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OPERAÇÃO BRUMADINHO

TRAGÉDIA DE BRUMADINHO
COMPLETA 3 MESES
Repórter: Michelli Oliveira
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Nestes três meses o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais não parou de realizar buscas para
encontrar os desaparecidos. Nestes 91 dias de buscas, já foram localizadas 395 pessoas, confirmados 233 óbitos e ainda estão desaparecidas 37 pessoas...................................................................PG 03
De olho em Montes Claros

Paisagismo
embeleza Parque
Municipal
Cândido Canela
As obras de construção do
Parque Municipal Cândido Canela, nos fundos do Terminal
Rodoviário Ildeberto de Freitas, no bairro Canelas, estão
em ritmo acelerado. Nesta semana está sendo concluída a
instalação do novo e moderno
sistema de iluminação de led,
pela Empresa Municipal de
Serviços, Obras e Urbanização
(Esurb). Paralelamente, estão
sendo concluídas as obras de
paisagismo, com grama nas
laterais da pista de caminhada
e plantio de palmeiras na entrada principal, embelezando
o local. O novo parque terá
quase 19 mil metros quadrados de área preservada e será
o primeiro espaço verde daquela região, mais uma opção
de diversão, lazer, esporte e
entretenimento para a população.
A pista de caminhada do parque terá 500 metros de extensão e 2,10 de largura. A sinalização horizontal e vertical,
inclusive com placas orientativas para boa utilização do
local, será instalada em breve.
Via: Portal Prefeitura Montes
Claros.

MULHERES MOÇAMBICANAS

PMMG

USAM BANDEIRA BRASILEIRA PARA
CARREGAR BEBÊS
O CBMMG continua trabalhando para ajudar a população de Moçambique
após o ciclone Idai atingir o país.
Repórter: Michelli Oliveira
O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, presta
seus serviços trabalhando para
a desobstrução de estradas,
escolas e igrejas na comunidade de Dondo e, ainda conta
com uma equipe que está ajudando a ONU nos cuidados da
população com as montagens
de tendas, para atendimento
de saúde, sendo está uma das
principais preocupações das
autoridades no momento.
Os moçambicanos têm uma
demonstração de carinho
enorme para com os bombeiros militares de Minas Gerais, e
todos os dias expressam essa
gratidão com os militares e
pelo Brasil.
Na região é muito comum ver
mulheres moçambicanas utilizando Kapulana, é um tecido
utilizado para carregar os bebês. No dia 24 de abril durante a distribuição de alimentos,
muitas mulheres moçambicanas queriam tirar fotos com
a “kapulana” que os militares
levaram.

Diretoria de Educação Escolar
e Assistência Social da PMMG
tem novo comandante
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou nesta
quarta-feira (24.04), solenidade
de transmissão e assunção do
cargo de chefia da Diretoria de
Educação Escolar e Assistência Social (DEEAS). O coronel
Welerson Conceição Silva assumiu a função de diretor de Educação Escolar e Assistência Social no lugar do coronel Alfredo
José Alves Veloso, que se transfere para reserva após 30 anos
de efetivo serviços prestados à
instituição.
A cerimônia, realizada no auditório do Colégio Tiradentes
Argentino Madeira, em Belo
Horizonte, foi presidida pelo comandante-geral da PMMG, coronel Giovanne Gomes da Silva,
e contou com as presenças de
autoridades militares e civis e familiares dos coronéis substituto
e substituído.
Autor: Marcilene Neves - PMMG
Expediente
Silvana Miranda
Gerente de Jornalismo

A bandeira nacional brasileira é
levada com os bombeiros nas
operações para que a tropa jamais se esqueça que representa o ideal humanitário de toda
uma nação. Além de afirmar o
reforço para que o povo moçambicano possa confiar na

corporação e do Brasil.
O CBMMG trabalha ainda no
planejamento do que será realizado no restante desta semana
e na próxima, elencando as atividades mais difíceis, visto que
a capacidade de atendimento
local é bastante limitada

Álvaro Costa
Coordenador de Reportagem
Fale com a gente:
faleconosco@deolhonacidademg.com.br
Telefone:38 3213.9310
Plantão 24hrs: 38 9 9853.7513
Diagramação e Design
Design PB Comunicação - Kelly Magalhães
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FISCALIZAÇÃO COBRA DIREITOS

DE CONSUMIDORES NOS CINEMAS
DE MONTES CLAROS
Proibições como a de entrada de alimentos de outros estabelecimentos são consideradas abusivas pela Justiça
Repórter: Jardel Gama

