista queria ser a tal
terceira via, mas esbarrou no
peso de Lula no campo em que
concorre, o da esquerda.

Lula já disse em público,
como em entrevista nesta se-
mana ao portal UOL, que não
vai lutar por voto útil, mas
esse é um desejo de seus es-
trategistas. Eles não esperam o
apoio de Ciro, mas sim uma
migração por gravidade.

O petista já namorou o dis-
curso de que vencer no primei-
ro turno seria ideal para conter
a escalada golpista de Bolsona-
ro. Até aqui, o eleitor de Ciro
não se mexeu – ele segue está-
vel, após ter caído de um pata-
mar usual de 12% para 8%.

O Ministério da Saúde anunciou a criação de um
Centro de Operação de Emergências (COE) voltado ao
controle da varíola dos macacos. O Brasil somava on-
tem 978 casos confirmados da doença. O comitê deve
entrar em funcionamento hoje e contará com a partici-
pação de representantes do Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) e do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Cha-
gas, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A coordena-
ção da iniciativa ficará a cargo do ministério, que reafir-
mou buscar formas de adquirir a vacina e trabalhar com
os estados para monitorar os casos.

Até o momento, foram registrados pacientes infecta-
dos em São Paulo (744), Rio de Janeiro (117), Minas
Gerais (44), Paraná (19), Goiás (13), Bahia (5), Ceará
(4), Rio Grande do Sul (3), Rio Grande do Norte (2),
Espírito Santo (2), Pernambuco (3), Tocantins (1),
Mato Grosso (1), Acre (1), Santa Catarina (4) e no
Distrito Federal (15). A decisão do ministério surge cin-
co dias após a Organização Mundial da Saúde (OMS)
classificar o surto de varíola dos macacos como emer-
gência pública de preocupação global. “Nós acreditamos
ser o momento deste anúncio, considerando que, dia
após dia, mais países e pessoas têm sido afetados pela
doença. Precisamos de coordenação e solidariedade para
controlar esse surto”, disse na ocasião o diretor-geral da
OMS, Tedros Adhanom.

A doença é causada pelo monkeypox, um vírus do
gênero orthopoxvirus. Outro patógeno que também é
desse gênero é o que acarreta a varíola, doença erradica-
da em 1980. Embora tenham suas semelhanças, existem
diferenças entre as duas doenças. Uma delas é a letalida-
de: a varíola matava cerca de 30% dos infectados. Já a
varíola dos macacos conta com uma taxa de mortalida-
de entre 3% a 6%, segundo a OMS.

Para conter a disseminação do vírus, especialistas
indicam que é necessário o isolamento dos casos suspei-
tos e confirmados, assim como imunizar pessoas que
tiveram contato próximo com alguém infectado.
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Vale doará R$ 370 mil para o
GRVE reformar a nova sede

SOCORRISTAS NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

A Vale e o Grupo de
Resgate Voluntário de
Emergência de Barão de
Cocais (GRVE) assinam
na próxima terça-feira
um termo de doação de
R$ 300 mil para reforma
da antiga estação ferrovi-
ária, que abrigará a sede
dos socorristas. A soleni-
dade será às 12h, no pró-
prio prédio, que fica na
avenida Leonardo Silva,
também conhecida como
avenida do Contorno, no
bairro Irmãos Aleme. O
valor a ser doado pela
empresa faz parte do Pla-
no de Compensação e
Desenvolvimento, devido
ao risco de rompimento
da barragem Sul Superi-
or, da mina de Gongo
Soco, que permanece em
nível 3 de emergência.

O diretor do GRVE,
Ueliton Rodrigues “Tico”,
disse ao Diário que a
nova sede será uma con-
quista importante para o
grupo. “Essa ação da
Vale será uma conquista
fundamental para o res-
gate que, após 13 anos,
consegue ter uma sede.
Passamos muitas dificul-
dades para conquistar
esse espaço [a antiga es-
tação ferroviária]”, disse.

