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Exército Brasileiro faz 
sanitização na Unidade 
de Pronto Atendimento 
- UPA de Teófilo Otoni

Uma equipe do Exér-
cito Brasileiro esteve em 
Teófilo Otoni nesta quarta-
-feira (14/10), para um 
trabalho de desinfecção da 
UPA 24H. O tenente coro-
nel Domingues disse que 
o 1º Batalhão de Defesa, 
Química, Biológica, Radio-
lógica e Nuclear está sendo 
empregado pelo comando 
do conjunto leste e pela 4ª 
Região Militar para realizar 
grandes operações de desin-
fecção em Minas. Página 2

Policiais militares da Rotam 
serão homenageados

A Comissão de Segu-
rança Pública da Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) vai visi-
tar, na nesta quinta-feira 
(15/10/2020), o Batalhão 
de Rondas Táticas Me-
tropolitanas (Rotam) para 
entregar votos de congra-
tulações a alguns dos poli-
ciais militares nele lotados. 
A visita foi solicitada pelo 
deputado Sargento Rodri-
gues (PTB) e está marcada 
para 14 horas. Página 6

Atenção: Cemig prorroga 
campanha de negociação 
de débitos com condições 

especiais até 31/10
A Cemig prorrogou 

até o dia 31 de outubro a 
Campanha de Negociação 
de Débitos para que clien-
tes com alguma pendência 
financeira com a compa-
nhia quitem suas dívidas 
com condições especiais. 
Dessa forma, a empresa 
está oferecendo condições 
facilitadas para o acerto 
das pendências. Página 2
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Cidade

CEMIG 

Exército Brasileiro faz 
sanitização na Unidade 
de Pronto Atendimento 
- UPA de Teófilo Otoni
Uma equipe do Exér-

cito Brasileiro esteve em 
Teófilo Otoni nesta quarta-
-feira (14/10), para um 
importante trabalho de 
desinfecção da UPA 24H. 
O tenente coronel Domin-
gues disse que o 1º Bata-
lhão de Defesa Química, 
Biológica, Radiológica e 
Nuclear está sendo em-
pregado pelo comando 
do conjunto leste e pela 
4ª Região Militar para re-
alizar grandes operações 
de desinfecção no estado 
de Minas Gerais. Após de-
sinfectar a UPA de Teófilo 
Otoni a equipe vai fazer o 
serviço também em um hos-
pital, não informando qual.

Destaca que está sen-
do empregado um destaca-
mento especializado com 
45 homens com material 
e equipamentos próprios 
para realizar esse tipo de 
operação. Informou que o 
produto empregado é dife-
renciado, italiano, à base 
de cloros e detergentes que 
serve pra vírus, bactérias e 
outros micro-organismos, 
com isso garantindo uma 
desinfecção macro, num 
nível mais avançado, tra-
zendo mais tranquilidade 
e segurança para a popula-
ção de Teófilo Otoni.

A operação está sendo 
realizada em duas fases em 
Minas Gerais. A primeira 
ocorreu de 10 a 31 de agos-
to, contemplando mais a 
região central e a parte sul 
do estado. Na segunda fase 
que teve início no dia 7 de 
setembro e tem previsão 
para encerramento no dia 
23 de outubro, estão sendo 
focadas as regiões, central, 
norte e leste de Minas. Os 
trabalhos têm a finalidade 
de fazer a prevenção e o 
combate à proliferação do 
coronavírus no estado.

“Para nós do Batalhão 
que somos especializados, 
somos a única unidade do 

A Cemig informa que 
a interrupção no forneci-
mento de energia que teve 
no início da manhã desta 
quarta-feira (14/10), que 
atingiu parte de Teófilo 
Otoni mais as localidades 
de Itambacuri, São José 
do Divino, Campanário 
e Nova Módica foi oca-
sionada por desligamen-
to acidental da linha de 

distribuição (LD) de 138 
KV Governador Valada-
res - Teófilo Otoni.

 Equipes da Cemig 
já estão atuando desde 
o início da ocorrência 
e parte das cargas já 
foram restabelecidas via 
manobras operativas. 
Apenas Campanário, 
Nova Módica e parte 
da área rural de Teófi-

lo Otoni permanecem 
sem energia. A previsão 
de retorno para estas 
local idades depende 
ainda do resultado das 
inspeções que estão em 
andamento, bem como 
os reparos na l inha, 
caso sejam necessá-
rios. A ocorrência acima 
tem provocado oscila-
ção no fornecimento.

Exército Brasileiro es-
pecializada nesse tipo de 
combate, é uma oportuni-
dade de adestrar o pessoal 
e de empregar naquilo 
para o qual nós fomos 
treinados”, disse o tenente 
coronel Domingues.

Na UPA de Teófilo 
Otoni - A operação foi re-
alizada com duas equipes, 
uma interna para a desin-
fecção nas áreas comuns 
como, corredores, postos 
de enfermagem, áreas de 
descanso dos funcioná-

rios e refeitórios, e nas 
áreas onde não tem pesso-
as internadas, e outra na 
parte externa. Domingues 
explica que, mesmo o 
produto não sendo tóxico 
para pessoas nem para o 
ambiente, por ser à base 
de cloro o fabricante so-
licita um intervalo de 15 
a 30 minutos para fazer 
efeito, e nesse tempo o 
local tem que ficar iso-
lado. Dentro dos quartos 
onde tem pacientes não é 
aplicado o produto.

Atenção: Cemig prorroga 
campanha de negociação 
de débitos com condições 

especiais até 31/10

A Cemig prorrogou 
até o dia 31 de outubro 
a Campanha de Nego-
ciação de Débitos para 
que clientes com algu-
ma pendência financeira 
com a companhia quitem 
suas dívidas com con-
dições especiais. Dessa 
forma, a empresa está 
oferecendo condições 
facilitadas para o acerto 
das pendências, como o 
parcelamento da dívida 
em até 12 vezes sem 
juros, oferta especial 
para negociação nos 
Canais Digitais da Ce-
mig. A partir de agora, 
os clientes também po-
dem utilizar o cartão de 
débito ou crédito para 
aderir à campanha. 

 Para aproveitar o 
benefício, basta que os 
interessados atualizem 
seu cadastro com da-
dos de e-mail e telefone 
junto à Cemig e façam a 
adesão ao recebimento 
da fatura por e-mail ao 
acessarem o serviço de 
parcelamento, nos Ca-
nais Digitais da Cemig. 
O pagamento por cartão 
de débito ou crédito 
está disponível somen-
te no Cemig Atende 
Web (disponível no site 
www.cemig.com.br).