Foto: Reproduçao
O PROCON Montes Claros está executando a Operação Ultimato, que fiscaliza os cinemas da cidade,
a fim de assegurar direitos
aos consumidores que frequentam este tipo de estabelecimento.
Para coibir práticas abusivas, o PROCON, órgão da
Prefeitura de Montes Claros,

editou Nota Técnica a respeito da ilegalidade da prática
de venda casada, tanto de
bebidas e alimentos quanto
da taxa de conveniência na
compra dos ingressos online.
O Diretor do Procon, Alexandre Braga, falou acerca
da importância da fiscalização e da função da Nota
Técnica emitida pelo órgão:

PARLAMENTAR

‘A nota técnica tem o objetivo de explicitar aos fornecedores o posicionamento
do Procon Montes Claros
frente a questões controversas, permitindo que eles
se adaptem e, de tal maneira, evitem punições. A Fiscalização tem por objetivo
verificar a adequação dos
consumidores ao entendi-

mento”, explicou o Diretor.
A proibição da venda casada nas duas hipóteses já
foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, que considerou ilícita a cobrança de
taxa de conveniência nas
compras de ingressos online
para eventos. O STJ também
firmou entendimento jurisprudencial acerca da ilicitude
da proibição de entrada dos
consumidores com alimentos e bebidas comprados em
outros estabelecimentos nas
salas de exibição.
Neste último caso, o PROCON Montes Claros esclarece que algumas restrições
podem ser determinadas,
como a proibição da entrada com bebidas alcoólicas,
assim como outras bebidas
em recipientes de vidro, por
criarem risco à segurança do
público.
Além disso, algumas regras acerca da embalagem
dos produtos ou mesmo a

vedação de produtos que
possam comprometer a higiene do ambiente poderão
ser determinadas. Em todas
estas hipóteses, a restrição,
além de ser legítima e razoável, deve ser previamente
informada ao consumidor,
evitando que o mesmo seja
surpreendido no momento
em que busca ingressar na
sala de exibição, o que gera
constrangimento e pode até
mesmo fazer com que ele
perca parte do filme.
O PROCON Montes Claros está fiscalizando, também na Operação Ultimato,
o cumprimento das leis que
asseguram o direito de meia-entrada a estudantes (Lei
Federal 12.933/2013), idosos
(Lei Federal 10.741/2003),
professores da rede pública municipal de ensino (Lei
Municipal 4.255/2010) e o
direito de gratuidade para
pessoas com deficiência (Lei
Municipal 4.383/2011).

DURANTE 24 HORAS

SUBTENENTE GONZAGA ACONTECEU A OPERAÇÃO
ANALISA REFORMA DA TIRADENTES ADSUMUS 2019
PREVIDÊNCIA QUANTO
AOS MILITARES

A operação ocorreu em nível nacional e contou com a presença de policiais e bombeiros militares.
Repórter: Jardel Gama

Foto: PMMG

O parlamentar se posiciona sobre o direito
à previdência própria da categoria e outros
pontos polêmicos
Repórter: Jardel Gama
Policiais e bombeiros
militares estão preocupados com pontos da Pec-062019 da Reforma da Previdência que podem alterar
a forma de receber benefícios. O Subtenente Luiz
Gonzaga Ribeiro gravou um
vídeo alertando e instruindo a categoria sobre estes
pontos.
Segundo o parlamentar,

as principais discussões entre os militares são o direito
a uma previdência própria (
com definição e conceito do
sistema de proteção social);
garantida de pagamento,
pelo Tesouro, dos proventos
de atividades; também que
os militares tenham uma
contribuição para pensão e
a garantia da paridade e integralidade.

Foto: assessoria gabinete dep. Gonzaga

A Polícia Militar, por meio
da 11ª RPM, fez em toda região a “Operação Tiradentes
ADSUMUS 2019”, que aconteceu em 24 horas ininterruptas
em todos os 77 municípios. A
operação começou às 7 horas
do dia 24/04 e foi até às 07 horas de hoje (25).
A operação foi executada
em nível nacional, tendo os
policiais militares e bombeiros
militares de todos os Estados e
do Distrito Federal, com ações
e atividades referentes a cada
Instituição e com operações
pontuais, de acordo com o planejamento de cada órgão de
cada Estado.
A 11ª RPM atuará em todos
os municípios que a integram
por meio de ações e operações
como: blitz policiais, abordagem a veículos e pessoas suspeitas, apreensão de armas de
fogo e de substâncias entorpecentes e tóxicas.
A operação teve como objetivo combater à criminalidade

