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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

Operação da PM em Caraí 
apreende motocicletas 

produtos de crime
 Página 6

Polícias Civil, Penal 
e Militar recapturam 

fugitivos do presídio de 
Itaobim, em Medina

Nesta terça-feira (13/10/2020), a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da De-
legacia de Medina, a Polícia Penal de Minas Gerais, por meio do presídio de Itaobim, 
com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, 233ª Cia/ 2° Pelotão, recapturaram quatro 
fugitivos do presídio de Itaobim na cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Página 2

Após três mortes de 
motociclistas, Polícia 

Militar Rodoviária renova 
o alerta aos condutores

A Polícia Militar Ro-
doviária vem realizando 
um forte trabalho na cons-
cientização e prevenção de 
acidentes, principalmente 
no que tange aos motoci-
clistas que tendem a ser as 
principais vítimas, uma vez 
que o tipo de veículo não 
dispõe de mecanismos de 
proteção nos casos de co-
lisões e quedas. Página 5

MPMG deflagra operação 
'Destino Improvável' contra 

exploração irregular de 
transporte intermunicipal

A Operação denomi-
nada “Destino Imprová-
vel” foi realizada na manhã 
de quinta-feira (08/10), nos 
municípios de Belo Hori-
zonte, Almenara, Rubim, 
Jequitinhonha e Teófilo 
Otoni. Ao todo foram cum-
pridos 18 mandados de bus-
ca e apreensão. Página 5

Regras para visitas em 
presídios geram insatisfação

Uma visita a cada 30 
dias, uma só pessoa por 
vez, durante 20 minutos. 
Com essas regras, foram 
retomadas as visitas pre-
senciais aos presídios em 
Minas. Familiares de pes-
soas encarceradas, advo-
gados e alguns defenso-
res públicos levaram suas 
queixas com relação às res-
trições à Comissão de Di-
reitos Humanos da Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG). Página 4

Cemig comemora a semana 
da criança (13 a 15/10) com 

programação infantil virtual

Começou nesta terça-feira (13/10) e vai até quinta-feira (15), o evento virtual dedicado 
para as famílias o “Casa Aberta”. O projeto é regulamente realizado pela Cemig, durante 
a semana das crianças, envolvendo a família dos empregados da empresa. Página 7
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Gerais
Todos juntos contra 

o coronavírus!
Nesse cenário de com-

bate ao coronavírus, a união 
é fundamental. Para essa 
missão ninguém pode ficar 
de fora e as crianças tam-

bém podem ser verdadeiros 
heróis nessa luta! A Secre-
taria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais criou uma 
cartilha para que vocês, 

pais ou responsáveis pela 
criança, reforcem os cuida-
dos necessários para o bem 
estar de todos. E aí, amigui-
nho?! Você topa colaborar?

Polícias Civil, Penal 
e Militar recapturam 

fugitivos do presídio de 
Itaobim, em Medina

Nesta terça-feira 
(13/10/2020), a Polícia 
Civil de Minas Gerais, 
por meio da Delegacia 
de Medina, a Polícia 
Penal de Minas Gerais, 
por meio do presídio 
de Itaobim, com apoio 
da Polícia Militar de 
Minas Gerais, 233ª Cia/ 
2° Pelotão, recaptura-
ram quatro fugitivos do 
presídio de Itaobim na 
cidade de Medina, no 
Vale do Jequitinhonha.

O delegado de Medi-
na, dr. Thiago de Carva-
lho Passos destaca que, 
na noite de segunda-feira 

(12/10), noticiou-se que 
havia ocorrido uma fuga 
de seis detentos do pre-
sídio de Itaobim. As 
equipes das polícias, 
Penal e Militar, fizeram 
intenso rastreamento 
durante toda a madru-
gada, e na manhã desta 
terça-feira, a Polícia 
Civil passou a integrar 
as buscas, juntamente 
com as demais forças 
de segurança pública.

“Uma Equipe da Po-
lícia Civil, também com-
posta por um policial 
penal lotado no presídio 
de Itaobim, diligenciou 

na Rodovia BR-116, lo-
grando êxito em recap-
turar quatro dos seis fu-
gitivos, sendo prestado 
imediato apoio por parte 
da Polícia Militar, que 
também diligenciava 
na área à procura dos 
detentos. Após cum-
pridas as providências 
de praxe, os detentos 
foram entregues ao sis-
tema prisional”, disse 
o dr. Thiago. Dos 6, 
foram recapturados 4 
presos, restando dois 
ainda foragidos. (Infor-
mações/Foto: PCMG/ 
dr. Thiago Passos).

www.diariotribuna.com.br

Teófilo Otoni computa 
2.490 casos de covid-19 

(coronavírus) e 99 óbitos
A Secretaria Munici-

pal de Saúde confirmou 
em boletim epidemioló-
gico divulgado na noite 
desta terça-feira (13/10), 
o número de 2.490 casos 
positivos de Covid-19 
(coronavírus) em Teófilo 

Otoni, 07 a mais nas úl-
timas 24 horas, e registra 
99 óbitos até esta data.

Ainda de acordo com 
a secretaria são 10.421 
casos descartados, 342 
casos ativos e 2.049 ca-
sos de infectados recu-

perados. Nesta data são 
26 pacientes internados, 
sendo 09 em UTI e 17 
em leitos clínicos. Nos 
leitos SUS: 45,23% de 
ocupação dos leitos de 
UTI e 30,18% de ocupa-
ção dos leitos clínicos.

Banco terá que indenizar 
aposentada em R﹩ 6 mil
O Banco Bradesco 

terá que indenizar uma de 
suas clientes, aposentada, 
em R﹩ 6 mil, por danos 
morais. A decisão é da 
12ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais e reforma o enten-
dimento proferido em pri-
meira instância, quando 
não foi estabelecido um 
valor por danos morais.

A aposentada alegou 
que durante alguns meses, 
ao receber seu benefício 
previdenciário, valores 
referentes a um emprésti-
mo não autorizado foram 
descontados, caracteri-
zando cobrança indevi-
da. O banco se defendeu, 
dizendo que um cartão 
de crédito consignado foi 
solicitado pela aposentada. 
Apresentou ainda alguns 
documentos em sua defesa.

Dignidade lesada - 
Para o desembargador re-

lator Saldanha da Fonseca, 
os valores foram descon-
tados do seu benefício de 
forma indevida e causaram 
redução na renda da apo-
sentada. "Em virtude do 
ocorrido, a parte autora, 
ora apelante, não foi vítima 
de mero aborrecimento, e, 
sim, lesionada em sua dig-
nidade, já que teve retirada 
de seu benefício previden-
ciário, sem lastro, quantia 

necessária para a quitação 
de despesas da normalida-
de", disse o magistrado.

