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Projeto MLV aborda sobre
as Mulheres Rurais com
palestra de Maria Alves

O Ministério Público Eleitoral, através do Procurador Regional Eleitoral de Minas
Gerais Dr. Angelo Giardini de Oliveira, em decisão assinada eletronicamente e datada
do dia 5 deste mês, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto pela
Coligação Capelinha, Participação e Desenvolvimento, para reformar a sentença [de
1ª Instância, proferida pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Capelinha/MG]. Página 3

Justiça condena Matheus
Rodrigues, acusado de
duplo homicídio em Teófilo
Otoni a 47 anos de reclusão

Matheus Rodrigues,
“Matheuzinho”, acusado de
duplo homicídio triplamente qualificado, e ocultação
de cadáver, tendo como
vítimas Julia Cristina e Sara
Rodrigues, de 17 e 18 anos,
à época do desaparecimento, foi condenado a 47 anos
de reclusão. Página 5

Após um ano sem encontros, no dia 08 de março, parte do grupo Mulheres do Cedro,
do Projeto Mulher Livre de Violência, se reuniu no espaço da Associação Comunitária
Rural do Cedro, em Teófilo Otoni. Em razão da realidade das mulheres do campo, que
residem distantes umas das outras e que têm limitações para operacionalização de plataformas virtuais, foi decidido coletivamente que seria feito um encontro presencial. Página 2

Solenidade de entrega de
viaturas para o 1º Pelotão da
15ª RPM promove
24ª Cia PM IND, Nanuque
evento em homenagem

às mulheres das forças
de segurança pública

Na quarta-feira (10/03), foi realizada no auditório do 19º Batalhão PM, solenidade
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e aos 40 anos de ingresso da mulher
na PMMG. Durante o evento, o comandante da 15ª RPM, coronel Menezes e o chefe do
Estado-Maior da 15ª RPM, tenente-coronel Marinho presentearam as mulheres. Página 5

Aconteceu na manhã
de segunda-feira (08/03),
a solenidade de entrega de
viaturas para o 1º Pel/ 24ª
Cia PM Ind., em Nanuque.
As viaturas são oriundas
de emenda parlamentar do
deputado federal Eros Biondini, representado na solenidade pelo prefeito Gilson
Coleta. Nanuque recebeu
um veículo L200 e uma motocicleta XRE 300 zero km.
Diversas autoridades participaram do evento. Página 6

28ª Subseção da OAB/MG
promove Lives alusivas
ao Mês do Consumidor
Página 2

Estamos contratando PCD VENHA FAZER PARTE
(Pessoas com deficiência)
DA NOSSA EQUIPE!
Deixe seu currículo em uma de nossas lojas ou pelo e-mail: assistenterh@farmaciaindiana.com.br
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Colegiado fecha mutirão Projeto MLV aborda sobre
com mais de 500 animais
as Mulheres Rurais com
castrados em Teófilo Otoni palestra de Maria Alves

O Colegiado Municipal
de Proteção e Defesa Animal
tem o orgulho de anunciar o
total de 510 animais castrados
durante o Mutirão de Castração de Cães e Gatos em Teófilo Otoni. Fruto das tratativas
para adesão ao PRODEVIDA
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, essa
ação veio beneficiar e educar
inúmeras famílias, que foram
atendidas pelo Programa.
Além dos números impressionantes, os desdobramentos foram além das expectativas. Trycia Murta, representante do Colegiado Animal,
comenta que "...atingir um
montante de 500 castrações
já parecia tão desafiador, as
perspectivas apontadas a partir
desta iniciativa, então, eram
impensáveis. Mas tudo isso
só está sendo possível porque
a Proteção Animal em Teófilo
Otoni está unida e organizada".
O Colegiado dará início a
novas tratativas junto ao município, no sentido de criar a
comissão para elaboração do
Programa de Manejo Populacional de Cães e Gatos em Teófilo
Otoni, e retomada do certame
para adesão ao PRODEVIDA. “Tudo isso só foi possível
porque a Proteção Animal em
Teófilo Otoni está organizada”.

“Em outubro iniciamos o
processo de adesão ao PRODEVIDA, junto ao MPMG,
por meio da Coordenadoria
Estadual de Defesa da Fauna
(CEDEF). Contamos de início,
com o apoio imprescindível do
gabinete do Vereador Gabriel
Gusmão, e juntou-se a nossa
luta também o gabinete do
Deputado Estadual Noraldino
Jr. Pudemos contar mais uma
vez com a parceria certeira da
UniDoctum Teófilo Otoni e
da Clínica Veterinária Bichos
e Caprichos, e finalmente tivemos a atenção da Prefeitura
de Teófilo Otoni”, disse Tricya.
Ele destaca que já tiveram as primeiras reuniões de
alinhamento, e em breve terão
muitas novidades no tocante
ao Programa de Manejo Populacional de Cães e Gatos no
Município de Teófilo Otoni.

“Mais do que tudo, precisamos
agradecer a toda a população,
que abraçou esse projeto, ajudando em seu financiamento
coletivo - que iremos continuar
até a realização de um próximo
mutirão - e, principalmente,
pela confiança depositada em
nosso trabalho, por terem levado seus animais - e os animais
comunitários de sua rua”.
A todos os envolvidos,
Tricya Murta é muito grata. “A
nossa eterna gratidão, e nosso
compromisso de seguir sempre
adiante, conquistando cada vez
mais para nossos animais e nossa
população. Redes sociais: https://
protecaoanimalmunicipal.blogspot.com/ https://www.facebook.
com/ProtecaoAnimalMunicipal/posts/304400381020132/
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m .
com/p/CL2Swk_JPG6/ (Informações: Trícya Murta).