 O gerente de Arre-
cadação e Adimplência 
da Cemig, Wellington 
Cancian, destaca que 
essa é uma excelente 
oportunidade para os 
clientes ficarem em dia 
com a empresa sem 
prejudicar o orçamento 
familiar. “Essas condi-
ções são excepcionais 
para que nossos clientes 
possam negociar com 
a Cemig. Vale ressal-
tar a importância de os 
clientes pagarem suas 
contas em dia, evitando 
seu endividamento e 
aplicação de multas e 
juros, além de contri-
buir com a qualidade e 
garantia dos serviços de 
fornecimento de energia 
elétrica para toda a so-
ciedade. A campanha de 
negociação permite aos 
clientes a retomada em 
seu fluxo de pagamentos 
neste momento. E, nessa 
campanha, o pagamento 

também poderá ser reali-
zado por meio de cartão 
de crédito ou débito, op-
ção disponível em nosso 
website.”, destaca.

Vale informar tam-
bém que, desde o final 
de julho, a Agência Na-
cional de Energia Elé-
trica (Aneel) aprovou 
a revisão da Resolução 
Normativa nº 878/2020, 
permitindo a retomada 
de diversas atividades 
pelas distribuidoras, 
dentre elas a suspensão 
de fornecimento de ener-
gia por inadimplemento.

 Condições de par-
celamento - Para parcelar 
os débitos com condições 
especiais, o cliente deve 
atualizar seus dados de 
e-mail e telefone e cadas-
trar sua conta por e-mail, 
utilizando os canais di-
gitais da companhia. As 
condições especiais vão 
até o dia 31 de outu-
bro de 2020. "Na hora 
de efetuar o pagamen-
to, recomendamos ao 
cliente utilizar prefe-
rencialmente os canais 
bancários digitais. Além 
disso, recomendamos 
que o cliente aproveite a 
oportunidade e coloque 
sua fatura no débito auto-
mático pelos próprios ca-
nais da Cemig. É rápido, 
fácil e seguro", comenta 
Wellington Cancian.

O cliente pode re-
alizar o cadastro para 
débito em seu banco de 
preferência, utilizando 
o código disponível na 
própria fatura. O procedi-
mento é simples e precisa 
ser realizado uma única 
vez. Clientes dos bancos 
Santander, Itaú, Banco 
do Brasil e SICOOB po-
dem realizar o cadastro 
diretamente nos canais de 
atendimento Cemig.

 Como parcelar - A 
preocupação em reduzir 

o risco de contaminação 
nesse período de pan-
demia é uma realidade 
na Cemig. Dessa forma, 
a empresa desenvolveu 
alternativas digitais com 
o objetivo de facilitar o 
acesso dos seus clientes 
no ambiente digital e per-
mitindo que eles possam 
registrar todas as suas 
solicitações sem necessi-
dade de sair de casa.

Para solicitar o par-
celamento, o cliente deve 
entrar em contato com a 
Cemig por meio do What-
sApp. Basta adicionar o 
telefone 31 3506-1160 e 
enviar um "oi". O serviço 
também pode ser solici-
tado pelo Cemig Atende 
Web, no endereço www.
cemig.com.br, clicando 
na opção "Parcelamento 
de Débitos". O pagamen-
to por cartão de crédito ou 
débito está disponível so-
mente via Cemig Atende 
Web (www.cemig.com.
br) nas opções “Segunda 
Via” ou Parcelamento 
de Débitos". A Cemig 
disponibiliza, ainda, o 
call center exclusivo para 
negociação, pelo número 
0800 721 7003 (de segun-
da a sexta, das 9h às 21h e 
no sábado, das 9h às 15h).

Além disso, vale des-
tacar que um atendimento 
virtual também pode ser 
agendado no site da Ce-
mig. Assim, toda a intera-
ção será feita diretamente 
com um colaborador da 
Cemig por meio de vídeo 
atendimento. Todas as 
orientações para o agen-
damento dessa modalida-
de estão presentes no site 
da companhia. Mas, caso 
o cliente prefira compa-
recer presencialmente 
em uma das agências da 
empresa, o mesmo link 
permite o agendamento 
na modalidade de atendi-
mento presencial.

 Parcelamento das dívidas pode ser feito em até 12 vezes sem juros, 
e a novidade é a possibilidade da utilização do cartão de crédito

Tenente Coronel Domingues, do 1º Batalhão de Defesa, 
Química, Biológica, Radiológica e Nuclear
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Gerais
ALMG tem iluminação 

especial na cor rosa para 
incentivar o autoexame

Sebrae Minas oferece 
capacitação gratuita sobre 

marketing para o MEI

A partir desta terça-feira 
(13/10/20), a Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) ilumina o Espaço 
Democrático José Aparecido 
de Oliveira na cor rosa, em 
adesão à campanha Laços da 
Consciência - Outubro Rosa, 
que busca incentivar as mu-
lheres a conhecer o próprio 
corpo e fazer o autoexame, 
essencial para reduzir os ín-
dices do câncer de mama, o 
segundo tipo de câncer mais 
incidente no mundo e o que 
mais mata mulheres no pla-
neta. A iluminação especial 
vai até o fim do mês. “Se 
toque, se previna, se cuide e 
se ame. E lembre-se também 
de incentivar outras pessoas 
a fazerem o mesmo, já que 
a maior parte dos casos do 
câncer de mama é descoberta 
pelas próprias mulheres”, 
recomenda a campanha.

Especialistas em saúde 
indicam também que man-
ter a frequência necessária 
de idas ao médico, realizar 
os exames e ficar atenta a 
qualquer alteração também 
é fundamental para um diag-
nóstico precoce, que tem 
probabilidade de cura em 
95% dos casos. O projeto 
Laços da Consciência, da 
ALMG, reúne ações de sen-
sibilização sobre temas rela-
cionados ao bem-estar social 
dos mineiros, em especial 
causas ligadas à saúde.

Reconstrução – Além 
de incentivar as mulheres 
a realizar o autoexame, a 

Antes da pandemia, 58% 
dos pequenos negócios mi-
neiros já usavam algum tipo 
de plataforma digital para 
vender. Outros 16% passaram 
a vender on-line e 28% gosta-
riam de vender ou ainda não 
sabem como implementar as 
ferramentas mais adequadas*. 
Para apoiar os microempreen-
dedores individuais (MEI) so-
bre essa e outras estratégias de 
marketing para os negócios, o 
Sebrae Minas realiza, entre os 
dias 12 e 23/10, a 3ª temporada 
do Sebrae Responde, com o 
tema: Mercado e Vendas. A 
programação é 100% on-line 
e gratuita. Informações e ins-
crição: www.sebrae.com.br/
minasgerais e 0800 570 0800. 