Os desembargadores 
Domingos Coelho e Habib 
Felippe Jabour seguiram 
o voto do relator. Veja o 
acórdão e acompanhe a 
movimentação judicial . 
(Assessoria de Comunica-
ção Institucional – Ascom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

Empréstimo não foi autorizado por cliente e era 
descontado de conta indevidamente
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Gerais
A pedido de Rodrigo 

Pacheco, Bolsonaro garante 
cota mínima para Furnas

Nova etapa do Desenvolve 
Minas Gerais foca 

qualificação da gestão 
pública municipal; primeiros 

cursos serão sobre 
encerramento de mandato

Em reunião, na quarta-
-feira (07/10), no Palácio 
do Planalto, o presidente 
Jair Bolsonaro, assegu-
rou ao senador Rodrigo 
Pacheco (MG), líder do 
Democratas, que o Minis-
tério de Minas e Energia 
irá garantir a cota mínima 
de 762 para a Represa de 
Furnas, no Sul e Sudoeste 
de Minas Gerais. O índice 
é considerado ideal por 
moradores, produtores e 
empresários do entorno do 
lago para a promoção das 
atividades como navega-
ção, turismo, piscicultura e 
produção agrícola. Segun-
do Bolsonaro, o ministério 
vai determinar a contenção 
da vazão da água que sai 
de Furnas para abaste-
cer a hidrovia Paraná-
-Tietê, em São Paulo.

Desde o ano passa-
do, Rodrigo Pacheco tem 
cobrado a manutenção da 
cota 762 dos órgãos com-

petentes. Agora, o senador 
mineiro recebeu a garantia 
do próprio presidente que a 
cota será mantida. “O nível 
abaixo disso prejudica, e 
muito, o turismo da região. 
Já levamos a demanda ao 
ministro de Minas e Ener-
gia, que está prestes a apre-
sentar uma solução: cortar 
um pouquinho essa vazão 
para que todos possam ser 
atendidos. Aliás, senador, 
parabéns por seu empenho 
e, se Deus quiser, chegare-
mos a essa demanda que 
o estado de Minas tanto 
necessita e que vai ajudar 
toda a região”, afirmou o 
presidente Jair Bolsonaro.

Rodrigo Pacheco fez 
questão de reafirmar que 
as águas da represa não 
servem apenas para a pro-
dução de energia, mas 
também para navegação, 
turismo, piscicultura e 
produção agrícola, funda-
mentais para a economia 

A Associação Mineira 
de Municípios (AMM) e 
o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) lan-
çaram, na sexta-feira (9), 
uma nova fase do projeto 
Desenvolve Minas Gerais, 
desta vez com foco na qua-
lificação das gestões públi-
cas municipais. Pensando 
na otimização do serviço 
público e na capacitação 
dos seus agentes, já estão 
abertas as inscrições para 
duas edições do curso on-
line sobre Encerramento 
de Mandato. A primeira 
turma fará o curso nos 
dias 20 e 21 de outubro; 
e a segunda nos dias 22 e 
23 de outubro. O objetivo 
é proporcionar conhe-
cimento legal e teórico 
sobre os aspectos admi-
nistrativos, financeiros e 
operacionais frente ao en-
cerramento de mandato.

O público alvo dessa 
etapa do Desenvolve Mi-
nas Gerais são os gestores 
e servidores públicos das 
mais diversas áreas, que 
trabalham direta ou indi-
retamente com a temática. 
A metodologia de trabalho 
é focada na exposição da 
legislação regente, estudo 
de casos concretos, apre-
sentação de jurisprudência 
dos Tribunais de Contas 
e Tribunais Superiores 
sobre a temática, compar-
tilhamento de experiência 
entre os participantes.

“Já estamos percor-
rendo Minas Gerais – por 
enquanto virtualmente – 
levando para os gestores de 
todas as regiões do estado a 
temática do desenvolvimen-
to econômico local em busca 
de ações e soluções para 
otimizar o comércio e a pe-
quena indústria. Nesta nova 

etapa, queremos também 
qualificar a gestão pública, 
com o intuito de melhorar 
cada vez mais os serviços 
oferecidos pelas prefeitu-
ras”, destaca o presidente da 
AMM, Julvan Lacerda.

Serão abordados te-
mas importantes para que 
os agentes públicos não in-
corram em irregularidades 
no processo do término de 
mandato. Os dois dias de 
capacitação serão dividi-
dos em três módulos. No 
Módulo I, os alunos sabe-
rão um pouco mais sobre 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal; o cenário da gestão 
pública antes da LRF; os 
pressupostos da Gestão 
Fiscal Responsável e o que 
mudou com a LRF; e as 
sanções da LRF e da Lei nº 
10.028/2000 – Lei dos Cri-
mes Fiscais. As vedações 
do último ano de mandato 
e o aumento de gastos com 
pessoal nos últimos 180 
dias de mandato também 
fazem parte dessa etapa.

O Módulo 2 é mais 
voltado para as questões 
financeiras da administração 
municipal. Os assuntos serão: 
operações de Crédito; Restos 
a Pagar e Disponibilidades de 
Caixa e limites da Dívida Pú-
blica. Após o intervalo, serão 
temas: as ponderações em 
função do Covid-19 (flexibi-
lizações de prazos); novos re-
cursos repassados pela União, 
em função do COVID-19 e 
distribuição gratuita de bens 
e Alimentação Escolar em 
tempos de pandemia.

No último módulo, as 
condutas vedadas pela Lei 
Eleitoral, o calendário de 
vedações e consequências 
(envolvendo todas as nor-
mas) e a colaboração com 
outros Entes Públicos, 
serão os assuntos. Para 

encerrar, será discutido o 
processo de Transição de 
Governo e os dez passos 
para a Boa Governança.

O curso será ministra-
do pela professora Lorena 
Ribeiro, advogada inte-
grante do escritório Moura 
e Siqueira Advogados As-
sociados, especializado em 
Direito Público (ênfase em 
direito municipal). Mestre 
em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de 
Minas Gerais e professora 
da mesma instituição.

