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PBH oficializa liberação para retorno em todas as redes na capital. Com o aval, escolas
estaduais iniciam revezamento de alunos do 3º ano em 3 de agosto, anuncia o governo

❚ EDUCAÇÃO

Volta à sala no ensino médio

Comarca de Belo Horizonte/MG. Secretaria da 25ª Vara Cível - Edital de Citação de
Carlito Ribeiro dos Santos, CPF 338.562.905-59. Prazo: 20 dias. O Dr. Eduardo Veloso
Lago, MM. Juiz de Direito neste Juízo e Secretaria, na forma da lei, etc. Faz saber a todos
quantos virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que tramitam nesta
Secretaria os autos do processo nº 5198161-92.2019.8.13.0024, Classe: [cível]
Procedimento Comum Cível, autor: Associação Franciscana de Educação e Assistência
Social e réu: Carlito Ribeiro dos Santos. E, estando o réu Carlito Ribeiro dos Santos,
atualmente em lugar incerto e não sabido, é o presente edital para sua citação, nos termos
da presente ação, para querendo, contestá-la, no prazo de 15 (quinze) dias após a
publicação, contados a partir do prazo apontado neste, sob pena de revelia, caso em que
será nomeado curador especial. E, para conhecimento de todos, expediu-se o presente,
que será publicado e afixado no local de costume. Belo Horizonte, 25 de junho de 2021. Eu,
Silvana Valéria Delfino, Oficial de Apoio Judicial, o digitei. Eu, Luiz Gustavo Aguiar de
Castro, Escrivão, o conferi e assino.OMM. Juiz deDireito, Dr. EduardoVeloso Lago.

AVISO
Commonwealth ofMassachusetts
DepartamentodeSucessõeseTribunal deFamília
MiddlesexDocketNo.MI21A0342SJ
O Tribunal de Família e Sucessões de Middlesex, em Massachusetts, EUA, comunica para todos os
propósitos e interesses que a demandante Ana Carolina Quirino da Silva, filha do réu Wilson Quirino
daSilva, apresentou em3de junho do ano 2021 umpedido para audiência sobre oEstatuto Juvenil de
Imigrantes Especiais documento número MI21A0342SJ junto ao Tribunal, localizado na 10U
CommerceWay,WoburnMA, 01801.OpaiWilsonQuirino daSilva e todas as partes interessadas são
instruídas a comparecer à audiência dia 15 de novembro de 2021 para pleitear, responder ou mover-
se em relação à queixa/petição aqui contida direto aAna Carolina Quirino da Silva cujo o endereço é
120 Hancock St, apt 1 Everett, MA, 02149. Se você não o fizer, o tribunal procederá à audiência e
adjudicação desta ação. Você também deve registrar uma cópia de sua resposta, se houver, no
escritório doRegistro desteTribunal deMiddlesex.