de forma preventiva para trazer
à comunidade a presença real
da Policia Militar no contexto
de Segurança Pública, inibindo
assim as práticas criminosas.
A 11ª RPM procurou visar a preservação da ordem
pública e o bem-estar das
pessoas e do patrimônio,

trazendo para a comunidade tranqüilidade e sossego
público. Para esta operação
248 policiais militares e 99
viaturas serão utilizados.
Os resultados da “Operação Tiradentes ADSUMUS
2019”, divulgados pela 11ª
RPM foram:
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Buscas ainda continuam na região pela equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais.
Repórter: Michelli Oliveira

Foto: Michelle Oliveira
Ontem (25) completou
três meses da tragédia humanista e ambiental de Brumadinho. No dia 25 de janeiro às 12:30 a Barragem 1 da
Mina do Córrego do Feijão
rompeu e com isso centenas
de pessoas viram suas vidas
mudarem drasticamente.
Nestes três meses o
Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais não

parou de realizar buscas
para encontrar os desaparecidos. Nestes 91 dias de
buscas, já foram localizadas
395 pessoas, confirmados
233 óbitos e ainda estão desaparecidas 37 pessoas.
O trabalho do CBMMG
e da Defesa Civil tem sido
ajudar as famílias que foram
afetadas com o rompimento
da barragem e, encontrar os

desaparecidos. A estrada e
ponte que ligava o bairro de
Córrego do Feijão à Brumadinho foi destruída com o
mar de lama, desta forma foi
feita uma nova estrada para
que os moradores possam ir
e vir, e a ponte foi reconstruída e liberada para acesso.
Neste momento a Operação Brumadinho conta
com 136 bombeiros milita-

res, 04 cães do Corpo de
Bombeiros Militares de Sergipe, 24 frentes de trabalho, 101 máquinas pesadas
e 1 RPA. Os 06 cães, sendo 02 de São Paulo, 03 de
Mato Grosso e 02 de Goiana, retornaram para seus
Estados.
Na área da Pêra os
bombeiros continuam a retirar os rejeitos, irão come-

çar a construir uma estrada
para acesso de retirada de
rejeitos na Frente 12 e dar
continuidade da construção
da estrada para retirada de
rejeitos do Remanso 3.
O CBMMG trabalha das
06h às 23h todos os dias,
para tentar trazer a Brumadinho a tranquilidade e
sossego que um dia eles
conheceram.

METRÔ DE BH

BILHETERIAS DO METRÔ DE BH TÊM
VENDAS LIMITADAS
Passageiros aproveitam preço atual para carregar os cartões antes de a nova tarifa entrar em vigor.
Repórter: Jardel Gama

Foto: CBTU

A Companhia Brasileira
de Trens Urbanos (CBTU)
limitou a quantidade de bilhetes por usuário em até
50 unidades. A medida

aconteceu após a Justiça
autorizar aumento na tarifa
em 89 %, passando de R$
1,80 para R$ 3,40. Mesmo
com a autorização, o au-

mento ainda não entrou em
vigor, permanecendo no valor menor.
Em nota, a CBTU explica
que, com a decisão da Jus-

tiça Federal, derrubando a
liminar que suspendia o reajuste tarifário, houve uma
necessidade planejamento da implantação do novo
preço nas catracas e bilheterias. ‘As definições relativas a vendas de bilhetes
são ações que visam unicamente garantir a normalidade do atendimento nas
bilheterias das estações,
evitando filas e tumultos
durante o embarque. O limite de 50 bilhetes por
pessoa é uma questão estritamente operacional e de
logística, já que o aumento
descontrolado da procura
poderia resultar em comprometimento da rotina. Ele
será aplicado no momento
exato após as mudanças
na operação que a empresa
precisa realizar em suas bilheterias, sempre com ampla divulgação para a população.’, detalha a CBTU.
Audiência de concilia-