Ueliton Rodrigues en-
fatizou ainda que a con-
quista é fruto da credibi-
lidade que o GRVE man-
tém com a população.
“Esse sonho realizado só
foi possível graças à co-

munidade, já que o Plano
de Compensação Vale foi
através de voto da comu-
nidade, que definiu onde
o dinheiro deveria ser in-
vestido. As pessoas fize-
ram a indicação do
GRVE. Essa nova sede
vai incentivar os voluntá-
rios a continuarem esse
importante trabalho que a
gente vem tendo na cida-
de”, afirmou.

Outro ponto destaca-
do pelo diretor do GRVE
é a localização estratégica
que a sede terá. “Esse
espaço vai ser bem estra-
tégico, porque temos saí-
das de emergência facili-
tadas, porque o local
atende a avenida do Con-
torno [que dá acesso à
MG-436], os bairros e o
Centro. Vamos conseguir
sair com facilidade e ra-
pidez para as ocorrênci-
as”, destacou.

Ueliton Rodrigues
lembrou da atuação do
prefeito Décio Geraldo
dos Santos (PSB), já que
o governo articulou a li-
beração do local que é da
União. “Só temos que
agradecer a Deus, à Vale
e a comunidade que
apoiou a gente nesse mo-
vimento. A Vale já vem
ajudando o resgate desde
2011. Também destacar
o apoio do prefeito Décio
[Geraldo dos Santos],
que cedeu o espaço da
antiga estação ferroviária
para nós”, frisou.

Ele também fez ques-
tão de destacar a ação do
comércio em prol do

GRVE e disse que o gru-
po continua trabalhando
para conseguir uma nova
ambulância. “Quero ain-
da destacar a ajuda do
comércio, que sempre
está ao lado da gente
quando precisamos. Es-
tamos na luta para con-
seguir uma nova ambu-
lância, já que a nossa
está estragada, mas com
fé em Deus tudo vai en-
caminhar e teremos essa
vitória também”, disse.

O diretor do GRVE

destacou o trabalho da
gestora Marciane Olivei-
ra, que abriu uma empre-
sa e atua na prestação de
contas das entidades e
de organizações da soci-
edade civil. “Ela faz toda
a nossa prestação de
contas e cuida da docu-
mentação do resgate. Ela
é muito profissional e
depois que ela começou
a ajudar a gente já conse-
guimos muitas coisas.
Ela é capacitada e organi-
zada”, elogiou.

Antiga estação ferroviária será reformada para abrigar a sede dos socorristas voluntários do GRVE

Delly Junior

DA REDAÇÃO

O prefeito Décio dos
Santos destacou a inter-
venção da Prefeitura para
o repasse de R$ 300 mil
para o GRVE. “Muito
importante esse repasse,
já que ele foi autorizado
pela Prefeitura por enxer-
gar a importância que o
Grupo de Resgate Volun-
tário de Emergência de
Barão de Cocais [GRVE]
tem na cidade. A doação
da antiga sede da estação
ferroviária foi uma arti-
culação do nosso gover-

no para ceder para o res-
gate. É uma área bastan-
te central e estratégica
para eles”, comentou.

Décio dos Santos ain-
da lembrou que o GRVE
começou a receber sub-
versão da Prefeitura, há
um ano. “Essa verba
contribuiu para manter
os serviços. Com todo
esse auxílio evitamos que
eles muitas vezes passem
por dificuldades e pos-
sam atender bem a popu-
lação”, destacou.

Guilherme Assis
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A Vale registrou lucro
líquido de R$ 30,033 bi-
lhões no segundo trimes-
tre de 2022, aponta ba-
lanço divulgado ontem
pela empresa. O resulta-
do é 25,1% inferior ao
do mesmo período de
2021 (R$ 40,095 bi-
lhões), ano em que a mi-
neradora teve o maior lu-
cro da história das com-
panhias abertas brasilei-
ras, de R$ 121 bilhões.