28ª Subseção da OAB/MG
promove Lives alusivas ao
Mês do Consumidor
Esse é o 2º Circuito de Lives da Comissão de Defesa do
Consumidor da 28ª Subseção da OAB/MG – Teófilo Otoni

A Comissão de Defesa do
Consumidor da 28ª Subseção
da OAB/MG – Teófilo Otoni,
convida a todos para o 2º Circuito de Lives em homenagem
ao Dia Mundial dos Direitos
do Consumidor, celebrado
anualmente em 15 de Março.
Os eventos ocorrerão entre
os dias 15 a 19 de março,
sempre às 19 horas na página
oficial de “Luiz Gustavo de
Castro Mota” no Facebook.
Programação: Na segunda-feira (15/03), o professor dr. Caio César Souza,
pesquisador e professor na
área de Imunologia da FAMUC - UFVJM, vai abrir o
evento ministrando palestra
com o tema: O essencial da
vacinação contra a Covid-19
- O que você precisa saber.
Na terça-feira (16/03),
o assunto é cultura com participação de Pereira da Viola,
Cantador e violeiro da maior
qualidade, pesquisador, atual
secretário Municipal de Cultura em Teófilo Otoni, que
vai debater “O impacto da
pandemia no setor cultural”,
além da participação de Beto
de Castro, administrador,
turismólogo, diretor do Instituto Nosso Mucuri.
Na quarta-feira (17/03),
será debatido o tema "Direitos
e deveres dos turistas durante

a pandemia da Covid 19", e a
convidada é a advogada, pesquisadora, professora universitária, membro das Comissões
de Defesa do Consumidor e
do Conselho Federal da OAB/
MG, dra. Luciana Atheniense.
Na quinta-feira (18/03),
vamos conhecer o trabalho da
OAB em prol dos consumidores, através do doutor
em Direito Civil, professor
universitário, coordenador do
Núcleo de Direito do Consumidor da UFOP e membro da
Comissão de Defesa do Consumidor da OAM/MG, advogado militante Felipe Comarela com o tema: "Comissão
de Defesa do Consumidor da

Após um ano sem
encontros, no dia 08 de
março, parte do grupo
Mulheres do Cedro, do
Projeto Mulher Livre
de Violência, se reuniu
no espaço da Associação Comunitária Rural
do Cedro, em Teófilo
Otoni/MG. Em razão da
realidade das mulheres
do campo, que residem
distantes umas das outras e que têm limitações
para operacionalização
de plataformas virtuais,
foi decidido coletivamente que seria feito
um encontro presencial
em comemoração ao Dia
Internacional das Mulheres. O acesso ao local
foi controlado e exclusivo para, pelo menos,
metade das mulheres do
grupo. Foram tomadas
as medidas sanitárias
recomendadas pelas autoridades de saúde.
Na ocasião, aconteceu uma roda de
conversa sobre as situações cotidianas de
discriminação às mulheres, relacionadas
aos seus corpos. Isso
inclui como se vestem
e as demais escolhas
que fazem com relação
às suas próprias vidas.
O debate foi produtivo
porque foram expostos
diferentes pontos de
vista sobre as mulheres
em sociedade, provocando reflexões sobre
como mulheres enxergam outras mulheres.
Nessa mesma direção,
foi discutido sobre a
sexualidade e como
homens e mulheres a
vivenciam. As mulheres
falaram sobre os abusos
de homens para com
mulheres, que têm como

justificativa o comportamento feminino, assim
como a escolha do tipo
de roupa. Reafirmaram
por algumas vezes que
entendem que as mulheres devem ter o direito
de usar o que quiserem
e que com o pretexto da
escolha delas, nenhum
homem pode se achar
autorizado a assediá-las
ou tocar seus corpos sem
consentimento.
Após o momento do
lanche, também controlado, contamos com a
presença da palestrante.
Maria Alves, dirigente
de Políticas Públicas da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas

OAB-MG – uma missão em
tempos de pandemia".
E na sexta-feira (19/03),
finalizando a Semana de Lives,
o Procon de Teófilo Otoni mostrará seu trabalho através de
seu coordenador Yuri Rocha,
que também é advogado, diretor na 28ª Subseção da OAB/
MG, membro da Comissão
Estadual de Defesa do Consumidor. Dr. Yuri vai explanar
sobre “O mercado e a defesa
do consumidor em tempos de
pandemia”. Para participar
basta acessar a página oficial
de “Luiz Gustavo de Castro
Mota” no Facebook, nas datas
e horários dos eventos. Deixe
sua pergunta e comentários!

www.diariotribuna.com.br | tribunadomucuri@gmail.com | facebook.com/diariotribuna

Gerais – FETAEMG e
mulher rural quilombola,
nos presenteou com uma
brilhante exposição sobre a previdência social
rural. Na oportunidade,
Maria também falou sobre a importância de as
mulheres participarem
dos espaços coletivos de
decisão, porque isso as
conferirá protagonismo
para a transformação
das próprias histórias.
Pela insuficiência de
tempo para todas as discussões que surgiram,
Maria Alves assumiu o
compromisso de retornar para esclarecer mais
dúvidas e enfatizar o valor da mulher do campo
(Fonte: Projeto MLV).

