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MPMG empossa dois novos procuradores de Justiça
Um dos empossados, Eduardo Nepomuceno de Sousa já atuou na comarca de Manhuaçu
BELO HORIZONTE
- Em sessão da Câmara de
Procuradores de Justiça do
Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG), os promotores de Justiça Eduardo Nepomuceno de Sousa e Ely da
Silva Pinto tomaram posse
no cargo de procurador de
Justiça. A cerimônia de posse e exercício, que ocorreu
na tarde de quarta-feira (4),
foi presidida pelo procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio
Tonet.
Após a leitura do termo
de compromisso e da assinatura do livro de posse, os
novos procuradores de Justiça receberam a Medalha do
Mérito do Ministério Público

Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rêgo Santos.
Além do procurador-geral de Justiça, compuseram a
mesa o corregedor-geral do
MPMG, Luciano França da
Silveira Júnior; a ouvidora
do MPMG, Maria Conceição
de Assumpção Mello, e o
promotor de Justiça Francisco Chaves Generoso, representando a Associação Mineira do Ministério Público.
Encerrando a solenidade, Antônio Sérgio Tonet
destacou a excelência do
trabalho dos empossados e a
importância da renovação da
segunda instância com a experiência de quem está mais
próximo da sociedade.

Posse do procurador Ely da Silva Pinto

Posse de Eduardo Nepomuceno de Sousa

TRAJETÓRIAS
Ely da Silva Pinto ingressou no MPMG em 1992,
tendo atuado nas comarcas
de Mantena, Pedro Leopoldo, Vespasiano, Leopoldina,

Sousa ingressou no MPMG
em 1995, tendo atuado nas
comarcas de Malacacheta,
Manhuaçu e Belo Horizonte.
Nesta última, atuou nas áreas
de Família, Habitação e Ur-

Governador Valadares, Barbacena e Belo Horizonte, onde
exerceu suas funções nas áreas de Família, Cível e de Execução Penal.
Eduardo Nepomuceno de

banismo, Patrimônio Público,
Criminal, Tribunal do Júri e
Combate ao Crime Organizado.
Informações e fotos:
Assessoria MPMG

Boletim de ocorrência de furto agora pode ser registrado virtualmente
Por meio do aplicativo MG App ou
pelo site da Delegacia Virtual, cidadão
pode fazer o registro sem precisar se
deslocar até uma unidade policial
DA REDAÇÃO - A partir de agora, os cidadãos que
precisarem registrar boletim de
ocorrência para casos de furto
podem solicitar o documento
por meio do MG App, aplicativo do Governo de Minas Gerais, ou pelo site da Delegacia
Virtual. Com a inclusão do serviço em meio digital, o processo se torna mais ágil e cômodo,
já que não é necessário comparecer a uma unidade policial
para documentar o fato.
Ao criar um registro de
furto, o cidadão se compromete com a veracidade dos dados
informados. Todos os registros
são certiﬁcados e monitorados
pela equipe de Análise Criminal da Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG). Após a validação, o responsável pela ocorrência recebe o link do boletim
por e-mail.
A Delegacia Virtual é um
serviço de solicitação de registro de ocorrências, disponível
para computadores e celulares
para fatos ocorridos em Minas
Gerais, no prazo de até 30 dias.
Até 2019, quando completou cinco anos, o serviço
atingiu a marca de 1.099.340
registros realizados. A ocorrência com maior registro é
“extravio de documentos”, o
que representa 68% dos fatos,
seguido de “acidente de trânsito sem vítima”, com 25,2%, e
“extravio de objetos pessoais”,
com 5,6%. Os dois últimos são
“danos”, com 0,6%, e “comunicação de pessoa extraviada
ou desaparecida”, 0,2%.
No último ano, a Delegacia Virtual registrou, no total,
239 mil ocorrências em todas
essas modalidades. Em janeiro deste ano, já foram 20 mil
ocorrências encaminhadas.