ção entre o Instituto Defesa Coletiva (IDC) – entidade
que obteve liminar na Justiça contra o aumento das
tarifas do transporte metroviário em BH – e a Companhia Brasileira de Trens
Urbanos, discute na tarde
desta quarta-feira (24) a
forma de aplicação do percentual de 89% no aumento
das tarifas.
Participam da audiência
de conciliação o Ministério
Público Federal, Ministério
Público Estadual e a Advocacia Geral da união. O IDC
afirma que vai apresentar
ao TRF recurso pedindo a
suspensão do aumento.
A CBTU assegura que
continuará tendo o transporte mais barato do Brasil
no setor, e há cerca de 13
anos não há alteração nas
tarifas em Belo Horizonte,
15 anos em Natal, Maceió e
João Pessoa e seis no Recife.
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AVALIAM GOVERNO BOLSONARO
COMO BOM OU ÓTIMO
A Segurança Pública é a área de atuação mais bem avaliada pelos entrevistados da pesquisa
Repórter: Jardel Gama
Pesquisa de opinião CNI/
Ibope divulgada hoje (24)
mostra que 35% dos brasileiros entrevistados avaliam
o governo do presidente Jair
Bolsonaro como ótimo ou
bom; 31% como regular; 27%
como ruim ou péssimo; e 7%
não sabem ou não responderam à pergunta. Essa é a
primeira pesquisa CNI/Ibope
sobre a avaliação do governo
Bolsonaro.
A maneira de governar
do presidente é aprovada por
51% dos entrevistados e desaprovada por 40%. Segundo
a pesquisa, 9% não sabem ou
não responderam à pergunta.
Em relação à confiança,
51% dos entrevistados afirmaram confiar no presidente Jair Bolsonaro, enquanto
45% não confiam.
Avaliação por áreas
Quando o assunto é a
aprovação do governo por
áreas de atuação, as mais

Foto: Reprodução

bem avaliadas são a segurança pública, em que 57% disseram aprovar as ações e políticas do governo, educação
(51%) e meio ambiente (48%).
As áreas piores avaliadas
são taxa de juros, onde 57%
desaprovam as ações do governo, e impostos, com desaprovação de 56%.
A pesquisa foi feita entre
12 e 15 de abril e ouviu 2 mil
pessoas em 126 municípios.
A margem de erro máxima
estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para
menos, e o nível de confiança é de 95%.
Perspectiva
A perspectiva de 45%
dos entrevistados é que o
restante do governo Bolsonaro seja ótimo ou bom,
25% esperam que seja regular, 23% acreditam que
vai ser ruim ou péssimo e
7% não sabem ou não responderam.

COMEÇA NOVA FASE

LICITATÓRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO
DE MONTES CLAROS
A análise das propostas apresentadas pelas empresas interessadas já está em vigor
Repórter: Jardel Gama

Foto: Fábio Marçal/ Ascom Prefeitura Moc
A sessão pública para
abertura das propostas do
processo licitatório para
outorga dos serviços de
transporte coletivo urbano
municipal em Montes Claros ocorreu nessa quarta-feira (24). Duas propostas haviam sido entregues
durante a primeira sessão
realizada em março, estando na disa a empresa Leaphar e o consórcio Mocbus.
Após a abertura dos envelopes, a menor tarifa apresentada para a prestação
do serviço foi a do consór-

cio Mocbus, cujo valor foi
de R$ 2,75 por passagem.
A partir de agora será
efetuada a análise das propostas, respeitando o prazo para recursos até a homologação do resultado
final. A empresa vencedora
do certame irá assinar um
contrato válido pelos próximos vinte anos. A prestadora dos serviços terá
de repassar aos cofres da
Prefeitura o valor inicial de
R$ 10 milhões, que serão
investidos pelo executivo
municipal em infraestrutura

do transporte coletivo.
A empresa também deverá modernizar totalmente
a frota, além de implantar
abrigos nos pontos de ônibus indicados pela Prefeitura. A vencedora deverá
implementar, ainda, estações de integração em alguns locais da cidade.
Também será de responsabilidade da prestadora do
serviço disponibilizar 160
novos veículos para a frota,
além de aplicativo de localização e ar-condicionado
em todos os ônibus.

Hoje o sistema de
transporte coletivo municipal conta com 36 linhas,
com um total de 152 veículos. Em dias úteis são
realizadas cerca de 1.011
viagens. Nos anos de 2017
e 2018, a Prefeitura de
Montes Claros fez uma série de audiências públicas
nas principais regiões da
cidade, a fim de ouvir as
demandas da população
quanto ao transporte coletivo. Segundo o executivo,
todas as informações foram catalogadas e usadas

como base para a formulação do edital de concessão dos serviços.
De acordo com o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, a expectativa
é de que a nova licitação
traga uma significativa melhoria para os usuários e
para a cidade. “O sucesso
do procedimento licitatório
do certamente está ligado
à credibilidade que hoje
tem o município de Montes
Claros e à seriedade com
que a cidade está sendo
administrada”, avaliou.