O montante menor no
segundo trimestre de
2022 era aguardado por
analistas devido à queda
recente dos preços do
minério de ferro, o prin-

BALANÇO DO 2º TRIMESTRE

Vale registra
lucro líquido de
R$ 30 bilhões

cipal produto da Vale,
atualmente próximo dos
US$ 100 por tonelada. A
baixa das commodities
vem sendo interpretada
por analistas como um
sinal de desaceleração da
economia global.

Em relação ao primei-
ro trimestre (R$ 23,046
bilhões), o lucro da com-
panhia teve alta de
30,3%. O resultado dos
três meses iniciais deste
ano havia sido impacta-
do de maneira negativa
pela queda na produção
devido a fortes chuvas
em Minas Gerais e por
atrasos em licenciamen-
tos ambientais.

Os R$ 30,033 bilhões
são relativos ao lucro lí-

Leonardo Vieceli

FOLHAPRESS

quido atribuído aos acio-
nistas da Vale, indicador
que serve como base
para pagamento de divi-

dendos. A Vale informou
que aprovou a distribui-
ção de dividendos no va-
lor bruto de R$ 3,57 por

ação. “Com o substancial
re-shaping [remodelação]
de nossos negócios,
como a venda do Siste-

ma Centro-Oeste, a em-
presa está muito mais
preparada para entregar
sua agenda de retomada
de produção”, afirmou o
presidente da Vale, E-
duardo Bartolomeo, em
comunicado divulgado
ontem à imprensa.

“Continuamos com-
prometidos com uma
alocação disciplinada de
capital e com a geração e
retorno de valor aos nos-
sos acionistas, conforme
evidenciado pelo anúncio
de pagar US$ 3 bilhões
em dividendos”, comple-
tou o presidente da Vale.

Produção - Relatório
divulgado pela Vale na
semana passada indicou
que a produção de miné-
rio de ferro atingiu 74,1
milhões de toneladas no
segundo trimestre, baixa
de 1,2% em relação a
igual período do ano pas-
sado. Por outro lado,
ante o primeiro trimestre
de 2022, impactado pelas
fortes chuvas em Minas
Gerais, o indicador teve
aumento de 17,4%.

Produção de minério de ferro aumentou 17,4% em relação ao 1º trimestre

Ricardo Teles / Agência Vale
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Com apoio da GSM, Festa dos Pés
de Pomba tem shows nacionais e
ainda incentivo aos artistas locais

INVESTINDO EM CULTURA E LAZER

A 48ª Festa dos Pés
de Pomba também conta
com o apoio financeiro
da GSM Mineração. O
aporte da empresa, se-
gundo a secretária muni-
cipal de Cultura e Turis-
mo de Barão de Cocais,
Gislaine Salles, serviu
para reforçar a contrata-
ção de artistas locais e
também de renome naci-
onal, como o ex-vocalis-
ta do Engenheiros do
Hawaii, Humberto Ges-
singer, e a banda mineira
Skank, as duas princi-
pais atrações.

 Segundo a secretária,
o prefeito Décio Geraldo
dos Santos (PSB) de-
monstrou, desde o início
da organização da festa,
o desejo de promover um
evento “bonito e diversi-
ficado” e que contasse
com o apoio da iniciativa
privada. “Mais uma vez,
o município está poden-
do contar com a parceria
da GSM Mineração na
valorização da cultura e
dos artistas locais. A co-
laboração da empresa
com a 48ª Festa dos Pés
de Pomba complementa
o evento e garante uma
programação ainda mais
diversificada. Essa visão
da GSM em apoiar as
pessoas da cidade é fun-

damental para a valoriza-
ção da nossa festa, que é
uma tradição”, disse Gis-
laine Salles.

Décio dos Santos des-
tacou o apoio da minera-
dora e ressaltou que a
GSM proporciona quali-
dade de vida à população,
sendo uma “verdadeira
parceira da cidade”. “Me
lembro como se fosse
hoje, na época forte da
[pandemia da] covid-19,
a GSM rapidamente aju-
dou a Prefeitura na área
da saúde. A parceria da
GSM vai muito além da
Festa dos Pés de Pomba,
onde ela está patrocinan-
do e reforçando seu
compromisso com a cul-
tura e com bons shows
para o cidadão”, reco-
nheceu o prefeito.