O Projeto - O De-
senvolve Minas Gerais 
faz parte do convênio ce-
lebrado entre a AMM e o 
Sebrae Minas durante o 
Delta Fórum – Encontro 
de Desenvolvimento Eco-
nômico para Lideranças 
e Territórios, realizado 
em Belo Horizonte, em 
dezembro do ano passa-
do. A iniciativa pretende 
oferecer suporte técnico e 
capacitação aos gestores, 
servidores, empresários e 
comerciantes na implemen-
tação de medidas e ações 
que favoreçam os pequenos 
negócios e a sustentabilida-
de econômica local.

Para isso, a primeira 
etapa da parceria é a reali-
zação do “AMM nos Mu-
nicípios – Encontro Online 
nas Microrregionais”, por 
meio de reuniões virtuais 
em parceria com as 44 mi-
crorregionais mineiras e as 
nove regionais do Sebrae 
Minas. Já aconteceram 12 
encontros, com a participa-
ção de técnicos da AMM, do 
Sebrae e de entidades par-
ceiras, que vão vislumbrar 
as características de cada 
uma das microrregiões do 
Estado e analisar aquilo que 
é mais importante de ser de-
batido. (AMM/SEBRAE).

de toda a região. O senador 
lembrou ao presidente que 
mais de 500 mil pessoas, 
em 34 municípios do Sul e 
Sudoeste de Minas Gerais, 
dependem da água da Re-
presa de Furnas e voltou a 
dizer que a luta por uma so-
lução definitiva para o nível 
da represa deve estar acima 
de questões ideológicas. 
“É a união de esforços, do 
Executivo e do Legislativo, 
para poder resolver os pro-
blemas do nosso Estado”, 
destacou o senador.

Para encontrar uma 
solução para o baixo nível 
do Lago de Furnas, Rodri-
go Pacheco já se reuniu 
com os diretores da Agên-
cia Nacional das Águas 
(ANA), Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Ane-
el) e do Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico 
(ONS). Sem encontrar 
uma explicação concreta 
para o caso, o líder do 
Democratas promoveu, 
então, audiência pública, 
na Comissão de Infraestru-
tura, para debater o tema 
e encontrar soluções rá-
pidas para resolver o caso 
de Furnas. Na ocasião, o 
senador solicitou, inclusi-
ve, uma perícia à Polícia 
Federal para entender se a 
vazão do Lago de Furnas 
para São Paulo estaria pre-
judicando Minas Gerais.

O início do mês de 
outubro nos faz recordar 
três luminares da Huma-
nidade: o líder pacifista 
Mohandas Karamchand 
Gandhi (1869-1948), 
nascido em Porbandar, 
Índia, no dia 2; o Co-
dificador da Doutrina 
Espírita, Hippolyte Léon 
Denizard Rivail (1804-
1869), conhecido pelo 
nome de Allan Kardec, 
que veio ao mundo no 
dia 3, na acolhedora 
Lyon, França; e Fran-
cisco de Assis (1181-
1226), que tem o seu dia 

celebrado no dia 4. Ele é 
o patrono da Legião da 
Boa Vontade (LBV).

Aos de Boa Vontade - 
Em Ao Coração de Deus 
— Coletânea Ecumênica 
de Orações (1990), fiz 
constar a Prece dos Ho-
mens de Boa Vontade, de 
autoria do Taumaturgo da 
Úmbria, o qual considero 
o Santo do Ecumenismo. 
Apresento-a, a seguir, 
numa homenagem aos 
que, sem fronteiras, pelo 
mundo, difundem os ide-
ais de Amor e Justiça.

“Senhor!
“No silêncio deste 

dia que amanhece, venho 
pedir-Te a Paz, a sabedo-
ria, a força. “Quero hoje 
olhar o mundo com os 

olhos cheios de Amor.
“Quero ser paciente, 

compreensivo, prudente. 
“Quero ver, além das 
aparências, Teus filhos 
como Tu mesmo os vês, 
e assim, Senhor, não ver 
senão o Bem em cada um 
deles. “Fecha meus ouvi-
dos a toda calúnia, guar-
da a minha língua de toda 
a maldade. “Que só de 
bênçãos se encha a minha 
Alma. “Que eu seja tão 
bom e tão alegre que to-
dos aqueles que se apro-
ximem de mim sintam a 
Tua presença.“Reveste-
-me de Tua beleza, Se-
nhor, e que no decur-
so deste dia eu Te re-
vele a todos". Amém! 
Louvado seja Deus!

Gandhi, Kardec e 
o Santo de Assis

José de Paiva Netto | Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br | www.boavontade.com
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Gerais
Regras para visitas em 

presídios geram insatisfação

Uma visita a cada 30 dias, 
uma só pessoa por vez, durante 
20 minutos. Com essas regras, 
foram retomadas as visitas pre-
senciais aos presídios em Minas, 
no último dia 26 de setembro, 
depois de quase seis meses 
de suspensão por causa da 
pandemia de Covid-19. Fami-
liares de pessoas encarceradas, 
advogados e alguns defensores 
públicos levaram suas queixas 
com relação às restrições à 
Comissão de Direitos Humanos 
da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), nesta 
quinta-feira (08/10/20).

A retomada das visitas se-
gue as determinações do Plano 
Minas Consciente, instrumen-
to adotado pelo Governo do 
Estado para conter a propa-
gação do coronavírus. Assim, 
mesmo com as restrições, as 
visitas só são permitidas em 
unidades prisionais localiza-
das em cidades que estejam 
nas chamadas ondas verde ou 
amarela do plano. Para a vice-
-presidenta da Comissão de 
Direitos Humanos, deputada 
Andréia de Jesus, as regras 
precisam ser revistas urgente-
mente, pois as pessoas priva-
das de liberdade também estão 
sendo privadas de um contato 
mínimo com suas famílias.

Durante a audiência, que 
teve participação remota de 
cerca de 200 pessoas, foram 
apresentadas também várias 
denúncias de maus tratos 
dentro dos presídios, falta de 
água e de assistência médica, 
além de reclamações sobre 
transferências irregulares de 
presos durante a pandemia. 
Outro ponto enfatizado por 
vários participantes é que co-
mida estragada estaria sendo 
servida aos detentos. 

Como desdobramento 
das discussões, a comissão 
aprovou vár ios  requer i-
mentos assinados pela pre-
sidenta, Leninha, e pelas 
deputadas Andréia de Jesus 
e Beatriz Cerqueira, com 
pedidos de revisão das nor-
mas de visitação, de esclare-
cimentos e de providências 
dos órgãos responsáveis.

O deputado Carlos Pi-
menta acredita que as restri-
ções foram necessárias, mas 
prometeu que vai pleitear 
junto à Secretaria de Estado 
da Saúde o início da testagem 
em massa da população car-
cerária e dos trabalhadores 
no sistema prisional. Para 
a deputada Celise Laviola, 
a portaria foi elaborada da 
melhor forma possível, den-
tro da situação de pandemia 
pela qual o Estado atravessa.