Aníbal Gonçalves

Preferências
Cada homem tem, povoando sua cabeça e seus desejos,
um tipo de mulher em especial, que varia de forma e de
conteúdo, de acordo com o bom e o mau gosto do freguês
e dos recônditos de sua imaginação. Alguns preferem as
louras, sejam falsas ou verdadeiras, o que, para eles, carece
de maior importância se a áurea cabeleira possui origem
natural de fábrica ou artificialmente conseguida. Outros
se sentem atraídos irresistivelmente pelas ruivas, que são
aves mais raras em nosso meio. Uns se desmancham, caem
literalmente de quatro pelas morenas cor de jambo. Há
aqueles cuja fogosidade se solta quando se deparam com
uma mulata dessas de fechar o comércio de Teófilo Otoni.
Muitos babam ao ver uma gordinha simpática, não importa
que ela seja uma contumaz inimiga das balanças e da
reeducação alimentar para perder uns quilinhos a mais com
o conceituado médico endocrinologista Dr. Enos Lorentz.
E eternas viciadas em chocolate, além de frequentadoras
assíduas dos rodízios de pizzas e churrascos.
Aliás, tenho um conhecido, que por sinal exerce o
fascinante ofício de radialista, cuja libido dispara no
momento em que seu olhar bem treinado por anos de
experiência se depara com uma fêmea, digamos assim
coberta de imperfeições no plano estético. Evito utilizar
o malfadado e pejorativo adjetivo feia, porque faz muito
tempo que descobri a sua inexistência prática.
Nessa questão de atração física não existe mulher feia,
por mais que a sua aparência corporal fuja, desobedeça aos
padrões vigentes de beleza em nossa sociedade. Há sempre
um cobertor apropriado para cada pé-de-ouvido, não é
mesmo meu caro psiquiatra Dr. Walcir Costa?
E, afinal, como reza o batido ditado popular, quem ama a
feia, bonita lhe parece.
E esse negócio de ser considerado feio ou bonito,
em essência, depende do ponto de vista de cada um
de nós, homens e mulheres. Trata-se de uma questão
de gosto pessoal e questão de gosto fica fora de
qualquer inútil discussão.
Nada mais comum no mundo do que a lei de que os opostos
se atraem. Portanto, deixemos de continuar cultivando
ultrapassados preconceitos esteticistas, que a nada levam
senão à perda do nosso tão precioso tempo.
Quanto a mim, tenho cá as minhas preferências,
as quais certamente não devem ser iguais as de todo
mundo. Pois eu não sou só eu. Sou eu e as minhas
humanas circunstâncias, evidentemente. Fui criado entre
mulheres bonitas, principalmente minha saudosa mãe,
dona Conceição, que se viva fosse já teria ultrapassado
a barreira dos 80 com singular beleza.
Em matéria de mulher bonita, meu desejo é democrático
e desconhece o monopólio dos instintos.

Sobre o colunista

Aníbal Gonçalves é pedagogo, graduado em Administração
Escolar, ex-diretor da Escola Estadual de Coroaci - MG
[hoje Dona Sinhaninha Gonçalves] e professor de Filosofia, Sociologia e História da Educação. Foi chefe do Departamento de Educação Cooperativista da CLTO e professor na
Escola Estadual Alfredo Sá, em Teófilo Otoni. Atualmente,
jornalista e radialista da 98 FM (Teófilo Otoni).

O Ministério Público Eleitoral, através do Procurador
Regional Eleitoral de Minas
Gerais Dr. Angelo Giardini de Oliveira, em decisão
assinada eletronicamente e
datada do dia 5 deste mês,
manifestou-se pelo parcial
provimento do recurso interposto pela Coligação Capelinha, Participação e Desenvolvimento, para reformar
a sentença [de 1ª Instância,
proferida pelo Juízo da 67ª
Zona Eleitoral de Capelinha/
MG] no que concerne ao
reconhecimento da prática
da contratação de servidores
públicos em período vedado
e de abuso de poder político
pelos recorridos Tadeu Filipe
Fernandes de Abreu [“Tadeuzinho”, prefeito de Capelinha] e Alequison Gomes
Mendes [vice]. Na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) - Recurso Eleitoral
interposto pela Coligação
Capelinha, Participação e
Desenvolvimento, há a alegação de “que foram realizadas contratações de quarenta
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e oito servidores temporários
pelo Município de Capelinha/
MG, em período não permitido pela legislação eleitoral,
sem quaisquer justificativas,
para atividades não essenciais, motivadas por razões
políticas e com o claro intuito
de angariar votos por meio
da oferta de trabalho, o que
caracterizaria não só conduta
vedada a agentes públicos,
mas também captação ilícita
de sufrágio [voto]”. Em seu
parecer, o Procurador Regional Eleitoral Dr. Angelo
Giardini de Oliveira afirma
que “a despeito das alegações
dos recorridos [Tadeu Filipe
Fernandes de Abreu ["Tadeuzinho", prefeito de Capelinha]
e Alequison Gomes Mendes
[vice], no sentido de que
os servidores foram admitidos para exercer funções
relativas ao enfrentamento
da Covid-19, não é possível
concluir que todos aqueles
indicados na petição inicial
foram alocados em áreas
sensíveis e afetas ao cenário
de pandemia”. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral
acima mencionada por este
colunista guarda semelhanças com outras AIJEs instauradas em Minas Gerais.