Para o gerente da uni-
dade da GSM em Barão
de Cocais, Noel Quites, é
motivo de orgulho patro-
cinar um evento com a
expressividade da cultura
cocaiense como a Festa
dos Pés de Pomba. O ge-
rente lembrou que a mai-
or parte dos colaborado-
res da empresa são do
município e o trabalho de
valorização da cultura lo-
cal é um dos pilares da
mineradora. Noel Quites
disse ainda que a cultura

é uma importante ferra-
menta para a consolida-
ção da identidade e cons-
trução da cidadania. “É
nisso que acreditamos e
investimos. E por isso, é
com alegria que a gente
está patrocinando essa
festa tão tradicional, na
qual a gente também vai
participar com a nossa

família, porque os shows
locais e nacionais estão
muito bons”, elogiou.

Programação - A
Festa do Pés de Pomba
continua no segundo fim
de semana. Amanhã, tem
show com Naty Rock no
Espaço de Eventos José
Furtado, às 18h, Cidade

Vinil se apresenta às 21h
e Humberto Gessinger
sobe ao palco às 23h.

No domingo, às 12h,
tem Stage Of Colors no
estacionamento da pista
de skate – na rua Walde-
mar das Dores. No Espa-
ço de Eventos, às 14h,
tem show infantil e na
praça Nossa Senhora

Aparecida, o bloco Virali-
za. A premiação do Festi-
val Gastronômico será às
17h. O DJ Vitor sobe ao
palco às 18h40 e depois,
às 20h30, tem Banduzé.

O show dos mineiros
do Skank está programa-
do para as 22h30, encer-
rando a programação da
Festa dos Pés de Pomba.
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Equipes de fiscaliza-
ção que participam da se-
gunda edição da operação
Resgate libertaram, em
menos de um mês, 337
pessoas que trabalhavam
em condições semelhan-
tes à escravidão. Ao me-
nos 149 destes trabalha-
dores também foram ví-
timas de um segundo cri-
me, o tráfico de pessoas.
As inspeções ocorreram
em 22 estados, além do
Distrito Federal.

Segundo representan-
tes dos seis órgãos públi-
cos que integram a ação
conjunta, não houve de-
núncias suficientemente
consistentes para mobili-
zar equipes em quatro
estados (Amapá, Rio
Grande do Norte, Rorai-
ma e Sergipe), o que não
significa que não haja ca-
sos semelhantes que po-
dem vir a ser alvos de
novas fiscalizações.

O número de pessoas
libertadas desde o último
dia 4, quando a operação
foi deflagrada, representa

FLAGRANTES ATÉ EM MINAS

Operação resgata 337 trabalhadores
em condições análogas à escravidão

um aumento de cerca de
176% em comparação ao
ano passado, quando um
total de 136 trabalhado-
res foram libertados.

Segundo representan-
tes dos ministérios do
Trabalho e Previdência,
Público Federal (MPF) e
Público do Trabalho
(MPT), além das polícias
Federal (PF) e Rodoviá-
ria Federal (PRF) e da
Defensoria Pública da
União (DPU), o aumento
da vulnerabilidade social,
entre outros fatores –
como o fato da operação,
este ano, ter durado qua-
tro semanas, ao passo
que, em 2021, ocorreu
em apenas duas semanas
– ajuda a explicar o re-
cente resultado.

“Crises econômicas,
pandemias e outros ad-
ventos que possam au-
mentar a vulnerabilidade
social [são] momentos
em que todos os órgãos
devem redobrar as aten-
ções para evitar que haja
um aumento deste tipo

de crime”, disse o subse-
cretário de Inspeção do
Trabalho do Ministério
do Trabalho e Previdên-
cia, Romulo Machado.

O subsecretário expli-
ca que, em 2021, a ope-
ração ocorreu entre janei-
ro e fevereiro, ao passo
que, neste ano, foi esco-
lhido julho em virtude do
Dia Mundial do Enfrenta-
mento ao Tráfico de Pes-
soas (amanhã). Assim, as
ações de 2022 coincidi-
ram com o período da co-
lheita de vários cultivos
que, periodicamente, utili-
zam trabalhadores sub-
metidos a condições se-
melhantes à escravidão.