Governo informa que 
regras poderão ser revis-
tas - As regras para visitação 
estão contidas na Portaria 
Conjunta 08/20, elaborada 
pela Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública 
(Sejusp), Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), 
Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG), Defensoria 

Pública do Estado (DPMG) 
e Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-MG). 

O secretário-adjunto de 
Justiça e Segurança Pública, 
Gustavo Tostes, que represen-
tou o governo na audiência, 
lembrou que a pandemia trou-
xe um cenário inédito, nos últi-
mos cem anos, para todos. Por 
isso, teria sido necessário agir 
rapidamente visando preservar 
a vida dos presos e dos agentes 
de segurança. O resultado das 
medidas adotadas, segundo 
ele, foi o baixíssimo número 
de óbitos e contaminações no 
sistema prisional em Minas.

Gustavo Tostes salientou 
que a Portaria Conjunta foi o 
primeiro passo para amenizar 
o incômodo causado por essas 
restrições. Porém, segundo 
ele, o governo promove reuni-
ões diárias para avaliar a situ-
ação, não sendo descartada a 
revisão das novas exigências, 
como o limite de 20 minutos 
para as visitas, tão logo a 
questão sanitária permita.

A deputada Andréia de 
Jesus, a advogada popular e 
criminalista Fernanda Olivei-
ra, e a promotora de justiça 
de Direitos Humanos Cláudia 
do Amaral Xavier cobraram 
do governo mecanismos que 
garantam o diálogo com as 
famílias dos encarcerados. 
"Por mais que tenha sido boa a 
intenção dos que elaboraram a 
portaria, a escuta dos afetados 
pelas medidas é imprescindí-
vel", afirmou a promotora.

"Vidas presas impor-
tam", diz representante das 
famílias - Uma das críticas 
mais contundentes veio da mes-
tre em Direito e Criminologia 
Deise Benedito, que também é 
perita do movimento Mecanis-
mo Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura. Para ela, a 
visitação de apenas 20 minutos 
por mês é cruel e injusta, prin-
cipalmente para familiares de 
detentos que precisam fazer 
viagens longas até os presí-
dios e que, depois, ainda são 
submetidos a procedimentos 
de revista "ultrajantes".

Deise Benedito afirma que 
a pandemia de Covid-19 veio 
escancarar ainda mais as ma-
zelas do sistema penitenciário 
brasileiro, que convive com su-
perlotação e condições de per-
manência degradantes para os 
detentos. Afirmando que 6% da 
população carcerária em todo 

País é composta por jovens 
negros, com idade entre 18 e 25 
anos, ela comparou as celas dos 
presídios aos navios negreiros 
da época da escravidão.

Para os defensores públi-
cos Maxnei Gonzaga e Rômulo 
Luis Veloso, que atuam na 
comarca de Betim (RMBH), 
estaria havendo violação de 
direitos com as novas regras de 
visitação. Um dos erros aponta-
dos por Rômulo Veloso seria a 
proibição de visitas de pessoas 
vindas de outros Estados. "Se 
em nenhum momento houve 
proibição da entrada de ônibus 
vindos de outros Estados em 
Minas, por exemplo, porque 
essas pessoas não podem entrar 
nos presídios para visitar um 
parente detido?", indagou.

A defensora que represen-
tou a Defensoria Pública de 
Minas Gerais, Emilia Eunilce 
Alcaraz Castilho, no entanto, 
considerou que a portaria traz 
regras que são transitórias, e 
que a ideia, no momento em 
que os órgãos assinaram a 
medida, era avançar com os 
protocolos à medida que as 
condições sanitárias permitis-
sem. Uma das possibilidades, 
segundo ela, é que o tempo 
de 20 minutos seja ampliado 
nas unidades prisionais com 
menor número de detentos.

Já a presidente da Asso-
ciação de Amigos e Familiares 
de Pessoas em Privação de 
Liberdade, Maria Teresa dos 
Santos, fez várias críticas às 
novas regras e afirmou que 
são inúmeras as denúncias de 
maus tratos dentro dos presí-
dios, no período em que as 
visitas estiveram totalmente 
suspensas. Também disse que 
os presos estariam receben-
do "comida azeda". Com as 
frases "ser família de preso 
não é crime" e "vidas presas 
importam", Maria Tereza 
resumiu seu posicionamento.

Marmitas - O secretário-
-adjunto Gustavo Tostes ga-
rantiu que, sempre que o Poder 
Executivo toma ciência da 
oferta de refeições contamina-
das ou estragadas, as empresas 
responsáveis são punidas, e são 
realizadas novas contratações. 
No entanto, as irregularidades 
seriam pontuais, de acordo 
com Gustavo Tostes, em um 
universo de mais de 250 mil 
refeições servidas diariamente 
a detentos e agentes prisionais 
e socioeducativos do Estado.

Empresa condenada por 
alienação indevida em 

um empréstimo
A Portoseg S.A - 

Crédito, Financiamen-
to e Investimento, foi 
condenada, em primeira 
instância, a indenizar 
em R﹩ 9 mil por danos 
morais, uma mulher que 
teve seu veículo alie-
nado como garantia de 
um empréstimo que ela 
não autorizou e sequer 
conhecia a beneficiária. 
A sentença, publicada 
no último dia 30 de se-
tembro, é do juiz da 28ª 
Vara Cível de Belo Ho-
rizonte, Bruno Teixeira 
Lino. De acordo com a 
ação, a mulher anunciou 
o veículo Ford Fiesta, 
de sua propriedade em 
um site e um dos inte-
ressados solicitou a ela 
que lhe apresentasse o 
recibo de venda, sob o 
pretexto de verificar se 
estaria em branco e apto 
para que ele obtivesse 
um financiamento.

Ela contou que, pos-
teriormente, o homem 
informou a desistência 
da compra e ela nego-
ciou com outra interes-
sada, pelo valor de R﹩ 
12.500,00, preenchendo 
o recibo em nome dela 
e fornecendo os demais 
documentos para que a 
compradora procedesse 
à transferência. Porém, 
alegou que foi surpreen-
dida com a informação 
da compradora de que o 
despachante não conse-
guiu transferir o veículo 
para o nome dela, porque 
este estaria alienado a 
um contrato da Portoseg.