DIÁRIO TRIBUNA

Sexta-feira, 12 de março de 2021

Dr. Washington Souza Filho, delegado Regional de Polícia Civil,
titular da 1ª DRPC de Teófilo Otoni, durante entrevista ao vivo
ao Encontro Marcado (98 FM) na segunda-feira (1º/03), informando sobre a redução dos índices de criminalidade na região.

Idalmar Pereira de Souza, extensionista Rural da Emater/Escritório Local de Teófilo Otoni e MBA Executivo em Gestão de
Cooperativas, durante entrevista ao vivo ao Encontro Marcado,
esclarecendo sobre as ações da empresa em nosso município.

Enquanto isso, em algum lugar deste país...

Toscanini Barcellos de Oliveira e Gabriel Monteiro de Moura,
graduados em Medicina pela FAMMUC/UFVJM/Campus
Mucuri, durante entrevista ao vivo ao Encontro Marcado no
dia 11 de Fevereiro, destacando suas jornadas em Teófilo Otoni.

Programa Acesso Superior da
Rede de Ensino Doctum: sucesso
“A decisão causa uma perplexidade enorme e não é entendida
pela sociedade em geral. Realmente, ainda vou me debruçar
na decisão proferida e ver as premissas lançadas pelo ministro
Fachin”.
Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), em entrevista concedida à BandNews TV nesta segunda-feira (08/03), sobre a decisão do ministro Edson Fachin de
anular as condenações do ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato.
“A democracia exige a existência de oposição, de adversariedade, mas ela não convive e não pode tolerar com um modelo
do Freund Find – do amigo inimigo. Quem está na oposição,
hoje, pode se tornar poder amanhã. Para isto, é preciso que
ele subexista e não que ele seja destruído”.
Gilmar Mendes, ministro da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF), ao votar pela suspeição do ex-juiz
Sérgio Moro nesta terça-feira (09/03).

Programa Acesso Superior da Rede de Ensino
Doctum foi um sucesso com mais de 10 mil
inscritos e mais de 4 mil pré-selecionados
Neste momento o programa Acesso Superior da Rede
de Ensino Doctum - aqui incluso o Centro Universitário
UniDoctum, sediado em Teófilo Otoni, está na etapa de
pré-classificação. Todos os candidatos que fizeram mais
de 500 pontos na prova via on-line do Vestibular Social da
Doctum às 14 horas do domingo (28/02), que ofertará 350
bolsas integrais, receberam um link para a realização da
pré-matrícula e postagem dos documentos de comprovação.
São documentos obrigatórios: a folha resumo do Número
de Identificação Social (NIS) e documentos de identificação
pessoal. Ao realizar essa pré-matrícula o candidato ficará no
status de pendência até a finalização da análise de documento. Os candidatos não selecionados, cerca de 6 mil, ainda
terão grandes possibilidades de ingresso no Ensino Superior.
Estes devem procurar a Doctum para conhecer planos de ingresso especialmente acessíveis para todos que participaram
da prova. (Com informações da Assessoria de Comunicação
do Centro Universitário Doctum de Teófilo Otoni)

Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do
DIÁRIO TRIBUNA.
DIÁRIO TRIBUNA • 51 ANOS DE CREDIBILIDADE
Para assinar ligue (33) 3523.4651 ou 9 8851.0806
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Senado aprova
projetos que reforçam
direitos das mulheres

Brasília - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (Democratas-MG), conduziu,
nesta terça-feira (9), sessão deliberativa remota
dedicada à análise de
proposições que ampliam os direitos das
mulheres. Os senadores aprovaram o Projeto de Resolução do
Senado (PRS) 6/2021,
que cria a liderança da
bancada feminina na
Casa. A matéria, que
segue à promulgação,
amplia a participação
das senadoras nas decisões e discussões
legislativas e assegura
à líder do colegiado as
mesmas prerrogativas
dos líderes de partido
ou bloco parlamentar,
como a representação
no Colégio de Líderes.
O projeto de resolução foi apresentado pela
senadora Eliziane Gama
(Cidadania-MA) e teve
a relatoria da senadora
Rose de Freitas (MDB-ES), procuradora da
Mulher no Senado. A
senadora Simone Tebet (MDB-MS) será a
primeira representante
do grupo no Colégio de
Líderes. "Parabéns à
bancada feminina pela
mobilização e pela conquista nesta tarde de
hoje”, disse o presidente do Senado, após
a aprovação da matéria.
A criminalização da

prática de perseguição obsessiva, também conhecida como “stalking”, foi
outra iniciativa aprovada
pelos senadores. O ato
é definido como a perseguição praticada por
meios físicos ou virtuais
que interfere na liberdade e na privacidade
da vítima. O Projeto de
Lei (PL) 1.369/2019, de
iniciativa da senadora
Leila Barros (PSB-DF),
aprovado em forma de
substitutivo da Câmara,
prevê pena de reclusão de
6 meses a dois anos e multa ao agressor. A matéria
segue agora à sanção.
Também foi aprovado pelos senadores o PLS
398/2018, que estimula
a participação feminina nas áreas de ciência,
tecnologia, engenharia
e matemática. O projeto
altera as Leis nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996
e a Lei nº 10.973, de 2 de
dezembro de 2004 - Lei
das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e a
Lei de Inovação Tecno-