Hon. Maureen H Monks, primeira juiza do tribunal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ELETRÔNICA - APUBHUFMG+
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte,
Montes Claros e Ouro Branco–APUBH, entidade sindical de primeiro grau, inscrito no CNPJ nº
21.853.775/0001-80, comsedenaRuaArtur Itabirano, nº 70, bairro São José/Pampulha, BeloHorizonte
- MG,CEP 31.275-020, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca toda a categoria dos docentes
ativos e inativos de Universidades Federais de sua base territorial para a realização de Assembleia
Geral Extraordinária Eletrônica, nos termos do art. 21 do Estatuto, a ser realizada no dia 28/07/2021
(quarta-feira) às 16h45 minutos, em primeira convocação, e às 17h15 minutos, em segunda e última
convocação. A votação eletrônica será realizada após cada ponto de pauta, em plataforma virtual do
sindicato, para apreciação e deliberação dos seguintes pontos de pauta: 1. Ensino Híbrido Emergencial
(Ofício nº 10/2021-PROGRAD-UFMG); 2. Informes da Diretoria; 3. Informes das Unidades; 4. Discussão
e encaminhamentos. O link de acesso à sala virtual da Assembleia será informado aos filiados pelos
meios de comunicação do sindicato. O site do sindicato informará sobre a convocação da Assembleia
Geral Extraordinária Eletrônica indicando a data, os horários da primeira e segunda convocação e a
pauta. Belo Horizonte, 24 de julho de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ADiretoria Executiva do SINDICATO DOS TRABALHADORESMETALÚRGICOS, E EMOFICINAS
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE ITAÚNA, ITATIAIUÇU, MATEUS LEME, JUATUBA,
FLORESTAL E ITAGUARA, no uso de suas atribuições e cumpridos os dispositivos estatutários e
constitucionais, CONVOCA os associados quites e em pleno gozo de seus direitos para a
AssembleiaGeral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de julho de 2021, às 08:00,14:00 e 17:00 horas
sob agendamento através do telefone 37-3242-2764, em primeira convocação 08:00 e às 08:00
horas e 30 minutos, em segunda convocação, em sua sede, à Rua Antônio de Matos 103/Centro,
comqualquer número de trabalhadores presentes, para discutir e votar a seguinte ordemdodia:
a) Deliberação sobre a aprovação do fundo jurídico do sindicato para o pagamento de custas e
despesas processuais oriundas das ações emcurso e que vierema ser ajuizadas
b) Deliberação sobre a aprovação dos descontos de honorários advocatícios contratuais oriundo das
ações coletivas ajuizadas dos substituídos
Itaúna (MG),16 de julho de 2021.DireçãoColegiada, representante legal Sr. NoelMarcelo deAlmeida.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do
Pregão Eletrônico nº 45/2021, relativo ao Processo Licitatório
n° 77/2021, nos moldes das Leis Federais n° 10.520/2002 e
8.666/1993, sob o regime de menor preço por item. A abertura
das propostas se dará às 09h do dia 06/08/2021, a disputa
ocorrerá às 10h do mesmo dia. Objeto licitado é: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
manipulados. O edital completo está no site: www.licitacoes-e.
com.br doBancodoBrasil S/A, no site da ICISMEPwww.icismep.
mg.gov.br e ainda se encontra disponível no setor de Licitações,
situado na Rua Córsega, nº 318, Arquipélago Verde, Betim/MG,
no horário de 10h às 16h, mediante prévio recolhimento dos
emolumentos. Mais informações, telefone (31) 3512-4414. A
pregoeira, 23/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL nº 40/2021- SRP. Será realizado no dia 11 de agosto de
2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 129/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de n°
40/2021-SRP, do TipoMenor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de placas para inauguração e
homenagens, para atender as necessidades da AdministraçãoMunicipal, com reserva de itens para
participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor
Individual.

AVISO DE PRORROGAÇÃO LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO nº 38/2021. Será realizado no
dia 10 de agosto de 2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 115/2021, na Modalidade de
Pregão Eletrônico de n° 38/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos para montagem de serraria portátil, para atender as necessidades da Administração
Municipal e de produtores rurais do Município De Coromandel – MG.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO nº 41/2021- SRP. Será realizado no dia 16 de agosto
de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 130/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico
de n° 41/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e
material permanente (mobiliários), para atender Secretarias e Setores daPrefeitura deCoromandel-
MG, recursos Programa Bolsa Família, SIGTV – Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias,
Emenda Parlamentar: 12157.307000/1200-01, Emenda Parlamentar: 12157.307000/1200-03,
Resolução SES/MG nº 6820 de 30/08/2019 e recurso próprio, com participação exclusiva de Micro
Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual. Editais e inf. no e-mail
licitacao@coromandel.mg.gov.br no site www.coromandel.mg.gov.br, www.licitanet.com.br ou
pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170.
Coromandel-MG, 23 de julho de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