Apesar das ressalvas,
Romulo Machado desta-
cou que as 337 pessoas
resgatadas ao longo do
mês de julho representam
cerca de 40% do total de
pessoas encontradas em
semelhante situação ape-
nas durante o primeiro
semestre deste ano.

“A vulnerabilidade so-
cial é um fato no Brasil e

em vários outros países.
Logicamente, ela leva a
estas circunstâncias”,
declarou o coordenador
da Câmara Criminal do
MPF, subprocurador-ge-
ral da República, Carlos
Frederico Santos. “Mas
este aumento tem a ver
também com [um maior
número de] denúncias de
casos. A partir do mo-
mento em que divulga-
mos que as instituições
estão empenhadas em
trabalhar em conjunto
para combater este cri-
me, vão surgindo mais
denúncias. Portanto, a
medida preventiva mais
forte é exatamente divul-
garmos que estes crimes
não vão ficar impunes”,
acrescentou.

Os empregadores fla-
grados foram notificados
a interromper as ativida-
des, formalizar o vínculo
empregatício dos traba-
lhadores submetidos às
condições análogas à es-
cravidão e pagar a suas
vítimas mais de R$ 3,8

milhões em verbas sala-
riais e rescisórias, po-
dendo ainda responder
criminal e administrati-
vamente. Cada pessoa
resgatada recebeu três
parcelas do seguro-de-
semprego, no valor de
um salário-mínimo cada.
Goiás e Minas Gerais fo-
ram, respectivamente, os
estados com mais pesso-
as libertadas. As ativida-
des econômicas com
maior quantidade de tra-
balhadores resgatados
foram os serviços de co-
lheita em geral; o cultivo
de café e a criação de
bovinos para corte. No
meio urbano, a ocorrên-
cia do crime em uma su-
posta clínica de reabilita-
ção para dependentes
químicos de Patos de
Minas, no Alto Parnaíba,
chamou a atenção dos
representantes dos ór-
gãos públicos.

“Ela [clínica] dizia que
era para reabilitar usuári-
os de drogas e álcool
mas, na verdade, era um

estabelecimento, uma
empresa que colocava as
pessoas para trabalhar de
graça na produção de pe-
ças artesanais, de gesso,
que eram vendidas. Os
trabalhadores estavam
em um alojamento em
péssimo estado de con-
servação, sem receber
qualquer remuneração”,
relatou o vice-coordena-
dor nacional da Coorde-
nadoria Nacional de Erra-
dicação do Trabalho Es-
cravo e Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas do
MPT, o procurador do
trabalho Italvar Filipe de
Paiva Medina.

O vice-coordenador
destacou que, no geral,
a maior parcela das víti-
mas do trabalho escravo
e do tráfico de pessoas
é negra, pois, segundo
ele, tais crimes estão
“estritamente relaciona-
dos ao racismo estrutu-
ral existente em nosso
país, refletindo-se nos
níveis de violação dos
direitos humanos”.
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PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Semáforos da Getúlio Vargas já estão
ligados; na rua Ibiá será em setembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS
ABERTURA do Processo Licitatório nº 060/2022, Pregão
Eletrônico nº 036/2022, do tipo menor preço por item, para
registro de preço para futura e eventual aquisição de lanches
para atender os pacientes em tratamento de hemodiálise,
realizado fora do Município, conforme especificações e
quantidades detalhadas no Termo de Referência. O pregão
eletrônico será realizado na Plataforma de Licitações Licitar
Digital. Data limite de acolhimento e abertura das propostas:
12/08/2022 às 09h00min. Data de início da disputa: 12/08/
2022 às 09h30min. Referência de tempo: Horário de Brasília.
O Edital encontra-se disponível na íntegra no site
www.licitardigital.com.br - Licitação [nº 0004792] e no Portal
do Município: www.ba raod eco cais .mg.gov.br - Licitação -
PE 36/2022.  Joseane Batista de Almeida Santos - Secretária
Municipal de Saúde. Barão de Cocais, 28 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS
ABERTURA do Processo Licitatório nº 066/2022, Pregão
Eletrônico nº 041/2022, do tipo menor preço por item, para
registro de preço para contratação de empresa especializada
visando futura e eventual locação de equipamentos em
atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento,
conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo
de Referência. O pregão eletrônico será realizado na
Plataforma de Licitações Licitar Digital. Data limite de
acolhimento e abertura das propostas: 11/08/2022 às
09h00min. Data de início da disputa: 11/08/2022 às 09h30min.
Referência de tempo: Horário de Brasília. O Edital encontra-
se disponível na íntegra no site www.licitardigital.com.br -
Licitação ID 4865 e no Portal do Município:
www.baraodecocais.mg.gov.br - Licitação - PE 41/2022.
Douglas Aleixo Pena - Secretário Municipal de Obras e
Saneamento. Barão de Cocais, 28 de julho de 2022.