lógica, respectivamente.
A matéria de autoria da
senadora Maria do Carmo
Alves (DEM-SE) contou
com relatoria da senadora
Soraya Thronicke (PSL-MS). "Cumprimento
as mulheres do Brasil.
No Dia Internacional
da Mulher, fizemos uma
sessão especial de comemoração e de celebração
desta data, que deve ser,
como disse na minha
fala, perenizada no Senado Federal, a todo
instante, defendendo e
protegendo os interesses
das mulheres, o que é absolutamente necessário e
legítimo no Brasil”, afirmou Rodrigo Pacheco.
O PL 781/2020, que
prevê a criação de Delegacias Especializadas de
Atendimento à Mulher, e
o projeto que determina
prioridade de transferência de servidora pública
federal vítima de violência doméstica e familiar
para outras localidades
(PL 3.475/2019) foram
retirados da pauta.

Médio Mucuri é notícia
Bertópolis controla
a COVID-19 - Graças
a proteção de Deus e
o bom trabalho que a
Secretaria Municipal de
Saúde de Bertópolis, sob
o comando de Aurora
Bahia e sua equipe, vem
realizando, Bertópolis
tem a pandemia controlada até a presente data.
Vacinação - A vacinação já teve início
com todos os indígenas
da Tribo Pradinho, e os
trabalhadores de Saúde
já foram vacinados. Assim como idosos acima
de 90 anos, que foram
concluídos e os de 80 ou
mais. Agora os idosos de
70 anos ou mais vão ser
vacinados, e em seguida
as outras etapas. Todo
protocolo de vacina no
município é controlado
e coordenado pela enfermeira Rafaela, que tem
demonstrado um eficiente
e dedicado trabalho. A todos
que estão à frente do con-

trole da Covid-19 em nosso
município, nossos parabéns.
Bertópolis recebe
trator agrícola - O prefeito de Bertópolis, Anginho Depolo, adquiriu
um trator agrícola para
atender agricultores do
município. As comunidades rurais ficaram muito
felizes com a aquisição.
Ponte com a divisa
com a Bahia está em
perigo - A ponte sobre o
Rio Umburana, na divisa dos estados de Minas
Gerais e Bahia, e que faz
limites com os municípios
de Bertópolis e Itanhém/
BA, já teve sua situação
afetada com a queda da
cabeça da ponte pelo lado
baiano, e que foi colocado pedras para amenizar.
Ocorre que todo mês de
março o Rio Umburana
recebe um grande volume
de água na enchente nesse
período, apesar de ter reportado essa situação em

Por: Alfredo Ferreira Filho

redes sociais a situação
continua crítica, e ainda
mais com a passagem de
caminhão de grande porte
e peso elevado. A qualquer
momento podemos ter uma
interrupção de tráfego ou a
ponte vir a desabar já que
um pilar do lado mineiro
já está abalado e trincado.
Bom ressaltar, que esta
ponte tem mais de 30 anos
de construída e nunca teve
uma manutenção. Vamos
aguardar que as autoridades dos dois municípios
evitem uma situação pior.
Ano passado foi desse
jeito, agora só Deus sabe.

Textos de colunistas não refletem necessariamente a opinião desta Tribuna, que os publica
visando estimular o debate sobre temas de interesse da sociedade regional e local.
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15ª RPM promove
Justiça condena Matheus
evento em homenagem
Rodrigues, acusado de
às mulheres das forças duplo homicídio em Teófilo
de segurança pública
Otoni a 47 anos de reclusão
As duas vítimas estão desaparecidas desde outubro de 2016,
mas as investigações apontam que elas foram assassinadas

Na manhã de quarta-feira (10/03), foi realizada
no auditório do 19º Batalhão de Polícia Militar, em
Teófilo Otoni, solenidade
em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher e
aos 40 anos de ingresso da
mulher na PMMG. Durante
o evento, o comandante da
15ª Região de Polícia Militar, coronel Menezes e o
chefe do Estado-Maior da
15ª RPM, tenente-coronel
Marinho presentearam as
mulheres com bolsas, almofadas e chaveiros confeccionados pelas mulheres
do Projeto Mulheres Livres
de Violência (MLV).
As agraciadas foram
mulheres representantes
de algumas instituições da
cidade, sendo na Polícia Militar, a capitã Samara Dias
Tótaro; na Polícia Civil, a
investigadora Kátia Trega
Rhis e delegada Verônica
Zimerer; na Polícia Penal,
a policial Celiane Souza
P. Rodrigues; no Sistema
Socioeducativo, a agente
Juliana Doehler Chagas,
além de militares destaques
de unidades pertencentes à
15ª RPM, sendo a sargento
Kelly, cabo Érica e a aspirante Vanessa da 15ª RPM;
sargento Ariely do Colégio