Plantar Empreendimentos e Produtos Florestais LTDA (PLANEP), detentora
do CNPJ 21.752.910/0001-09, por determinação do Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM, torna público que solicitou, por meio do Processo
Administrativo nº 2020.05.01.003.001012, Licença Ambiental Concomitante
(LAC 01), para as atividades de: Culturas anuais, semiperenes e perenes,
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura; produção de carvão
vegetal de floresta plantada; viveiricultura; tratamento químico para preservação
de madeira; lavanderia para lavagem de EPI’s; compostagem de resíduos; ponto
de abastecimento de combustível e produção de produtos da destilação da
madeira.
O requerente informa que serão apresentados os Estudos de Impacto Ambiental
(EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA se encontrará à
disposição dos interessados no site institucional da empresa:
www.grupoplantar.com.br, na SUPRAM Central Metropolitana e, ainda, em
endereço eletrônico a ser posteriormente informadopelo órgão ambiental.
O requerente comunica que os interessados na realização da Audiência Pública
deverão formalizar a sua solicitação, conforme o previsto na Deliberação
Normativa COPAM nº 225, de 24 de agosto de 2018, na SUPRAM Central
Metropolitana ou em endereço eletrônico a ser posteriormente informado pelo
órgão ambiental, dentro do prazo por ele estabelecido, respeitado o prazomínimo
estabelecido naDeliberaçãoNormativaCOPAMnº 225, de 24 de agosto de 2018.

Zanini Florestal LTDA (ZANINI), detentora do CNPJ 15.606.007/0001-29,
por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM,
torna público que solicitou, por meio do Processo Administrativo nº
2020.05.01.003.0000998, Licença Ambiental Concomitante (LAC 01), para
as atividades de: Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e
cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura; produção de carvão vegetal de
floresta plantada; lavanderia para lavagem de EPI’s; compostagem de
resíduos e ponto de abastecimento de combustível.
O requerente informa que serão apresentados os Estudos de Impacto
Ambiental (EIA) e o Relatório de ImpactoAmbiental (RIMA), e que o RIMAse
encontrará à disposição dos interessados no site institucional da empresa:
www.grupoplantar.com.br, na SUPRAM Central Metropolitana e, ainda, em
endereço eletrônico a ser posteriormente informadopelo órgão ambiental.
O requerente comunica que os interessados na realização da Audiência
Pública deverão formalizar a sua solicitação, conforme o previsto na
Deliberação Normativa COPAM nº 225, de 24 de agosto de 2018, na
SUPRAM Central Metropolitana ou em endereço eletrônico a ser
posteriormente informado pelo órgão ambiental, dentro do prazo por ele
estabelecido, respeitado o prazo mínimo estabelecido na Deliberação
NormativaCOPAMnº 225, de 24 de agosto de 2018.

Zanini Florestal LTDA (ZANINI), detentora do CNPJ
15.606.007/0022-53, por determinação do Conselho
Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público
que solicitou, por meio do Processo Administrativo nº
2021.03.01.003.0004245, renovação da Licença de
Operação, para as seguintes atividades: Culturas
anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos
agrossilvipastoris, exceto horticultura; produção de
carvão vegetal de floresta plantada; lavanderia para
lavagem de EPI’s e ponto de abastecimento de
combustível.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
“CONVOCAÇÃO”

O Presidente do SENGE-MG vem pelo presente Edital, CONVOCAR todos os engenheiros, que
trabalham na COPASA, sócio e não-sócio da entidade sindical respectiva, aptos à adesão do
PDVI apresentado pela COPASA para Assembleia Geral Extraordinária (online), a realizar-se no
dia 27-07-2021 (terça-feira por meio da plataforma Microsoft Teams que será disponibilizado
no site do Senge (www.sengemg.com.br) às 13h em segunda convocação. O Objetivo é discutir
e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Discussão e deliberação da proposta apresentada
pela COPASA; 2) Outros assuntos de interesse geral e social da categoria. Belo Horizonte 23 de
julho de 2021. Presidente Murilo de Campos Valadares.

Edital de Convocação
A Direção Estadual do Sind-UTE/MG - Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de
Minas Gerais – convoca os/as Conselheiros/as Fiscais para reunião ordinária do Conselho Fiscal
para a apresentação, apreciação e deliberação sobre a prestação de contas dos exercícios de
2019 e 2020 e Prestação de contas processo eleitoral do Sind-UTE/MG (2019). A reunião será
realizada no dia 29 de julho de 2021, às 9 horas, na sede central, situada a Rua Ipiranga nº80,
Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, às 10 horas. Denise de Paula Romano, Coordenadora Geral
do Sind-UTE/MG.