EDITAL Nº 01/2022 - TJMG 1ª/BCS - COMARCA/BCS - ADM. FÓRUM
EXTRATO DO EDITAL Nº 001/2021

A COMARCA DE BARÃO DE COCAIS, ESTADO DE MINAS GERAIS, torna público para conhecimento dos interessados o
Edital 001/2022, para Cadastramento de Entidades Públicas ou Privadas sem fins lucrativos, com finalidade social e
atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, visando acolher prestados de serviços gratuitos e
receberem recursos provenientes de prestações pecuniárias, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento
convocatório, que se subordina às normas gerais do Provimento Conjunto nº 27/2013, em consonância com a Resolução nº
154 de 13.07.2012, do CNJ, além das demais disposições legislativas aplicáveis.
Os documentos de cadastramento das entidades interessadas serão recebidos, exclusivamente, no Fórum Omar Avelino
Soares, situado na Rua Padre Mauro de Farias, 290 Viúva – Barão de Cocais- MG, na Recepção, no período de 15/08/2022
a 15/09/2022, das 12:00 às 17:00, prazo este improrrogável.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE BARÃO DE COCAIS

Os semáforos da rua
Tancredo Neves esquina
com Getúlio Vargas já
estão funcionando. Os da
rua Waldemar das Dores
esquina com Wilson Al-
varenga devem entrar em
funcionamento hoje ou
segunda-feira, assim que
a Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig)
fizer a ligação. “O plane-
jado é que a Cemig ligue
os semáforos nesta sex-
ta-feira [hoje], mas não
há garantia de que isso
vai acontecer. Já está
tudo pronto da nossa
parte, é só a Cemig li-
gar”, informou o secretá-

rio municipal de Obras e
Saneamento, Douglas
Pena. Também serão ins-
talados semáforos na rua
Ibiá, para quem chega a
Barão de Cocais pelo tre-
vo da MG-436, esquina
com avenida Getúlio Var-
gas, mas em setembro.

“Lá está tudo pronto
para instalar os semáfo-
ros, mas dependemos de
a empresa entregar as
peças montadas. Eles ga-
rantiram que até em se-
tembro já estará instalado
no local”, disse o secre-
tário Douglas Pena.

A Prefeitura está in-
vestindo R$ 370 mil na

instalação dos semáforos
e o prefeito Décio dos
Santos (PSB) considera
essa nova sinalização in-
dispensável para organi-
zar o trânsito na cidade,
conforme previsto no
Plano de Mobilidade Ur-
bana. “Barão de Cocais
vem crescendo, nós não
estamos numa cidade de
20 anos atrás. Fico feliz
desse avanço, porque há
anos a população reivin-
dicava a instalação de
semáforos nesses pon-
tos e poder entregar
mais esse serviço para a
população nos deixa bem
satisfeitos”, afirmou Dé-
cio dos Santos.Semáforos já estão funcionando no Centro e outros ainda serão instalados

Guilherme Assis