Tiradentes; cabo Taísa e a
soldado Laís do 19º BPM;
a sargento Nayanny da
15ª Cia PM RV e a aspirante Gilvana da 15ª Cia
PM Meio Ambiente, e as
veteranas: capitã Warlice,
tenente Ilmara, tenente Marilene e sargento Adriana.
Dando continuidade às
comemorações ao Dia Internacional da Mulher, a Associação dos Praças Policiais e
Bombeiros Militares de Minas Gerais (ASPRA) ofertou
um coffee Break para todas
as presentes. Posteriormente, foi realizado um sorteio
com diversos brindes que
foram doados por patrocinadores da cidade. Todo
o evento foi abrilhantado
com o toque da Banda de
Música da 15ª RPM.
Patrocinadores: D&A
Jóias, Lojas Américan,
Vine Presentes e Acessórios, Bola na Rede, By
Fiapo, Lá luz kids, Irecê
Bijouterias, Jane Acessórios, Marias Enxovais,
Chocolates Brasil Cacau,
Tok Tok, Colchoart, Aladim Perfumaria, Consultora da Mary Kay Marisa
Brito, Lojas Mib, Farmácia
Indiana, Flávio Silva Stúdio, Tok de Canela Boutique, Roupa Nova, Clínica

Postural, Joana Angélica
Boutique, Arte Jóias Joalheria, vereador Sargento Harlei, Sabor Caipira
produtos da roça, Maria
Maria Boutique, RK Store,
Rabbit, Bárbara Mendes
Esteticista, Thamara Dias,
Centro de Beleza Vitória,
Bonita Moda Íntima, Thais
Ribeiro Hair Stylist, Oliveira Serviço de Limpeza,
Tatiana Bonelli Sobrancelhas, Miroca Semi Joias,
Junior Joias, Livraria Sementes do Saber, Cioccolato Confeitaria Gourmet,
Spa Beleza e Bronze - Centro de Estética, Missesfit
- Moda Fitness, Platônica
Chopp Artesanal, Camila
Bramante Store, Lindaella,
Ateliê Beth Macedo, Clinica Cuidar Consultório de
Psicologia, Verde Brasil,
Jhiane Calçados, Lane
Looks, Criativa Confecções (CIDA), APNM BM/
PM, ASPRA, Jack Couy,
Cozinha da Sônia, Projeto
MLV, Dra. Naiara Fernandes Fisioterapia, Dra. Andressa Ogando Fisioterapeuta, Consultora de Mary
Kay - Ana Júlia, Jorge Fhael, Sabrina Cayres, Daiane Pungirum. (Assessoria
Regional de Comunicação
Organizacional/ 15ª RPM).

Realizada nesta
quarta-feira (10/03/21),
no Tribunal do Júri do
Fórum Desembargador
Eustáquio Peixoto, em
Teófilo Otoni, a sessão de
julgamento de Matheus
Rodrigues, conhecido
por Matheuzinho, acusado de duplo homicídio
triplamente qualificado,
e ocultação de cadáver,
tendo como vítimas Julia
Cristina Dias de Souza
e Sara Rodrigues dos
Santos, de 17 e 18 anos,
respectivamente, à época
do desaparecimento.
A Polícia Civil emitiu
nota na noite desta quarta-feira, informando que
“o fato ocorreu no ano
de 2016, e após intensa
e minuciosa investigação
pela Delegacia de Homicídios de Teófilo Otoni,
presidida pela delegada,
dra. Hérika Ribeiro Sena,
o acusado e outros três indivíduos foram indiciados
pelos crimes relatados,
fato que comoveu a sociedade local, até que nesta
quarta-feira, um dos acusados foi a júri popular.
Os jurados acataram as
teses do Ministério Público e ele foi condenado à
pena de 47 anos de prisão.
O promotor de Justiça, dr. Enzo, da 6ª Promotoria Criminal da Comarca de Teófilo Otoni informou que o julgamento
teve início às 8h da manhã
e foi encerrado por volta
das 20h. Dr. Enzo destaca
que, o acusado e agora
condenado foi encaminhado ao presídio de Teófilo Otoni para cumprimento da pena, embora
provavelmente a defesa
vai recorrer. “Acredito
que eventual reforma
da decisão seja bastante
improvável, principalmente, mais improvável
ainda eventual anulação
do júri, posto que a opinião do jurado, exceto
em raríssimas exceções,
é soberana”, disse. Para
o promotor a justiça foi
feita, o que pode trazer
um alento para os familiares das vítimas.
O promotor de Justiça, dr. Hélio Pedro Soares
participou de uma fase da
investigação, já na fase
bem adiantada, ocasião
em que ele foi procurado