Vista de Belo Horizonte: cidade permanece sob alerta de
frio intenso e baixas temperaturas até segunda-feira

EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS

CLIMA

Mais frio à vista em Minas

A atual onda de frio extremo
nem foi embora e a notícia é que
outrajáestáporvir.Ofimdesema-
na será de temperaturas baixas,
mas estáveis, pode haver uma leve
alta a partir de segunda-feira e no-
vorecuodevecomeçarnomeioda
semana. No Sul de Minas, os me-
teorologistas apontam chance de
ocorreremgeadasatésegunda-fei-
ra, e os termômetros devem regis-
trar 0°C entre hoje e amanhã.

Segundo o Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet), a previ-
são é de céu parcialmente nubla-
do com névoa úmida na Zona da
Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequiti-
nhonha.NasregiõesSul/Sudoeste,
o dia deve ser de céu claro com
geada em pontos isolados.

AmeteorologistadoInmetAne-
te Fernandes explica que a condi-
ção climática é estável. "A condição
no fim de semana não muda mui-
to", disse. No meio da próxima se-
mana, a temperatura máxima vol-
ta a cair, seguida da diminuição
também da mínima. “Ainda não é
possívelafirmarcomoseráessano-
va onda de frio. É preciso esperar a
evoluçãodamassadearpeloconti-
nente. Mas a tendência é que seja
um episódio ainda mais forte do
que o atual”, alerta a meteorologis-
ta.Deacordocomometeorologista
do Instituto Geoclima Heriberto
dos Anjos, é comum nesta época
do ano ocorrerem diversos episó-
dios de frentes frias.

ABAIXO DE ZERO Ontem, uma
estação meteorológica instalada
no Bairro do Charco, zona rural
de Delfim Moreira, Sul de Mi-
nas, registrou -10°C. A estação é
particular, instalada por um es-
tudante de geografia da Univer-
sidade Federal de Pelotas
(UFPEL), que procurava o que
seria o ponto mais frio da Serra

da Mantiqueira, numa altitude
de 1.712 metros.

Nasmediçõesoficiaisdarededo
InstitutoNacionaldeMeteorologia
(Inmet), que não tem estação em
DelfimMoreira,amenortempera-
tura de ontem no Brasil foi a regis-
trada no distrito de Monte Verde,
em Camanducaia, também no Sul
de Minas. Por lá, a mínima foi de -
2.4°C. Em General Carneiro, no Pa-
raná,amínimafoide-2.3°C.OBair-
roReserva,queficanazonaruralde
Maria da Fé, registrou -4,4°C. Os da-
dossãodaRededeEstaçõesMeteo-
rológicas Municipais.

OInmetpublicoualertasparao
risco de geadas em Minas Gerais e
paraachegadadenovamassadear
polar na próxima semana. Em 66
municípios de Minas, haverá ocor-
rência de fortes geadas hoje, entre
as 3h e as 7h. Fortes geadas vêm
atingindo principalmente as re-
giõesserranasemMinas,comoSul,
Sudoeste e a Serra da Mantiqueira.

NA CAPITAL Ainda segundo o In-
met, em Belo Horizonte, a menor
temperaturafoiregistradanaEsta-
ção Meteorológica do Cercadinho,
com 9,9°C, enquanto a máxima foi
de 23,80C na Pampulha. A previsão
para hoje é de céu claro a parcial-
mente nublado. Os termômetros
devem variar entre 9°C e 240C .

A Defesa Civil de Belo Horizon-
te emitiu, ontem, um alerta para
temperaturas em torno dos 13°C
nas primeiras horas do dia até se-
gunda-feira.Amenortemperatura
doanofoiregistradanaterça:7,6°C.

Alémdofrio,acapitalsofrecomo
tempo seco. Na quarta-feira, o órgão
emitiualertadebaixaumidadepara
BH, abaixo de 30%, válido até as 18h
deamanhã.Oidealé entre50%e80%.