A proprietária do 
Ford Fiesta procurou o 
Detran que confirmou 
a alienação do veículo. 
Ela registrou um boletim 
de ocorrência, sendo 
orientada a procurar a 

empresa que alienou o 
veículo dela. Em contato 
com a empresa, esta ar-
gumentou que o emprés-
timo foi concedido sem 
quaisquer embaraços, 
apresentando-lhe a cédula 
de concessão de crédito 
em nome de outra mulher 
que a proprietária do veí-
culo desconhecia.

A proprietária do 
Ford Fiesta entrou com a 
ação judicial requerendo 
a concessão de tutela de 
urgência para determinar 
o cancelamento do gra-
vame (alienação) e a abs-
tenção da ré de ingressar 
judicialmente contra ela 
em relação ao veículo. 
Pediu também o cance-
lamento em definitivo da 
alienação de seu veículo e 
condenação da financeira 
ao pagamento de indeni-
zação por danos morais e 
juntou documentos.

A empresa Portoseg 
contestou o pedido afir-
mando a ausência de ato 
ilícito, e argumentan-
do que a outra mulher 
apresentou todos os 
documentos necessá-
rios para concessão do 
crédito.  Disse que a 
cliente que solicitou o 
financiamento tomou 
conhecimento de que o 
carro já havia sido ven-
dido para outra mulher 
e que solicitou o can-

celamento do contrato de 
financiamento. Afirmou 
ainda que procedeu com a 
retirada do impedimento.

Dano moral - Ao 
analisar o processo, o 
juiz Bruno Teixeira Lino 
verificou que a Portoseg 
não impugnou a inserção 
do gravame, porém afir-
mou que não houve ato 
ilícito. Também verificou 
que ela concedeu con-
trato de financiamento 
com gravame de aliena-
ção fiduciária do veículo 
sem o lastro contratual 
comprovado com a pro-
prietária do Fiesta, que 
autorizassem à contra-
tante a alienar o veículo.

Ele concluiu que o 
lançamento indevido do 
gravame acarretou dano 
moral à requerente, pois 
prejudicou no comércio e 
na vida social, conforme 
demonstrado pelo bole-
tim de ocorrência e pelos 
fatos relatados. Julgando 
ter havido lesão a direito 
de personalidade, arbitrou 
a indenização por dano 
moral em R﹩ 9 mil e 
ainda determinou o can-
celamento definitivo da 
alienação sobre o veículo. 
Processo nº 5079115-
46.2018.8.13.0024, no 
PJe . (Assessoria de Co-
municação Institucional – 
Ascom - TJMG - Unidade 
Fórum Lafayette).

Crédito concedido a cliente teve como garantia veículo de outra pessoa

Documento de veículo vendido estava com impedimento

Em audiência pública, defensores e familiares de presos pediram 
revisão de restrições impostas pelo governo

Audiência foi presidida pela deputada Andreia de Jesus e teve a 
participação remota de quase 200 pessoas - Foto: Sarah Torres
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Motociclista inabilitado 
morre em acidente na MGC 
342, Ouro Verde de Minas

Após três mortes de 
motociclistas, Polícia 

Militar Rodoviária renova 
o alerta aos condutores
A Polícia Militar Ro-

doviária vem realizando 
um forte trabalho na cons-
cientização e prevenção de 
acidentes, principalmente 
no que tange aos motoci-
clistas que tendem a ser 
as principais vítimas, uma 
vez que o tipo de veículo 
não dispõe de mecanismos 
de proteção nos casos de 
colisões e quedas. No perí-
odo noturno o risco torna-
-se mais presente, devido 
ao sistema de iluminação 
reduzido em relação aos 
veículos de 04 rodas. O 
motociclista pode não per-
ceber em tempo hábil as 
curvas, buracos, galhos, 
animais, dentre outros, e 
sofrerem graves acidentes.

O comandante do 1º 
Pelotão da 15ª Cia PM Ro-
doviária, tenente Reinaldo 
Martins informa que, “no 
ano de 2020, vivenciamos 
uma crescente redução no 
número de acidentes nas 
60 cidades dos Vales do 
Mucuri e Jequitinhonha, 
sob nossa responsabilida-
de graças ao planejamento 
do comando da 15ª Cia 
PM Rv e do trabalho in-
cessante dos nossos brio-
sos policiais militares”.

Destaca o trabalho 
da imprensa que tem sido 
grande parceira apoiando 
na divulgação das orien-
tações, operações, apre-
ensões e prisões e dicas 
importantes. “Esta parceria 
vem rendendo excelentes 
resultados e pretendemos 
mantê-la, uma vez que 
tem contribuído na produ-
ção de segurança pública. 
Ocorre que, nosso traba-
lho constante requer uma 
contrapartida dos usuários 
das rodovias que precisam 
entender as suas responsa-
bilidades e conduzirem os 
veículos de forma prudente 
e defensiva, visando a pro-
teção das suas integridades 
físicas, dos ocupantes dos 
veículos, bem como dos 
demais motoristas, ciclis-
tas e pedestres”, disse.

Em menos de 10 dias, 
em localidades distantes 
uma das outras 03 motoci-
clistas perderam as vidas 
em acidentes similares, 
provavelmente queda após 
a perda do controle direcio-
nal. “Deixamos os nossos 
sentimentos aos familia-

N o  ú l t i m o  s á b a d o 
(10/10), a Polícia Militar 
Rodoviária registrou um gra-
víssimo acidente com vítima 
fatal na MGC-418, cidade 
de Ouro Verde de Minas. 
Conforme consta no boletim 
de ocorrências, o condutor 
de 36 anos e o passageiro de 
13, transitavam na referida 
rodovia, sentido Frei Gaspar 
a Ouro Verde de Minas, quan-
do provavelmente o condutor 
teria perdido o controle dire-
cional em um aclive leve em 
curva à esquerda, saído do 
leito da pista de rolamento e 
chocado contra uma estaca 
de madeira delimitadora da 
propriedade rural, em segui-
da os dois foram projetados 
novamente para o leito da 
via, sendo lançados no chão.

“O condutor faleceu ain-
da no local e o passageiro 
menor de idade foi socorrido 
por uma ambulância da cidade 
de Ouro Verde de Minas e 
encaminhado ao Hospital Dr. 
Raimundo Gobira em Teófilo 
Otoni com lesões graves, 

incluindo fratura na perna e 
corte na coxa, permanecendo 
internado. Deixamos os nos-
sos sentimentos aos familia-
res”, disse o tenente Reinaldo, 
comandante do 1º Pelotão 
da 15ª Cia PM Rv. A perícia 
técnica da Polícia Civil com-
pareceu ao local, realizou os 
trabalhos de praxe, removeu o 
corpo, sendo a pista liberada.