Julgamento realizado no Fórum Desembargador
Eustáquio Peixoto, em Teófilo Otoni

Julia Cristina e Sara Rodrigues, estão
desaparecidas desde outubro de 2016

por familiares de uma das
vítimas, para que pudesse
de alguma forma ajudar,
principalmente para encontrar os corpos até hoje
ocultados. “Muito mais
por uma situação de ter
compadecido com a dor
do pai de uma das meninas, eu então me propus
a buscar uma forma junto
aos investigados e indiciados já naquela época,
pra tentar com eles, que
confessassem onde eles
poderiam ter escondido
aqueles corpos”, disse.
Dr. Hélio Pedro destaca que, eram três os suspeitos, todos eles sempre
negando autoria, negando
a participação, nenhum
deles quis cooperar com
a investigação no sentido
de apontar o lugar em que
os corpos possivelmente
estariam enterrados. Disse
que foi feito até propostas
dentro da lei, de delação
premiada, uma delação no
sentido de apontar tanto
o local em que os corpos
estariam, quanto a participação de outros envolvidos, mas a negativa deles
sempre foi muito firme.
Assim, o dr. Hélio esgotou
todas as suas possibilidades até aquele momento.
Mas o caso ganhou
grande repercussão, e o dr.
Hélio sempre foi procurado, e se manteve informado do desfecho. Mesmo
durante o curso do pro-
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cesso já na justiça, esteve
sempre ao lado dos colegas
promotores novatos que
chegavam e pegavam o
processo pelo meio, ele
dava todas as informações
e acompanhava. “Também estive bem assessorado pelos investigadores
e pela autoridade policial
que presidiu as investigações, prestando as informações, ajudando. Foram
muitas as reuniões, mas
nós não conseguimos de
forma alguma o objetivo
maior, que era aplacar um
pouco a dor do pai de uma
das meninas que tanto deseja até hoje ter os restos
mortais dela para dar-lhe
um enterro digno”.
De acordo com as
investigações, as duas jovens estariam participando
de uma festa, em outubro
de 2016, em um bairro da
cidade, e estavam sendo
importunadas constantemente via celular. Elas
teriam ido embora pra
casa, e mesmo já próximo
da meia noite, teriam recebido uma ligação e saíram
de casa, desde então não
foram mais vistas.
Equipe da Delegacia de Homicídios de
Teófilo Otoni - Delegada: dra. Hérika Ribeiro
Sena. Escrivão: Ricardson Gil Tavares. Investigadores: Lucas Franca,
Winter Goecking, Livia
Metri e Cláudio Borges.
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Solenidade de entrega de
viaturas para o 1º Pelotão da
24ª Cia PM IND, Nanuque

Nanuque – Aconteceu
na manhã de segunda-feira
(08/03), a solenidade de
entrega de viaturas para o 1º
Pelotão da 24ª Cia PM Ind.,
em Nanuque. As viaturas
são oriundas de emenda
parlamentar do deputado
federal Eros Biondini, representado na solenidade
pelo prefeito Gilson Coleta.
Participaram da solenidade, o subcomandante
da 24ª Cia PM Ind., capitão Alexsandro, o coman-

dante do 1º Pelotão da
24ª Cia PM Ind., tenente
Alexandre e outras autoridades. Nanuque recebeu
um veículo L200 e uma
motocicleta XRE 300
zero km, que contribuirão significativamente
para a prevenção criminal em toda a extensão
territorial do município.
Na oportunidade, nesta data em que se comemora o Dia Internacional
da Mulher, a sargento

Mayra e a sargento Jennifer representando os policiais militares do 1º Pelotão da 24ª Cia PM Ind.,
receberam as chaves dos
veículos, que foram entregues pelo prefeito Gilson
Coleta, representante do
deputado Eros Biondini,
na companhia do subcomandante da 24ª Cia PM
Ind., capitão Alexsandro.
(Assessoria de comunicação organizacional da 24ª
Cia PM IND, Nanuque).

Polícias Civil e Militar
apreendem adolescente
envolvido na morte de
um professor em Araçuaí
As polícias Civil
e Militar em uma ação
conjunta apreenderam,
na terça-feira (09/03),
um adolescente de 17
anos, suspeito de praticar ato infracional análogo a crime de homicídio,
na cidade de Araçuaí,
tendo como vítima o
professor E.C.C.S., de
41 anos, na própria residência da vítima, no
Bairro Alto Paraíso, durante a madrugada de
segunda-feira (8), após
uma discussão entre ele
e o adolescente.
O suspeito foi identificado por meio de imagens de câmeras instaladas nas ruas da cidade e
informações de terceiros.
Após trabalhos investigativos, a PCMG, em
conjunto com a PMMG,
localizou e apreendeu o
adolescente. O jovem
assumiu o ato infracional
e forneceu detalhes da
ação, mostrando inclusive onde a motocicleta da
vítima, que ele usou na
fuga, estava escondida.
O jovem disse que
já conhecia o profes-

sor e que eles trocavam
mensagens por meio de
redes sociais. Após uma
discussão na casa da vítima, o adolescente teria
a esfaqueado e arremessado um tijolo contra a
cabeça dela. O celular
do adolescente foi apreendido e será utilizado
nas investigações que
irão apurar a motivação
do ato infracional. O
adolescente foi levado
à delegacia de Polícia
Civil e, posteriormente,
seria encaminhado para
internação provisória.
De acordo com a
ocorrência confeccionada pela PMMG, no local
os militares encontraram
o portão da garagem, de
acesso à Rua Glauber Rocha aberto. Ao entrarem
pelo portão, viram o cor-

po do professor no chão,
bastante ensanguentado.
O SAMU foi acionado,
mas a equipe confirmou
que a vítima não apresentava mais sinais vitais. A perícia técnica da
Polícia Civil foi acionada
e após os trabalhos de
praxe no local, o corpo
foi removido ao IML para
ser necropsiado. Após
examinar a vítima, a perícia constatou que ela
sofrera lesões contusas
na cabeça, causadas possivelmente por golpes de
tijolo e faca, e escoriações
nas pernas, nas costas e
no braço esquerdo, Também foi constatado pelo
perito, que a porta de um
quarto, estava arrombada/quebrada. (Informações: PCMG/PMMG/
Foto: Divulgação).