*Estagiária sob supervisão da da editora-

assistente Vera Schmitz

DÉBORAH LIMA E CRISTIANE SILVA

A Prefeitura de Belo Horizon-
te oficializou, por meio de um de-
creto, a autorização para a reto-
mada das aulas presenciais dos
estudantes do ensino médio da
capital. A volta já havia sido
anunciada na terça-feira. Segun-
do o Decreto 17.663, publicado
no Diário Oficial do Município
(DOM) de ontem, a partir de ago-
ra estão permitidas as atividades
presenciais em escolas de ensino
médio de segunda-feira a sábado
e sem restrição de horário. Neste
momento, as escolas estaduais
estão em recesso, com a volta às
aulas marcada para 3 de agosto.
Depois do aval da PBH, o governo
do estado anunciou que a escolas
da rede sob sua responsabilidade
vão oferecer o ensino híbrido pa-
ra o nível médio tão logo o reces-
so termine. As aulas presenciais,
entretanto, estarão restritas ao 3º
ano, seguindo normas da rede. Já
as instituições particulares têm
calendários independentes.

Na quinta (22/07), a adminis-
tração municipal informou que
o Matriciamento de Risco (MR)
está em 85%, o que permite o re-
torno das aulas presenciais do
ensino médio no município. “Pa-
ra a volta era necessário que o ín-
dice chegasse a pelo menos 81%,
enquanto para os demais níveis

de ensino é um índice mínimo
de 91%”, disse em nota.

A decisão de retomada das es-
colas tem como base o Matricia-
mento de Risco (MR) – medido
pela incidência de COVID a cada
grupo de 100 mil habitantes e
sua tendência, além da taxa de
mortalidade (que implica pres-
são sobre o sistema de saúde) e
sua tendência. Os protocolos são
os mesmos para as atividades
que já foram permitidas, ou seja,
as aulas presenciais dos ensinos
infantil, desde abril, e fundamen-
tal, desde 21 de junho. As princi-
pais medidas são: distanciamen-
to de 2 metros entre os alunos
nas salas, manutenção de am-
bientes arejados e uso de másca-
ras e de itens de higienização pes-
soal na escola.

De acordo com informações
da secretária municipal de Edu-
cação, Ângela Dalben, a rede mu-
nicipal de BH recebeu um inves-
timento de R$ 102 milhões em
obras e reformas para as adapta-
ções necessárias de prevenção à
COVID-19. Em equipamentos
como bebedouros, máscaras e
termômetros foram gastos R$
27 milhões.

REGIME HÍBRIDO Depois do aval
da Prefeitura de BH, a Secretaria
de Estado de Educação de Minas
Gerais (SEE-MG) informou que

vai avançar a retomada das aulas
presenciais nas escolas estaduais
na capital mineira quando termi-
nar o recesso. Assim, a partir de 3
de agosto, estudantes do 9º ano
do ensino fundamental e do 3º
ano do médio poderão voltar a
esse regime.

De acordo com a Educação es-
tadual, as escolas vão voltar das
férias do meio do ano no regime
híbrido em BH: uma semana no
presencial e outra no remoto. Co-

mo ocorreu nos níveis de ensino
já liberados para a volta, as famí-
lias que temerem o risco de infec-
ção pelo novo coronavírus pode-
rão manter os estudantes no re-
gime remoto de aulas.

No dia 30, o governo do esta-
do vai informar quais escolas vão
ofertar aulas presenciais para es-
tudantes do 3º ano do ensino
médio e do 9º ano do fundamen-
tal. A lista será disponibilizada no
site do governo. Segundo núme-

ros da SEE-MG, cerca de 54 mil es-
tudantes serão afetados por esse
avanço. São 130 escolas sob admi-
nistração do governo estadual
em Belo Horizonte.

Desde 12 de julho, os estu-
dantes do ensino fundamental
1, do 1º ao 5º anos, já retorna-
ram ao ensino presencial nas
escolas estaduais em BH. A rede
entrou em férias na segunda-
feira. Até o momento, em todo
o estado, são 450 escolas, em 62

municípios, que iniciaram as
atividades presenciais com o 3º
ano do ensino médio. Em todas
as etapas de ensino, a retomada
já soma 751 escolas em todo o
estado. Todas essas unidades,
segundo o governo, preenche-
ram uma lista de requisitos pa-
ra permitir a retomada das au-
las presenciais. Elas também
precisam respeitar protocolos
criados pela Secretaria de Esta-
do de Saúde.

Crianças em
sala de aula de
escola da rede
pública
estadual em BH
que já oferece
ensino híbrido
para estudantes
do fundamental
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