O chefe da PCMG, delegado-geral Wagner Pinto,
ressalta a importância da nova
funcionalidade para a otimização dos recursos de investigação qualiﬁcada. “É importante
deixar claro que existe tanto o
registro virtual quanto o presencial, ambos contêm um
notícia-crime que irá culminar
em uma investigação policial.
Apenas o registro do crime que
é presencial ou não. Sendo assim, a PCMG conta com um
sistema de análise criteriosa
de todas os registros, de modo
a garantir a consistência das
ocorrências”, diz.
O delegado lembra, ainda,
a diferença do crime de furto
para o de roubo. Furto é “a subtração de coisa alheia móvel
sem violência ou ameaça contra a pessoa”. Os casos de roubo, portanto, permanecem sendo registrados exclusivamente
na modalidade presencial.
O superintendente de Informações e Inteligência Policial da PCMG, delegado Ivan
José Lopes, destaca a geração
de mais economia para o Estado, considerando que a iniciativa vai ao encontro da política
de simpliﬁcação do Governo
de Minas. “Entendemos que
a nova funcionalidade da Delegacia Virtual vai trazer mais
comodidade ao cidadão e desonerar as nossas delegacias e
as unidades da Polícia Militar”,
observa.
Segundo o superintendente Central de Canais de Atendimento da Seplag, Reginaldo
Gonçalves, o governo estadual
tem buscado, por meio do Projeto Estratégico Minas Atende,
lançado em 2019, ampliar os
canais de atendimento e aproximar o cidadão do Estado.

“Trabalhamos em parceria com os órgãos e entidades
estaduais com esse objetivo,
buscando incorporar novas
funcionalidades no aplicativo.
Agora, conseguimos ampliar
o boletim de furto para o MG
App. Também no aplicativo,
disponível para Android e iOS,
é possível encontrar uma gama
de serviços públicos para facilitar a vida do cidadão mineiro”, explica Gonçalves.
MG App
No MG App para Android, a nova funcionalidade
entrou no ar nesta quarta-feira
(4). Em breve, estará disponível também para iOS.
Para registrar o boletim
pelo aplicativo, o usuário deve
clicar no menu “Segurança”,
opção na qual também são disponibilizados outros serviços
da Delegacia Virtual, como
registro de acidente de trânsito
sem vítima, extravio de documentos e objetos pessoais.
O MG App, coordenado
pela Seplag e desenvolvido
pela Prodemge, disponibiliza
diversos serviços para o cidadão, como emissão de extratos
de multas de trânsito e consulta
da situação do veículo, agendamento de doação de sangue,
emissão de documentos, consulta ao histórico de contas da
Cemig e da Copasa, entre outras funcionalidades.
Cerca de 250 mil usuários
utilizam o aplicativo mensalmente, que está disponível
gratuitamente para Android e
iOS. Ao todo, mais de 800 mil
downloads já foram realizados.
Minas Atende
Com o objetivo de aproximar o cidadão dos serviços
públicos, simpliﬁcar a prestação de serviços e torná-la mais
dinâmica e ágil, o Governo de
Minas Gerais lançou, em 2019,
o Programa Minas Atende. O
projeto, operacionalizado pela
Seplag, atua em diferentes

frentes, como inovação nos
serviços públicos, aprimoramento dos canais de atendimento e disponibilização de
novas plataformas, ampliação
da cobertura de telefonia móvel para acessar os serviços do
Governo do Estado on-line, e
incentivo aos órgãos e entidades a prestarem melhores serviços para os usuários.
Entenda como
funciona o serviço
Com acesso por meio do
endereço delegaciavirtual.sids.
mg.gov.br, a Delegacia Virtual tem links de atalho também
nos sites da Polícia Civil de
Minas Gerais e do Detran-MG.
Pode ser acessada, ainda, pelo
aplicativo do Governo do Estado – MG App.
O registro de ocorrências
na Delegacia Virtual é feito
com o preenchimento de formulários que são apresentados
na tela de forma gradativa.
Todo o processo é intuitivo, e o
procedimento é formatado para
garantir o fácil entendimento
de qualquer pessoa.
Após o envio dos dados
ao sistema, a ocorrência passará por uma triagem. Em até
15 minutos, é emitida uma
mensagem ao solicitante com
o número do Registro de Eventos de Defesa Social (Reds),
antigo boletim de ocorrência,
e a forma de acessá-lo no site
do Sistema Integrado de Defesa Social (Sids). Com esse
acesso, será possível imprimir
o Reds. Se os técnicos da triagem tiverem alguma dúvida
sobre a ocorrência, o cidadão
será orientado a procurar uma
delegacia.
Essa triagem dos registros
feitos pela Delegacia Virtual é
feita por uma equipe de policiais e analistas, que trabalha
24 horas, em esquema de plantão, na sede da Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP).