“Vale relembrar que nos-
sas rodovias são estreitas, 
sinuosas e com pouco acos-
tamento. São vias seguras 
desde que os usuários res-
peitem as suas características 
momentâneas, que inclui ve-
locidade reduzida conforme a 
sinalização existente, grande 
fluxo de veículos, chuva, 
nevoeiro, período noturno e 
o traçado” destacou o militar.

Em relação às motoci-
cletas ele alerta que os cuida-
dos devem ser ainda maiores, 
tendo em vista que são veícu-
los sem proteção nos casos de 
acidentes e normalmente os 
ocupantes sofrem lesões gra-
ves ou a morte. No período 

noturno o risco torna-se mais 
presente, devido ao sistema 
de iluminação reduzido em 
relação aos veículos de 04 
rodas. O motociclista pode 
não perceber em tempo hábil 
as curvas, buracos, galhos, 
animais, dentre outros, e so-
frerem graves acidentes.

O tenente Reinaldo mais 
uma vez ressalta que a Polícia 
Militar Rodoviária continuará 
com as operações preventivas 
com objetivo de produzir 
segurança para a sociedade e 
renova o convite a população 
para um trabalho conjunto, 
de forma que os usuários 
das rodovias dirijam com 
responsabilidade, prudência e 
consciência. “Somando forças 
teremos vias mais seguras para 
todos”, disse. “Polícia Militar 
de Minas Gerais: os anjos 
da guarda dos caminhos de 
Minas”. (Informações/Fotos: 
Tenente Reinaldo/ comandan-
te 1º PEL/ 15ª Cia PM Rv). 
O condutor foi identificado 
como sendo Ronaldo Silva Pe-
reira, de 36 anos, inabilitado.

res”, disse o tenente: >No 
dia 05 de outubro na MG-
105, cidade de Joaíma, um 
senhor de 62 anos de idade, 
transitava sentido Fronteira 
dos Vales a Joaíma, quando 
em uma curva acentuada 
teria perdido o controle, 
caído e morreu no local.

> No dia 10, conforme 
consta no boletim de ocor-
rências, um homem de 36 
anos e um adolescente de 
13, transitavam na rodovia 
sentido Frei Gaspar a Ouro 
Verde de Minas, quando 
provavelmente o condutor 
teria perdido o controle 
direcional em um aclive 
leve em curva a esquer-
da, saiu do leito da pista 
de rolamento e chocou-
-se contra uma estaca de 
madeira delimitadora da 
propriedade rural, em se-
guida foram projetados no-
vamente para o leito da via, 
sendo lançados no chão. 
O condutor faleceu ainda 
no local e o passageiro 
foi encaminhado por uma 
ambulância de Ouro Verde 
de Minas para o hospital 
Dr. Raimundo Gobira em 
Teófilo Otoni com lesões 
graves, incluindo fratura 
na perna e corte na coxa, 
permanecendo internado.

> No dia 11, desta vez 
na MG-105, aproximada-
mente 03 quilômetros da ci-
dade de Águas Formosas, o 
condutor de 53 anos de ida-
de provavelmente perdeu o 
controle da motocicleta no 
trecho bastante sinuoso, 
caiu e morreu no local.

Na oportunidade o 

tenente Reinaldo alerta 
os condutores de moto-
cicletas quanto a questão 
da imperícia mesmo para 
aqueles que são devida-
mente habilitados. “Sabe-
mos que após o processo 
de habilitação algumas 
pessoas precisam de um 
certo tempo para se adapta-
rem a determinadas rodo-
vias, devido às suas carac-
terísticas de sinuosidade, 
estreitamento, velocidade 
e tipos de veículos que 
nelas circulam”, explicou.

Ele relembra que nos-
sas rodovias são estrei-
tas, sinuosas e com pouco 
acostamento. São vias bem 
sinalizadas e seguras desde 
que os usuários respeitem 
as suas características mo-
mentâneas, que inclui ve-
locidade reduzida confor-
me a sinalização existente, 
grande fluxo de veículos, 
chuva, nevoeiro, período 
noturno e o traçado.

“A Polícia Militar Ro-
doviária continuará com as 
operações preventivas com 
objetivo de produzir segu-
rança para a sociedade e 
renovamos o convite à po-
pulação para um trabalho 
conjunto, de forma que os 
usuários das rodovias diri-
jam com responsabilidade, 
prudência e consciência. 
Somando forças teremos 
vias mais seguras para 
todos”. “Polícia Militar de 
Minas Gerais: os anjos da 
guarda dos caminhos de 
Minas”. (Tenente Reinaldo 
Martins, comandante 1º 
PEL/ 15ª Cia PM Rv).

MPMG deflagra operação 
'Destino Improvável' contra 

exploração irregular de 
transporte intermunicipal

O Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG), 
por meio do Grupo de 
Atuação Especial no Com-
bate ao Crime Organizado 
(Gaeco) e da 2ª Promotoria 
de Justiça de Almenara, 
juntamente com as polícias 
Militar (PM) e Civil (PC), 
bem como com a Correge-
doria da PC e Secretaria da 
Fazenda de Minas Gerais, 
deflagraram, na manhã 
de quinta-feira (08/10), 
a operação Destino Im-
provável. Ao todo foram 
cumpridos 18 mandados 
de busca e apreensão nos 
municípios de Belo Hori-
zonte, Almenara, Rubin, Je-
quitinhonha e Teófilo Otoni.

Trata-se de investiga-
ção/repressão qualificada 
aos crimes contra a ordem 
econômica e tributária e 
contra as relações de con-
sumo (artigo 1º, inciso V, 
artigo 7º, inciso VII, ambos 
da Lei 8.137/90); crimes 
contra a segurança aos 
meios de transporte (artigo 

265, Código Penal); crimes 
contra a administração em 
geral (artigo 328, Código 
Penal) e organização cri-
minosa (art. 2º da Lei nº 
12.850/13); delitos esses 
cujas  penas  máximas, 
somadas, podem totali-
zar 28 anos de prisão.

Durante as investiga-
ções vieram à tona elemen-
tos de informação dando 
conta de que os investigados 
- por meio de pessoas físi-
cas e jurídicas interpostas 
- sem permissão, de for-
ma clandestina, exploram 
transporte intermunicipal 
de passageiros no estado 
de Minas Gerais, o que 
ocasiona grandes prejuízos 
ao erário público por meio 
da queda na arrecadação de 

tributos, além da redução na 
oferta de empregos formais 
e da exposição de passagei-
ros a riscos físicos.