O objetivo do evento é 
esclarecer as principais dúvi-
das de quem é ou pretende se 
formalizar como MEI sobre 
ações simples e de baixo 
custo para atrair consumido-
res, melhorar a comunicação 

e o relacionamento com os 
clientes. Entre os dias 12 e 16 
de outubro, os interessados 
podem acessar os Stories do 
Instagram e enviar perguntas 
para os especialistas do Sebrae 
Minas. As dúvidas serão res-
pondidas ao longo da semana. 

 Também serão ofere-
cidos conteúdos como lives 
e vídeos, cursos, além de 
ferramentas práticas como, 
planilhas gerenciais sobre 
plano de promoção e cadastro 
de clientes, persona, entre 
outras. Nos dias 20 e 23/10 
estão programadas duas lives 
com especialistas. Eles vão 
interagir com o público sobre 
os seguintes temas: um Zap 
e muitas vendas! e O olhar 
atento para oportunidades. 

 Ainda no dia 20/10 serão 
lançados três episódios em 
vídeo da série Sebrae Res-
ponde. Os conteúdos têm uma 
abordagem bem leve e des-
contraída, para ajudar o MEI 

a entender como escolher a 
persona do negócio, fidelizar 
clientes e trabalhar a marca 
fora do ambiente digital. 

Sebrae Responde – 3ª 
Temporada - 12 a 16/10: en-
quete no Instagram do Sebrae 
Minas. - 20/10: lançamento 
de três episódios em vídeo da 
temporada: Temas: Como a 
escolha da persona pode ajudar 
no marketing do meu negócio? 
Como fidelizar clientes? Como 
trabalhar a minha marca se não 
tenho acesso ao meio digital? 
Durante toda a temporada: 
ferramentas selecionadas para 
download gratuito: planilhas 
gerenciais, infográficos, cursos 
e outras soluções para colocar 
em prática no negócio. 20 e 
23/10: lives às 11h – 20 minu-
tos de debate e 40 de interação 
com o público. *Fonte: Pes-
quisa O impacto da pandemia 
de coronavírus nos pequenos 
negócios – 7ª edição (27 a 
31/08/20). (SEBRAE).

ALMG também trabalha para 
que as pacientes em tratamen-
to de câncer de mama tenham 
seus direitos garantidos. Den-
tre as normas relacionadas 
ao tema aprovadas na Casa, 
duas merecem destaque. A 
primeira delas é a Lei 21.963, 
de 2016, que teve origem no 
Projeto de Lei (PL) 27/15, e 
prevê a realização obrigatória 
da cirurgia plástica reconstru-
tiva de mama pelas unidades 
integrantes  do Sis tema 
Único de Saúde (SUS).

A lei dá a todas as mu-
lheres mineiras que foram 
submetidas a mastectomia 
total ou parcial de mama 
decorrente de tratamento de 
câncer o acesso à cirurgia de 
reconstrução, se assim o de-
sejarem. A norma também 
prevê que, quando existirem 
condições técnicas e clíni-
cas favoráveis, atestadas 
em laudo médico, a cirurgia 
plástica reconstrutiva de 
mama, bem como os pro-
cedimentos em mama con-
tralateral e as reparações do 

complexo aréolo-mamilar 
serão efetuados, mediante 
autorização expressa da 
paciente, no mesmo ato ci-
rúrgico da mastectomia total 
ou parcial de mama.

Também vale citar a Lei 
23.449, de 2019, baseada no 
PL 18/15. Ela assegura às 
mulheres com alto risco de 
desenvolvimento de câncer 
de mama e de ovário a re-
alização gratuita de exame 
genético para pesquisa de 
mutação em genes relacio-
nados a essas doenças nas 
unidades públicas ou conve-
niadas integrantes do SUS.

Esta lei também ga-
rante à mulher que apre-
sentar mutação em genes 
relacionados ao câncer de 
mama o direito ao exame de 
ressonância magnética para 
rastreamento do câncer de 
mama e à cirurgia de mas-
tectomia profilática e cirur-
gia plástica reconstrutiva. 
(Assessoria de Imprensa da 
ALMG - Gerência-Geral de 
Imprensa e Divulgação).

Agronordeste já apli-
cou R$ 93 mil - A aplica-
ção de recursos do Agro-
nordeste soma R$ 41,6 
milhões em Minas Gerais, 
sendo que as operações no 
território de Salinas, que 
abrange 17 municípios do 
Alto Rio Pardo teve 93,2 
milhões em operações 
aprovadas, incentivando 
atividades de bovinocultu-
ra, agroextrativismo, cana-
-de-açúcar e mandioca. No 
total, foram 15,8 mil ope-
rações. O AgroNordeste 
apoia a organização das 
cadeias agropecuárias 
de relevância atual ou 
potencial, buscando am-
pliar e diversificar os ca-
nais de comercialização, 
com pertinência social, 
ambiental e econômica, 
a fim de aumentar a efi-
ciência produtiva e os 
benefícios sociais. (Folha 
Regional - Taiobeiras)

 UFJF abre chama-
da pública - Em razão 
da situação de pandemia 
provocada pela Covid-19 
e tendo em vista a reali-
zação do Ensino Remoto 
Emergencial, o campus 
Governador Valadares da 
Universidade Federal de 
Juiz de Fora publicou na 
última sexta-feira, 9, cha-
mada pública, destinada a 
pessoas físicas e jurídicas, 
para que elas possam doar 

notebooks novos ou usa-
dos. Os equipamentos vão 
ser emprestados aos estu-
dantes que, em situação 
de vulnerabilidade socio-
econômica, não tenham 
condições de acompanhar 
as atividades a serem 
desenvolvidas durante o 
desenvolvimento do ERE. 
(Diário do Rio Doce - Go-
vernador Valadares)

Eleitorado feminino 
é maioria - Dados do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) mostram que o elei-
torado feminino é maioria 
na Região Metropolitana 
do Vale do Aço (Ipatinga, 
Coronel Fabriciano, Ti-
móteo e Santana do Para-
íso). Do total de 335.632 
eleitores computados na 
pesquisa por sexo e faixa 
etária, 178.410 (53,15%) 
são mulheres, enquanto 
157.222 (46,84%) são ho-
mens. O eleitorado de Ipa-
tinga conta com 92.777 
mulheres (53,22%) e 
81.370 homens (46,68%). 
Em Coronel Fabriciano, 

são 42.857 mulheres vo-
tantes (53,36%) e 37.413 
homens (46,58%). Em 
Timóteo, o eleitorado 
feminino é de 31.301 
(53,16%) e o masculino 
é de 27.543 (46,78%). 
(Diário do Aço - Ipatinga)