Prefeitura Municipal de Vermelho Novo – MG - Extrato de Processo - PAC nº 002/2020 – Pregão Presencial “SRP” nº 001/2020.
O município de Vermelho Novo - MG, torna público a realização
de processo licitatório sob registros de preços objetivando a futura
e eventual locação de Retroescavadeira para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura conforme solicitação.
Abertura: 18/03/2020 às 08h00min. Local: Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Vermelho Novo – MG situada à Rua Prefeito
Wilson Damião nº 48 - Centro - Vermelho Novo – MG. Contato: 033
3351-8000 ou pelo e-mail licitacaovn@yahoo.com Geraldo José do
Carmo – Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Vermelho Novo – MG. Extrato de Processo – PAC nº 003/2020 – Pregão Presencial “SRP” nº 002/2020.
O município de Vermelho Novo – MG, torna público a realização de
processo licitatório objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de pães, margarina, frutas, lanches, pó de café, bebidas e
outros gêneros alimentícios através das empresas beneﬁciadas pela
Lei Complementar nº 123/2006, conforme solicitação. Abertura:
24/03/2020 às 09h00min. Local: Sala de licitações da Prefeitura
Municipal de Vermelho Novo – MG situada à Rua Prefeito Wilson
Damião nº 48-A – Centro – Vermelho Novo – MG. Contato: 033
3351-8000 email licitacaovn@yahoo.com Geraldo José do Carmo –
Prefeito Municipal.
Prefeitura Municipal de Vermelho Novo – MG. Extrato de Processo – PAC nº 083/2019 – Pregão Presencial “SRP” nº 058/2019.
O município de Vermelho Novo – MG, torna público a realização de
processo licitatório objetivando a futura e eventual aquisição parcelada de material esportivo em geral através das empresas beneﬁciadas pela Lei Complementar nº 123/2006, conforme solicitação.
Abertura: 18/03/2020 às 09h00min. Local: Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Vermelho Novo – MG situada à Rua Prefeito
Wilson Damião nº 48-A – Centro – Vermelho Novo – MG. Contato:
033 3351-8000 email licitacaovn@yahoo.com Geraldo José do Carmo – Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONÉSIA - CONCURSO
PÚBLICO – EDITAL N° 01/2020 – Empresa organizadora: EXAME AUDITORES & CONSULTORES LTDA-EPP - Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição: 26/04/2020 a 28/04/2020, pelo site www.
exameconsultores.com.br ou na Sede da Prefeitura Municipal. Inscrições: 06/05/2020 a 04/06/2020, pelo site www.exameconsultores.
com.br ou na Sede da Prefeitura Municipal. Realização das Provas:
05/07/2020. Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, na
Sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça Getúlio Vargas, nº 50,
Centro, CEP 36930-000, Simonésia/MG – Horário de expediente,
exceto aos sábados, domingos e feriados: 8h às 11h30 e 13h às 17h
- Telefone (33) 3336-1235 - e-mail gabinete@simonesia.mg.gov.br
; e no site da empresa organizadora - www.exameconsultores.com.
br. Simonésia (MG), 05/03/2020. Laerte Augusto de Souza - Prefeito
Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Reduto - MG torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 14/2020, para aquisição de
materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de saúde do Município de Reduto/MG, sendo a abertura
dos envelopes dia 20/03/2020, às 09:00 horas. O edital e maiores
informações poderão ser obtidos no Setor de Licitações, de 13:00 às
17:00 horas, telefone (33) 3378-4155. E-mail analucialicitacoes@
yahoo.com.br. Marileida de Freitas Emerick, pregoeira.