As expectativas são 
de que, com as cautela-
res cumpridas nesta data, 
mais elementos probatórios 
sejam encontrados, bem 
como que outros suspeitos 
de integrarem a organiza-
ção sejam identificados. 
Três promotores de Justiça 
participaram da operação. 
A Receita Estadual irá ana-
lisar a documentação e os 
computadores apreendidos 
e, sendo constatada a pres-
tação clandestina de serviço 
de transporte de passagei-
ros, irá exigir o ICMS não 
recolhido ao Estado. (Fonte: 
Gaeco/ mpmg.mp.br).
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Segurança Pública/Gerais
Homem é morto a golpes 

de facão no Bairro 
Plataforma em Pedra Azul 

Operação da PM em Caraí 
apreende motocicletas 

produtos de crime

Tático Móvel da Polícia 
Militar apreende drogas no 
Bairro Laticínio em Nanuque

O crime ocorreu na 
segunda-feira (12/10), na 
Rua Marcolino Pereira 
Barbosa, Bairro Plataforma 
na cidade de Pedra Azul. 
Nesta data a Polícia Militar 
recebeu denúncia anônima 
informando nomes de dois 
homens, R.R.O. de 25 anos 
e L.H.P.S. de 26 anos, que 
estariam dentro de uma casa 
agredindo um homem, e 
uma equipe PM foi ao lo-

A Polícia Militar lotada 
no 2º pelotão da cidade de 
Caraí prendeu em flagrante 
duas pessoas, na sexta-feira 
(09/10), sendo uma por re-
ceptação, na posse de uma 
motocicleta Honda CG 150 
Titan, cor prata, tomada de 
assalto no estado de São 
Paulo, e a outra por adul-
terar sinais identificadores 
do veículo Honda CG 125 
Titan, cor roxa, que apre-
sentava chassis raspado, e 
placa de outro veículo.

Os dois foram condu-
zidos à delegacia de Polícia 
Civil de Teófilo Otoni e os 

Na sexta-feira (09/10), 
a equipe Tático Móvel da 
Polícia Militar em Nanuque, 
realizava patrulhamento no 
Bairro Laticínios, quando re-
cebeu denúncias informando 
sobre tráfico de drogas ocor-
rendo no local e ainda se-
gundo informações, haveria 
indivíduos ostentando armas 
de fogo em via pública.

Os militares foram ao 
endereço informado e de-
pararam com um indivíduo 
em atitude suspeita, que fu-
giu ao perceber a presença 
da PM. Foram feitas buscas 

cal e constatou que Vilmar 
Ferreira dos Santos, de 57 
anos, estava no seu quarto, 
em cima da cama, com 
vários cortes contusos na 
cabeça e sem sinais vitais. 
Próximo ao local, os poli-
ciais prenderam e algema-
ram R.R.O., que confessou 
ter matado a vítima com 
golpes de facão na cabeça.

Após a perícia pela 
equipe da Polícia Civil no 
local, o corpo foi removido 
ao IML para ser necrop-
siado. O facão usado no 
crime foi apreendido. Os 
militares fizeram diligên-
cias pelas imediações e 
conseguiram localizar o 
outro envolvido L.H.P.S. 
que estava com uma mo-
chila contendo um frasco 
de vinho. Ao avistar a PM 
ele fugiu, mas foi perse-
guido e capturado, sendo 
necessário o uso da força 
para algemá-lo. L.H. disse 
que estava dentro da casa 

da vítima com o R.R.O., 
e que deu um empurrão 
na vítima, que estava em 
cima de sua cama.

O primeiro envolvido 
R.R.O., disse à PM que 
matou a vítima porque em 
data anterior (07/10/2020), 
foi até a casa dela para 
consumir bebida alcoólica 
e, na ocasião, a vítima te-
ria desferido uma paulada 
e amarrado seus braços, 
punhos, tronco e pescoço 
com uma corda, e estando 
indefeso, a vítima o teria 
estuprado e o deixado amar-
rado o dia todo. Ele relatou 
outros fatos à PM justifican-
do a motivação do crime. 
Os autores do homicídio 
foram encaminhados a um 
hospital, pois apresenta-
vam lesões leves e escoria-
ções pelo corpo, logo após 
foram conduzidos para a 
delegacia de Polícia Civil. 
(Informações: ocorrência 
registrada pela PMMG).

veículos apreendidos foram 
encaminhados pelo guincho 
a um pátio credenciado 
junto ao Detran em Novo 
Cruzeiro. Equipe: tenente 

Thalles, sargentos Inimar 
e Warley, cabo Rafael. (In-
formações/Foto: Tenente 
Thalles Dohler Schutte/ 
Cmt. 2º Pel/ 232ª Cia PM).

pelo local da fuga, sendo 
encontrada uma embala-
gem plástica contendo 14 
buchas de substância seme-
lhante à maconha. O mate-

rial foi encaminhado à de-
legacia de Polícia Civil. O 
suspeito não foi localizado. 
(Informações/Foto: ACO 
24ª Cia PM Ind, Nanuque).

PM prende homem que 
passava dinheiro falso no 

comércio de Almenara
A Polícia Militar 

prendeu um homem de 
43 anos, na quinta-feira 
(08/10), na área central 
da cidade de Almenara, 
no Vale do Jequitinho-
nha, por envolvimento 
com a distribuição de 
dinheiro falso no co-
mércio. A PM recebeu 
denúncias informando 
que um homem estaria 
real izando compras 
no comércio no centro 
da cidade e efetuando 
pagamento com notas 
falsas, e fez diligên-
cias para tentar loca-
lizar o suspeito.

Com a ajuda de 
câmaras de monitora-
mento, a PM conse-

guiu localizar e abordar 
um suspeito, que estava 
em uma casa no Bairro 
Monte das Oliveiras. 
Durante as buscas foram 
localizadas e apreendi-
das várias cédulas de 
R﹩100, R﹩50 e R﹩20 re-
ais falsas, totalizando a 
quantia de R﹩ 3.900,00.

Também foi loca-
lizada e apreendida a 
quantia de R﹩ 2.659,00, 

em dinheiro verdadei-
ro decorrente de troco 
adquirido no comércio 
e 01 aparelho telefone 
celular de procedência 
duvidosa. O suspeito e 
os materiais apreendidos 
foram encaminhados 
para a delegacia de Polí-
cia Civil para as medidas 
cabíveis. (Informações/
Foto: Assessoria de co-
municação do 44º BPM).