Presídios podem re-
tomar as visitas - Por 
Conselheiro Lafaiete e 
Congonhas estarem na 
Onda Amarela do Minas 
Consciente, os presídios 
das duas cidades têm 
autorização para retomar 
com as visitas presen-
ciais. Mas, o número de 
visitantes ainda é limita-
do: um familiar por preso 
a cada 30 dias. De acordo 
com a assessoria de co-
municação da Secretaria 
de Estado de Justiça e Se-
gurança Pública (Sejusp), 
o retorno gradual das vi-
sitas presenciais em cada 
um dos 194 presídios e 
penitenciárias do Estado 
foi iniciado na última 
semana. (Correio Online 
- Conselheiro Lafaiete)

Rede de NotíciasLegislativo apoia campanha Outubro Rosa, que busca estimular 
a prevenção para combater o câncer de mama
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Gerais
Justiça do Trabalho determina inclusão de 
lactantes no grupo de risco para Covid-19

O Itaú Unibanco impe-
trou mandado de segurança 
com pedido liminar contra 
ato praticado pelo juízo 
da 1ª Vara do Trabalho 
de Montes Claros que, na 
ação coletiva ajuizada pelo 
Sindicato dos Emprega-
dos em Estabelecimentos 
Bancários de Montes Cla-
ros e Região, determinou, 
em caráter de urgência, o 
afastamento das ativida-
des presenciais de todos 
os empregados incluídos 
nos grupos de risco, entre 
os quais, as lactantes. A 
instituição argumentou 
que já estaria observando 
todas as recomendações 
da Organização Mundial 
da Saúde, bem como as 
recomendações da Agên-
cia Nacional da Saúde, 
não fazendo sentido a ex-
tensão do grupo de risco 
com a inclusão das lac-
tantes, que não possuem 
saúde reduzida pelo fato 
de amamentarem.

No entanto, ao apre-
ciar os pressupostos de 
admissibilidade, a desem-
bargadora Paula Oliveira 
Cantelli considerou não ser 
possível o processamento 
do mandado de seguran-
ça, por ausência de direito 
líquido e certo do banco à 
exclusão das lactantes do 
grupo de risco para fins 
de adoção das medidas de 
enfrentamento da pande-
mia do novo coronavírus. 
Para tanto, ressaltou que 
seria preciso haver afronta 
a direito subjetivo da parte, 
“entendendo-se este como 
o encontro entre os fatos 
incontroversos e a própria 
lei ou norma”. Por enten-
der que os requisitos legais 
não foram preenchidos, 
indeferiu a petição inicial, 
extinguindo o processo 
sem resolução de mérito, 
com base nos artigos 6º, 
caput e parágrafo 5º e 10, 
da Lei nº 12.016/09, e no 
artigo 485, I e IV, do CPC.

Inconformada com o 
entendimento, a instituição 

bancária interpôs agravo 
regimental contra a deci-
são monocrática, insistin-
do na existência de direito 
líquido e certo em reque-
rer o afastamento de suas 
empregadas lactantes do 
intitulado "grupo de risco". 
Mais uma vez, argumen-
tou não haver razão para 
a inclusão das lactantes no 
grupo de risco, por ausên-
cia de estudos científicos 
que comprovem a redução 
da saúde da mulher lac-
tante ou a possibilidade 
de contaminação por meio 
do leite materno.

Todavia, os julgadores 
da 1ª Seção de Dissídios 
Individuais do TRT de 
Minas, por unanimidade, 
negaram provimento ao 
recurso, com base no voto 
da juíza convocada Adria-
na Campos de Souza Freire 
Pimenta. “Os argumentos 
apresentados pelo agra-
vante não têm o condão 
de alterar o entendimento 
adotado na decisão agra-
vada, notadamente porque 
apenas reprisam as alega-
ções trazidas na petição 
inicial do mandamus e não 
afastam a convicção fir-
mada, a partir do juízo de 
cognição sumária, quanto 
à inexistência de direito 
líquido e certo”, registrou.

Na decisão, a relatora 
explicou que a ação man-
damental não comporta 
o exame, em cognição 
exauriente, da questão de 
fundo debatida na ação 
trabalhista subjacente. O 
objeto cinge-se à análise de 
ilegalidade ou abusividade 
do ato atacado. Para ela, o 
ato apontado como coator 
confere maior importância 
à preservação da saúde 
das empregadas lactantes 
em detrimento de hipoté-
tico (e eventual) prejuízo 
econômico da instituição 
bancária que tem, à luz dos 
preceitos constitucionais, 
relevante função social 
a cumprir, sem olvidar 
que os riscos da atividade 

econômica devem ser as-
sumidos pelo empregador 
(artigo 2º da CLT).

“Não há ilegalidade, 
abusividade ou teratolo-
gia na decisão impugnada 
que conferiu às lactan-
tes o mesmo tratamento 
assegurado às gestantes, 
determinando o seu afas-
tamento das atividades 
presenciais, e, sob outro 
prisma, inexiste direito 
líquido e certo que autoriza 
a impetração do presente 
mandamus”, registrou na 
decisão, entendendo que 
“a decisão agravada está 
plenamente fundamentada 
no arcabouço legal que 
confere tratamento isonô-
mico à gestante e à lactan-
te, com vistas à proteção à 
maternidade e às crianças, 
situação que se verifica 
nas relações trabalhistas 
e que deve ser mantida na 
adoção das medidas para 
o enfrentamento da pande-
mia da Covid-19”.

1ª Vara do Trabalho 
de Montes Claros – Juíza 
determinou o afastamento 
das atividades presenciais 
de todos os empregados 
incluídos no grupo de risco

Ao examinar a ação 
coletiva, a juíza Rosa Dias 
Godrim, da 1ª Vara do 
Trabalho de Montes Cla-
ros, destacou ser notório o 
reconhecimento da pande-
mia da Covid-19, em razão 
da disseminação mundial 
do vírus, com alto índice 
de contaminação e letali-
dade. Segundo a julgadora, 
a velocidade com que o 
vírus se propaga exige me-
didas rápidas para a preser-
vação da saúde, de acordo 
com as orientações emana-
das do Poder Público, em 
especial do Ministério da 
Saúde, visando à preser-
vação da vida, que é o bem 
maior a ser tutelado. Ela 
identificou a presença dos 
chamados fumus boni iuris 
e periculum in mora, en-
tendendo que a demora em 
algumas medidas poderia 

trazer danos irreparáveis 
aos empregados represen-
tados pelo sindicato-autor. 
Com vistas no interesse da 
coletividade e também nos 
interesses dos empregados 
representados pelo sindi-
cato-autor e considerando 
o preceito constitucional 
de redução dos riscos ine-
rentes ao trabalho (artigo 
7º, XXII, da Constituição 
da República), deferiu as 
seguintes pretensões:

1) Com relação à sus-
pensão de todas as ativida-
des bancárias presenciais 
não essenciais, o Decreto 
10.282/2020, que regula-
mentou a Lei 13.979/2020, 
definiu as atividades essen-
ciais (artigo 3º, parágrafo 
1º), com a especificação 
das atividades bancárias 
no inciso XX. Com as 
medidas adotadas, a juíza 
considerou preservados 
os interesses relacionados 
à saúde dos trabalhadores 
vinculados à categoria 
do autor, não enxergando 
necessidade de deliberar 
sobre o funcionamento das 
agências. Principalmente 
quando se tem uma atua-
ção conjunta do Poder Pú-
blico, através das diversas 
esferas do executivo, com 
vistas a preservar a saúde 
e equilibrar os serviços que 
devem ser prestados à po-
pulação. De acordo com a 
evolução da doença, pode 
surgir a necessidade de 
alteração legislativa.

2) A magistrada defe-
riu o afastamento das ativi-
dades presenciais de todos 
empregados incluídos no 
grupo de risco, considera-
dos como tal os emprega-
dos com mais de 60 anos 
de idade, gestantes, lac-
tantes e imunodeficientes, 
com doenças crônicas ou 
graves, e aqueles que apre-
sentem sintomas gripais, 
mediante comprovação 
médica, quando o motivo 
de afastamento se relacio-
nar à saúde. Nos casos em 
que não haja apresentação 

de atestado médico, indi-
cando especificamente o 
afastamento do trabalho, 
definiu que será permi-
tido o teletrabalho ou a 
compensação de jornada, 
nos termos da legislação 
vigente. Havendo atestado 
médico, com indicação 
específica do afastamento, 
o empregado deverá ser 
dispensado do trabalho, 
sem qualquer prejuízo na 
remuneração, nos termos 
do artigo 3°, parágrafo 3°, 
da Lei n° 13.979/2020.

3) Também deferiu a 
limitação de clientes no 
interior da agência, cujo 
número de usuários de-
pende da capacidade de 
cada unidade, de forma a 
observar a distância mí-
nima de 1,5 metro entre 
um usuário e outro.

4) Foi determinada a 
disponibilização de álcool 
em gel 70% para todos os 
clientes que ingressarem 
no interior da agência, com 
orientações visíveis sobre 
o uso correto, orientações 
sobre etiqueta respira-
tória (cuidados ao tossir 
ou espirrar), e realização 
da limpeza e desinfecção 
frequente das diversas 
superfícies nas áreas uti-
lizadas pelos clientes.

5) A juíza ordenou o 
fornecimento de materiais 
de higiene e proteção a 
todos os empregados das 
agências. Esses materiais 
de higiene e proteção con-
sistem em sabonete líquido 
e álcool em gel 70% e em 

máscaras para todos os 
empregados que estejam 
trabalhando nas agências, 
as quais poderão ser con-
feccionadas com tecido 
duplo (reutilizáveis).

Com base no artigo 
300 do CPC, deferiu, em 
parte, a tutela pretendida 
pelo sindicato para de-
terminar que as medidas 
sejam cumpridas pelos 
bancos réus, em todas as 
agências, no âmbito da 
base territorial do autor. De 
acordo com a decisão, as 
medidas devem ser cum-
pridas após a intimação dos 
réus, independentemente 
da suspensão dos prazos, 
conforme Resolução CNJ 
313/2020, em razão da ur-
gência da medida, valendo 
até 30/4/2020, podendo 
esse prazo ser estendido 
pelo juízo, de acordo com 
a necessidade. Foi estabe-
lecida multa diária de mil 
reais, em caso de descum-
primento da obrigação, por 
trabalhador, em proveito 
do empregado, quando o 
prejuízo for direto ou em 
proveito de instituição de 
saúde a ser oportunamente 
definida. No caso de des-
cumprimento das demais 
obrigações, até o limite 
a ser definido na fase 
própria, sem prejuízo. 
Processo >PJe: 0011266-
77.2020.5.03.0000 (MS). 
(Secretaria de Comuni-
cação Social - Imprensa/
Notícias Jurídicas - Tri-
bunal Regional do Tra-
balho da 3ª Região).
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Opinião/Gerais

Membro da Galoucura é condenado por lesão corporal e violência
Os jurados do 3º Tribu-

nal do Júri de Belo Horizonte 
decidiram que o réu A.B.C., 
integrante da torcida orga-
nizada Galoucura, não agiu 
com intuito homicida contra 
a vítima C.S.H.S.N., após o 
jogo dos clubes Atlético e 
Cruzeiro. O incidente ocor-
reu durante uma briga das 
torcidas Galoucura e Máfi a 
Azul. Houve, portanto, a 
desclassificação do crime 
de homicídio, e a juíza pre-
sidente Fabiana Cardoso 
Gomes Ferreira o condenou 
por lesão corporal e promo-
ção de tumulto, prática e 
incitação à violência durante 
o trajeto de volta do local da 
realização do evento.

A pena por esses cri-
mes foi de um ano, nove 
meses e 29 dias de reclusão 
e 13 dias-multa. No entanto, 
como o réu está preso desde 
14/09/18, ou seja, há mais de 
dois anos, a juíza declarou a 
pena privativa de liberdade 
integralmente cumprida. 
O réu saiu solto do Fórum 

Lafayette. Segundo a juíza, 
o exame dos autos aliado 
às declarações da vítima e 
testemunhas, bem como os 
registros da câmera de se-
gurança, confi guram lesão 
corporal. Segundo ela, seria 
exigível do réu uma conduta 
exemplar pelo fato de ser 
campeão mineiro e brasileiro 
de artes marciais, inclusive 
na condição de professor.