Vilmar Ferreira dos Santos, 
de 57 anos – vítima

Condutor de 43 anos 
capota veículo na zona 
rural de Padre Paraíso e 

morre no local
O acidente ocorreu no 

sábado (10/10), numa es-
trada vicinal em localidade 
conhecida como Córrego 
Manoel Dias, zona rural de 
Padre Paraíso. A Polícia Mi-
litar deparou com um veícu-
lo Fiat Strada de cor preta, 
placa OPC-3611, capotado 
em um barranco de uma al-
tura de aproximadamente 
10 metros, e uma vítima do 
sexo masculino caída ao 
lado do carro já sem vida. 
Populares informaram 
que uma equipe do Samu 
havia socorrido a outra 
vítima que seria o passa-
geiro e encaminhado ao 
hospital de Padre Paraíso.

Parentes da vít ima 
fatal e populares também 
se encontravam no local, 
e a vítima foi identificada 
como sendo Domingos 
Galvani Neto, 43 anos, 
condutor do veículo, que 
apresentava um corte pro-

fundo no couro cabeludo 
com perda de massa ence-
fálica. Uma mulher de 47 
anos, disse que conduzia 
o seu veículo por uma es-
trada de terra da cidade de 
Padre Paraíso à comuni-
dade rural Abelha Brava, 
e quando passava pela lo-
calidade Córrego Manoel 
Dias, em uma curva foi 
ultrapassada pela esquer-
da por outro veículo que 
seguia no mesmo sentido.

Disse que após a ma-
nobra o condutor do carro 
perdeu o controle direcional, 
saiu da pista pela direita, ba-
teu em uma cerca e caiu em 
um barranco às margens da 
estrada. Ela percebeu que ha-
via duas vítimas no automó-
vel e de imediato acionou a 
equipe do Samu. O corpo da 
vítima foi removido ao IML 
da cidade de Almenara para 
ser necropsiado. (Ocorrência 
registrada pela PMMG).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE 
PARAÍSO/MG - Aviso de Licitação – Pregão 
Presencial Nº. 026/2020 - O Município de Padre 
Paraíso/MG comunica que abrirá Processo Licitató-
rio Nº. 063/2020, Modalidade Pregão Presencial Nº. 
026/2020, cujo objeto é a aquisição de materiais (areia 
industrializada, brita, pó de brita e pedra marroada) 
para atender as necessidades da secretaria municipal 
de obras, infraestrutura, transporte e serviços urbanos 
de Padre Paraíso/MG. A Abertura será dia 27/10/2020 
às 08h00min, na Sala de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Padre Paraíso, Rua Prefeito Orlando Tavares, 
10, Centro - CEP: 39.818-000. Informações: Tel/Fax: 
(33) 3534-1229 com Mirian Jardim Costa Reis – Pre-
sidente da CPL, pelo e-mail: licitacaopp@gmail.com 
ou pelo site: www.padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

Cemig comemora a semana da criança 
com programação infantil virtual

Nota à Imprensa

Começou nesta terça-
-feira (13/10) e vai até 
a próxima quinta-feira 
(15/10), o evento virtual 
dedicado para as famílias 
o “Casa Aberta”. O proje-
to é regulamente realiza-
do pela Cemig, durante 
a semana das crianças, 
envolvendo a família dos 
empregados da empresa. 
Mas, esse ano, devido a 
pandemia, o evento será 
realizado de forma virtual  
e está aberto ao público 
em geral. Para participar, 
basta acessar o site da 
Cemig: https://novopor-
tal.cemig.com.br.

Com o tema “Energia 
Criativa: como a ener-

gia da criatividade pode 
transformar”, a Cemig 
convida adultos e crianças 
a exercitar a criatividade e 
a imaginação construindo 
brincadeiras, elaborando 
receitas e embarcando 
nas histórias contadas por 
meio dos fi lmes e músicas  

Confi ra a programa-
ção para as tardes dos 
próximos 3 dias:

 >15h30 - Uma recei-
tinha, feita por um dos co-
laboradores  da Cemig ou 
seus fi lhos; >16h30- Um 
fi lme/animação na sessão 
cinema; >17h30 - Uma 
oficina de brinquedos, 
com níveis fácil e difícil; 
>18h30 - Pra encerrar, 

 Cemig informa que 
o fogo na rede de energia 
da avenida Getúlio Vargas, 
no centro de Teófi lo Otoni, 
ocorrido hoje (13/10), por 
volta de 11h, foi causado 
por uma falha e conse-
quente aquecimento da co-
nexão dos cabos no local.

Equipes da empresa 
e do corpo de bombeiros 

foram acionadas e a situa-
ção de risco foi eliminada. 
Técnicos da Cemig traba-
lham no restabelecimento 
de energia desde o início 
da ocorrência. A previsão 
é que o fornecimento seria 
normalizado até às 19h.

Em relação a queima 
de equipamentos, a Cemig 
esclarece que o consumi-

dor pode fazer o pedido de 
ressarcimento por danos 
de equipamentos por meio 
do site da Companhia 
(www.cemig.com.br), 
pelo telefone 116, ou em 
uma de nossas agências 
com agendamento prévio 
feito no site da compa-
nhia,  em até 90 dias após 
a ocorrência. A solicitação 

deve ser feita pelo próprio 
titular da conta de ener-
gia que deve informar o 
número da instalação, a 
carteira de identidade, 
o CPF, dia e horário do 
possível problema. A Ce-
mig realizará análise para 
verificar ocorrência de 
anormalidades ou defeitos 
no sistema elétrico. 

uma trilha pra um baili-
nho, com karaokê e mú-
sicas para cantar e dançar.

Para estar preparado 
para participar de todas 
as atividades, a Cemig 
elaborou um e-book com 
todas as orientações sobre 
a programação e materiais 

necessários para as brinca-
deiras. A empresa convida 
a todos que participarem 
do evento a registrarem 
esse momento tão impor-
tante de integração entre 
familiares e postarem nas 
suas redes sociais com 
a #CasaAbertaCemig.  

Publicação Legal

Valéria Ramos de Souza 
OAB/MG 149.354

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

Viação Vale do Mucury, contrata:

Pessoas com Defi ciência
Os interessados deverão entregar currículo na Av. 

Sidônio Otoni, 1839- São Jacinto (garagem da empresa).
O horário de atendimento é das 07h30 às 11h30 e 

das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta e aos sábados 
de 07h30 às 11h30.
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Projeto “Casa Aberta” vai contar com receita, fi lme, ofi cina de brinquedos e muito mais
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