As câmeras mostraram 
que ele desferiu chutes 
na cabeça da vítima, "o 
que demonstra exacerbada 
agressividade". Ela disse, 
ainda, que o réu contribuiu 
efetivamente para colocar 
em risco aqueles que tran-
sitavam em via pública, 
além de depredação local, 
"pois as pessoas que inte-
gravam o grupo e a torcida 
da qual o sentenciado fazia 
parte desferiram pauladas e 
pedradas aleatoriamente".

Júri - O julgamento 
iniciou-se nesta terça-feira 
(13/10), por volta das 9h. 
O torcedor foi acusado 

de tentar matar a vítima 
C.S.H.S.N., mas o pró-
prio Ministério Público, 
durante a sessão, pediu a 
desclassificação da tenta-
tiva de homicídio, o que 
foi aceito pelo Conselho de 
Sentença, formado por três 
mulheres e quatro homens.

O Ministério Público 
foi representado pelo pro-
motor Henry Wagner Vas-
concelos Castro. A defesa 
foi composta pelos advoga-
dos Carlos Antonio Pimenta 
e Ederson Raimundo da 
Silva. Somente vítima e réu 
foram ouvidos. Duas tes-
temunhas presentes foram 
dispensadas. Um vídeo da 
briga, obtido de uma câmera 
de segurança, foi exibido em 
plenário. A vítima teve a fala 
comprometida por mais de 
dois meses, em razão de ter 
sofrido fraturas em seu ma-
xilar em três locais distintos.

Denúncia - A denúncia 
oferecida pelo Ministério 
Público acusa cinco homens 
por tentativa de homicídio, 

qualificados por motivo 
fútil, meio cruel e recurso 
que difi cultou a defesa da 
vítima. O réu A.B.C. foi o 
primeiro a ser julgado. Os 
demais estão aguardando 
resultado do recurso da 
sentença de pronúncia.

Briga entre torcidas 
organizadas - De acor-
do com a denúncia feita 
pelo MP, em 4 de março de 
2018, no período da tarde, 
entre a Av. Amazonas e a 
Rua Cura Dars, em Belo 
Horizonte, os denunciados 
M.V.O.M., D.F.J., D.T.S., 
A.B.C. e R.C.S. agrediram 
com chutes, socos e pauladas 
a vítima C.S.H.S.N., só não 
causando sua morte por cir-
cunstâncias alheias. Os fatos 
aconteceram após um jogo 
entre o Atlético Mineiro e o 
Cruzeiro Esporte Clube. Os 
denunciados são integrantes 
da torcida organizada Galou-
cura, enquanto a vítima fazia 
parte da torcida Máfi a Azul.

O MP afirmou que, 
após o jogo, o confronto en-

tre as torcidas já era anun-
ciado. A Polícia Militar foi 
acionada para comparecer 
à Av. Francisco Sá, onde 
integrantes da Galoucura 
estariam causando tumul-
to. Segundo a acusação, 
o crime foi cometido por 
motivo fútil, pelo simples 
fato de a vítima ser tor-
cedora do Cruzeiro, time 
rival ao dos denunciados. 
Relatou, ainda, que os acu-
sados golpearam a vítima 
de forma sucessiva e vio-
lenta, com chutes e socos, 
portando pedaços de ma-

deira, impondo-lhe intenso 
e desnecessário sofrimento 
físico e mental, situação que 
caracterizou o meio cruel no 
cometimento do crime.

Além disso, a tenta-
tiva de homicídio foi pra-
ticada mediante recurso 
que difi cultou a defesa da 
vítima - o rapaz estava de-
sarmado e sozinho. Acom-
panhe aqui a movimenta-
ção do processo 0011443-
38.2020.8.13.0024. (Asses-
soria de Comunicação Ins-
titucional – Ascom - TJMG 
- Unidade Fórum Lafayette).

FLD: CASUAL 
COM ESTILO

A nova onda no mer-
cado da moda mineira são 
as marcas bis, isto é, uma 
marca nova ligada à uma 
grife já consolidada - com 
objetivo de segmentar seu 
próprio mercado. O foco é 
a consumidora mais jovem, 
abaixo de 35 anos.

É esse o perfi l do merca-
do-alvo da marca FLD, lan-
çada esta semana em Beagá, 
com um desfi le-degustação 
do seu verão 2020 e onde 
despontaram vestidos am-
plos e confortáveis, shorts, 
pantacours, blusas em vários 
modelos (é uma das peças-
-chave no ‘look’ do verão), 
macacões com decotes re-
frescantes, fendas, aberturas 
– enfi m, uma coleção elogia-
da pela platéia, formada, em 
sua maioria, por consultores 
de moda. Aplausos!

Enquanto a nova FLD 
dirige suas criações (resul-
tado da parceria de Sabrina 
Costa + Antonio Diniz) 
para os jovens, a marca-
-mãe, Fleche d’Or, destina 
grande parte de suas cole-
ções para a linha Festa, ela-
boradas a partir de pedidos. 
No caso da FLD, as vendas 
serão pela pronta-entrega. 
Ambas, para o atacado.

 Além da boa moda, a 
noite de lançamentos teve 
comes & bebes, encerrados 
com uma ‘paella’ valencia-
na no jantar – coordenado 
pela Marinês Costa. Tudo 
em grande estilo.

VAIVÉM
*A Coopermoda (coope-

A moda da Virgilio Couture
rativa de corretores de moda 
que reúne boa parte desses 
profi ssionais), está com nova 
presidente, a Ivete Dantas. A 
presidente até aqui, Nalva 
Santos, saiu para merecida 
pausa. Em setembro, a enti-
dade promove o BH-à-Porter, 
nos dias 16 e 17 ***

* As belas angels da 
Victoria’s Secret, com suas 
asas e modelos estontean-
tes, podem não desfilar este 
ano. O diretor que criou os 
famosos desfiles da grife 
americana (lingerie) pediu 
demissão. Foi ‘culpado’ 

por feminilizar demais a 
mulher atual, quando esta 
deveria ser fortalecida. 
Sem comentários ***

* PONTO FINAL.
O mercado de moda vai 
procurando nichos onde 
atuar, para compensar a di-
minuição das lojas físicas, 
a entrada de grupos estran-
geiros no nosso mercado, o 
custo Brasil e tudo mais. A 
novidade da semana é que, 
agora, as farmácias pode-
rão ter espaços vendendo 
alimentos e...vestuário.

Wagner Penna
Foto: Divulgação

Dezessete de outu-
bro, Dia Internacional da 
Erradicação da Pobreza. 
Reitero o fato que venho 
alertando desde o fi m da 
década de 1970: a So-
lidariedade expandiu-se 
do luminoso campo da 
ética e apresenta-se como 
uma estratégia, de modo 
que o ser humano possa 
alcançar a própria sobre-
vivência. À globalização 
da miséria contrapomos 
a globalização da Frater-
nidade Ecumênica, que 
espiritualiza a Economia e 
solidariamente a discipli-
na, como forte instrumen-
to de reação ao pseudo 
fatalismo da pobreza.

Daí o indispensável 
valor da Caridade. E obser-
vem que não é de hoje que 
a tese de que “a Caridade 
não resolve nada” tem a 
defesa de alguns que atri-
buem a ela — acreditem 
— a manutenção do status 
quo, em que a pobreza e 
a miséria são apenas ma-
quiadas por uma inefi cien-
te ação assistencialista.

Esse tipo de postura 
carece, contudo, de um en-
tendimento do real papel 
da Caridade na melhoria 
das condições de vida das 
populações. Vale notar, en-
tretanto, que a defesa da 
inoperância dela, mesmo 
equivocada, chama a aten-
ção para o combate à inércia 
e à covardia de muitos que, 

podendo auxiliar no incen-
tivo e no crescimento social 
dos povos, preferem esqui-
var-se com parcas e míseras 
esmolas. Se bem que, para 
aquele que está com fome, 
toda ajuda é bem-vinda.

D i s s e  o  P r o f e t a 
Muhammad (570-632) — 
“Que a Paz e as Bênçãos 
de Deus estejam sobre 
ele!”: “Jamais alcançareis 
a virtude, até que façais 
caridade com aquilo que 
mais apreciardes. E sabei 
que, de toda caridade que 
fazeis, Allah bem o sabe”. 
A Caridade, aliada à Jus-
tiça dentro da Verdade, é 
o combustível das trans-
formações profundas. 
Sua ação é sutil, mas efi-
caz. A Caridade é Deus.

Erradicar a miséria: 
uma questão 

econômica ou de 
consciência?

José de Paiva Netto | Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br | www.boavontade.com

Réu não foi julgado por homicídio e será solto
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Segurança Pública
Policiais militares da Rotam 

serão homenageados

Operação da Polícia Militar 
apreende pés de maconha 

no Bairro Solidariedade 

Suspeitos fogem da PM e 
deixam arma de fogo pra 

trás em Carlos Chagas

Polícia Militar apreende 
drogas dentro de bar na 

cidade de Itambacuri

A Comissão de Se-
gurança Pública da As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) 
vai visitar, nesta quinta-
-feira (15/10/20), o Ba-
talhão de Rondas Táticas 
Metropolitanas (Rotam) 
para entregar votos de 
congratulações a alguns 
dos policiais militares nele 
lotados. A visita foi solici-
tada pelo deputado Sargen-
to Rodrigues (PTB) e está 
marcada para 14 horas.

Os policiais a serem 
homenageados participa-
ram de várias operações 
entre 2019 e 2020 que 
resultaram em apreensões 
de drogas e armas, além 
de terem levado à prisão 
pessoas acusadas de en-
volvimentos em crimes 
como explosão de caixas 
eletrônicos. São elas:

• operação em julho 
de 2019, no Bairro Campo 
Alegre, na Região Norte 
de Belo Horizonte, que 
resultou na prisão de dois 
indivíduos e na apreensão 
de 220 barras de maconha;

• em novembro de 
2019, em Belo Horizonte, 

Teófilo Otoni  -  A 
equipe Tático Móvel do 
19º Batalhão de Polícia 
Militar deflagrou uma 
operação no Bairro So-
lidariedade (Pindorama) 
na terça-feira (13/10), 
quan do  o s  m i l i t a r e s 
avistaram três homens 
saindo de uma residên-
cia na Rua das Tulipas 
em atitudes suspeitas.

A PM fez a abordagem 
e busca pessoal nos três e 
não encontraram nada de 
ilícito com eles, mas du-
rante busca na residência 

Na  segunda- fe i ra 
(12/10), a Polícia Militar 
deflagrou uma operação na 
cidade de Carlos Chagas e 
os militares avistaram dois 
indivíduos em atitude sus-
peita, que ao perceberem 
a aproximação da viatura 
fugiram correndo. Ape-
sar do intenso rastrea-
mento para tentar locali-
zar os suspeitos, eles não 
foram alcançados.

Os policiais retorna-
ram ao local por onde 
eles fugiram e após fazer 
minuciosa vistoria nas 
imediações, conseguiram 
localizar uma faca, 01 re-

A Polícia Militar de-
sencadeou uma operação 
na terça-feira (06/10), no 
Bairro Vila Formosa em 
Itambacuri e após varre-
dura em um estabeleci-
mento comercial deno-
minado “Bar da Marlene” 
foi encontrado no muro 
do estabelecimento pelo 
lado de dentro, uma sa-
cola com drogas e outros 
materiais ilícitos.

Materiais apreen-
didos: 03 tabletes e 01 
porção de maconha, pe-
sando aproximadamente 
560 gramas, 01 bucha 
de maconha, 01 pedra de 
crack, pesando aproxima-
damente 216 gramas, 01 
balança de precisão, 01 
dichavador, 01 canivete 

que resultou na prisão de 
José Carlos dos Santos 
Beserra, apontado como 
articulador de explosões e 
assaltos a bancos e seques-
tros por todo o Brasil;

• em maio de 2020, 
em Belo Horizonte, que 
resultou na prisão de quatro 
indivíduos envolvidos com 
o tráfico de drogas e na 
apreensão de drogas, armas, 
munições e cinco celulares;

• em abril de 2020, no 
Bairro Braúnas, em Belo 
Horizonte, que resultou 
na apreensão de armas e 
munições, drogas, balança 
de precisão, dinheiro em 

espécie, joias, celulares e 
um veículo, registrando-se 
que os criminosos vieram a 
óbito no local após tentarem 
contra a vida dos militares;

• em agosto de 2020, 
em Belo Horizonte, que 
resultou na apreensão de 
um revólver calibre 32, 
um fuzil 1908 com mira 
holográfica e várias mu-
nições de fuzil 7mm.

• em agosto de 2020, 
no Bairro Havaí, em Belo 
Horizonte, que resultou 
na apreensão de 450 bar-
ras de maconha escondi-
das dentro de dois carros. 
(Imagem: Ilustrativa).

que eles haviam acabado 
de sair foram encontrados 
05 pés de maconha e 01 

tablete de maconha. Os 
três foram conduzidos à 
delegacia de Polícia Civil.

vólver calibre 38, além de 
04 cartuchos. O material 
foi apreendido e encami-
nhado à delegacia de Po-

lícia Civil. (Informações/
Foto: Assessoria de co-
municação organizacio-
nal da 24ª Cia PM Ind).

com bainha e várias sa-
colas para embalar droga.

Após levantamentos, 
os militares conseguiram 
encontrar a proprietária do 
estabelecimento que disse 
ter um cidadão morando 
no local há aproximada-

mente vinte dias. Após 
vistoria e abordagem den-
tro do bar, o suspeito foi 
localizado e conduzido à 
delegacia de Polícia Civil 
para adoção das medi-
das legais. (Informações/
Foto: ACO / 19º BPM).

PM prende indivíduo por 
participação em homicídio 

em Machacalis
A Polícia Militar 

prendeu um indivíduo 
na noite de terça-feira 
(13/10), por envolvi-
mento em um homicí-
dio ocorrido na cidade 
de Machacalis. Após 
receber denúncia sobre 
o crime, a PM foi ao 
local, onde a vítima 
estava caída no chão. 
Segundo informações, 
a vítima foi surpreen-
dida por indivíduos que 
efetuaram disparos de 
arma de fogo em sua 
direção e fugiram em 
seguida. Os militares 
fizeram diligências e lo-
calizaram um dos envol-
vidos em sua residência.

Com ele foram en-
contrados e apreendidos 

01 garrucha calibre 38, 
20 pinos de substân-
cia semelhante à cocaí-
na, munição e dinheiro. 
Durante as buscas no 
imóvel, os militares en-
contraram 127 pedras, 
40 pinos e 01 porção de 
substâncias semelhantes 

ao crack, cocaína e ma-
conha, respectivamente, 
além de 03 aparelhos 
celulares. O indivíduo foi 
encaminhado à delegacia 
de Polícia Civil com 
o material apreendido. 
(Informações/Foto: ACO 
24ª Cia PM Ind).

www.diariotribuna.com.br

Pela apreensão de drogas e armas em várias operações, 
profissionais receberão votos de congratulações da comissão
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Segurança Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA – 
Pregão Presencial nº 031/2020 – REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA – Aviso 
de Licitação. O Município de Ladainha torna público 
que fará realizar, às 13 horas e 30 minutos, do dia 20 
de outubro de 2020, a reabertura da sessão pública de 
licitação para a abertura dos envelopes de proposta e 
documentação, tendo em vista que a sessão anterior-
mente designada foi suspensa após o recebimento dos 
envelopes. Informações complementares poderão ser 
obtidas através do telefone 33 – 3524 1277 – Ladainha, 
14/10/2020 – Walid Nedir Oliveira – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal 
de Ladainha

Motociclista morre em grave 
acidente na MG-105, Águas Formosas

Motorista é preso pela PRF em Teófi lo 
Otoni por força de mandado judicial

PM prende homem na posse de 
veículo com sinais de adulteração

Durante fiscalização 
de trânsito realizada pela 
Polícia Rodoviária Federal 
no domingo (11/10), no km 
278 da BR-116, em frente 
à unidade operacional de 
Teófi lo Otoni, os agentes 
abordaram um motorista de 
um conjunto veicular, com 
placas do estado da Bahia 
e contra ele havia um man-
dado de prisão preventiva, 
pendente de cumprimento.

O mandado de prisão 
expedido pelo Tribunal 
de Justiça do Paraná, em 
decorrência do crime de 
embriaguez na condução 
de veículo automotor. 
Diante dos fatos, o con-
dutor foi encaminhado 
para a delegacia de Polí-
cia Civil de Teófilo Otoni 
para as providências cabí-
veis. (Informações/Foto: 
PRF,  Teóf i lo  Otoni) .

Durante operação da 
Polícia Militar no muni-
cípio de Itaipé, no sába-
do (10/10), os militares 
prenderam em flagrante 
um cidadão por recepta-
ção culposa ao adquirir 
um veículo com sinais de 
adulteração como número 
de chassi picotado e roupa-
gem de outra motocicleta, 
e também por entregar o 
veículo a pessoa não ha-
bilitada para conduzi-lo. 
Segundo o homem, ele 
comprou o veículo de boa-
-fé, não sabendo que suas 

características estavam 
adulteradas, sendo-lhe in-
formado que era de leilão 
e o documento receberia 
quando terminasse de pa-
gar as prestações devidas.

Ele foi conduzido ao 
quartel da PM em Itaipé 
para lavratura do TCO 
(Termo Circunstanciado 
de Ocorrência), sendo 
liberado após a assina-
tura do documento. O 
veículo foi  removido 
ao pátio conveniado do 
De t r an /MG.  Equ ipe : 
tenente Thalles, como 

A Polícia Militar foi 
acionada no domingo 
(11/10), a comparecer à 
rodovia MG-105, no Km 
153, a 3 KM do município 

supervisor, cabos Cor-
deiro e Karine, sargento 
Inimar. (Informações/

Foto: Ten Thalles Do-
hler Schutte/ Cmt. 2º 
Pel/ 232ª Cia PM).

de Águas Formosas senti-
do Crisólita, para registro 
de um grave acidente que 
resultou na morte de Ildo 
Batista Sirqueira, de 53 
anos. No local os milita-
res foram informados que 
equipe SAMU constatou 
o óbito do motociclista e 
cobriu o corpo com papel 
alumínio. O local foi iso-
lado e a perícia técnica da 
Polícia Civil acionada.

O corpo estava no 
chão após uma cerca de 
arame, do lado direito 

da pista, e a motocicleta 
Strada, placa GXB-4156 
estava caída próximo 
ao corpo, na mesma di-
reção. Segundo a PM 
no local possui curvas 
sinuosas e a dinâmica 
do acidente denota que 
o  condutor  perdeu  o 
controle da motocicle-
ta e sofreu o acidente. 
Uma testemunha disse 
que localizou o corpo 
da vítima ao lado da via.

Um familiar infor-
mou que Ildo Batista 

Sirqueira estaria vindo 
da localidade conhecida 
como “Barragem”. Após 
os trabalhos periciais o 
corpo foi removido ao 
Instituto Médico Legal de 
Teófi lo Otoni onde foi ne-
cropsiado. A moto que es-
tava com o licenciamento 
atrasado foi removida 
a um pátio credencia-
do no Detran. A Polícia 
Civil deverá investigar 
causas e circunstâncias 
do acidente. (Ocorrência 
registrada pela PMMG).

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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