PM prende homem que
ajudou autor de crime a
fugir do local em Itaipé Polícia Militar de Itinga
recupera moto roubada
na cidade de Itaobim

Na terça-feira (09/03),
a Polícia Militar foi acionada para registro de um
crime de tentativa de homicídio praticado por um
cidadão de 55 anos, que
desferiu disparos de arma
de fogo em direção à sua
ex-mulher, de 37 anos,
e ao seu ex-cunhado, de
47, quando eles estavam
saindo para registrar uma
ocorrência de ameaça contra o autor. O fato ocorreu
na Avenida Arthur Bernardes, centro de Itaipé.
O autor alvejou a
tiros o seu ex-cunhado,
que caiu no chão e foi
socorrido por populares,
que o encaminharam ao
hospital de Itaipé para
procedimento médico. A
mulher não foi atingida.
Durante levantamentos,
a PM prendeu em flagrante o cidadão de 37
anos que auxiliou o autor
do crime a fugir do local.
O cidadão retirou um
veículo da frente da garagem do estabelecimento
comercial do autor, para
que ele fugisse do local.

Durante diligências, o veículo Toyota Corolla utilizado pelo autor para fugir,
foi localizado pela PM
em uma estrada vicinal
daquela região. O cidadão
que auxiliou na fuga, foi
conduzido à delegacia de
Polícia Civil de Teófilo
Otoni, juntamente com
4 estojos de munições
calibre 380, colhidos no
local, para as providên-

cias de polícia judiciária.
O veículo foi apreendido e removido ao pátio
conveniado do Detran-MG em Novo Cruzeiro,
onde ficou à disposição
da autoridade policial de
trânsito. O autor da tentativa de homicídio não foi
localizado. (Informações/
Fotos: Tenente Thalles Dohler Schutte, comandante
2º Pelotão /232ª Cia PM).

Após denúncia informando, que estaria circulando em uma comunidade
do município de Itinga, um
veículo oriundo da cidade
de Itaobim roubado em
data anterior, os militares
do destacamento da Polícia Militar de Itinga, desencadearam uma operação na terça-feira (09/03).
Segundo a PM a operação surtiu efeito na
quarta-feira (10), tendo
em vista que o indivíduo que estava na posse
ilegal da motocicleta,
abandonou o veículo nas
proximidades de um posto

de combustíveis. A PM
ressalta que a vítima de
roubo disse que o veículo recuperado é de sua
propriedade, pois ela o
reconheceu através de
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algumas características.
O veículo foi apreendido
e encaminhado ao pátio
credenciado do Detran
em Araçuaí. (ACO 14ª
Cia PM Ind, Araçuaí).

Gerais
Presença feminina na Polícia
Militar é celebrada na ALMG

A Polícia Militar do estado recebeu as primeiras 112
mulheres em seus quadros
em 1981, quando a Companhia de Polícia Feminina foi
criada pelo decreto 21.336,
de 29 de maio daquele ano.
Hoje, elas são mais de 3.600
policiais, ocupando cargos
em todas as esferas de atuação da PM, inclusive como
comandantes. O marco histórico foi rememorado na
quinta-feira (04/03) pela
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG).
O presidente do Parlamento mineiro, deputado
Agostinho Patrus (PV), recebeu o comandante-geral
da Polícia Militar, coronel
Rodrigo Sousa Rodrigues,
além de outros integrantes da
instituição, para discutirem
a proposta de um calendário
conjunto de comemorações.

Entre as ações, foi destacada a aprovação de projeto
de lei que institui o “dia da
mulher policial no estado”.
De acordo com a coronel da
Polícia Militar, Silma Oliveira, a trajetória da mulher
na polícia foi marcada por
desafios e conquistas. Ela
ressaltou que sua própria história representa o avanço da
companhia feminina: ela é a
primeira a exercer o comando
da Corregedoria da PM.
Também o presidente da
ALMG, deputado Agostinho
Patrus (PV), falou sobre os
espaços conquistados pelas
mulheres na sociedade, nas
últimas décadas, lembrando
que sua mãe, Orcanda Rocha
Andrade Patrus, foi a primeira catedrática da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). O parlamentar se

comprometeu a construir
essa agenda conjuntamente
ao comando da PM, a fim de
dar visibilidade “à determinante atuação das mulheres
para o excelente serviço
prestado pela instituição”.
Já o deputado Coronel
Sandro (PSL), que solicitou
a reunião entre os membros
do parlamento e PM, disse
que já estão em andamento
as iniciativas para valorizar
a atuação das mulheres na
polícia. Ele enfatizou ainda
que o órgão sempre se pautou por princípios democrá-
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ticos, em escolhas técnicas
para os seus cargos. O deputado sugeriu a realização de
documentário e livro para
contar essa história.
Moeda – O comandante-geral da PM, Rodrigo Rodrigues, entregou ao presidente
da ALMG uma moeda, onde
estão gravados os valores e
missão da polícia. Agostinho Patrus recebeu ainda a
pasta funcional do seu pai,
também Agostinho Patrus,
que foi capitão-médico da
Polícia Militar. (Assessoria
de Imprensa da ALMG).

Juíza de Nanuque participa de
homenagem às mulheres
Em evento na Câmara local, foi apresentado PL para ensino da Lei Maria da Penha em escolas

A juíza Aline Gomes dos
Santos Silva, da 2ª Vara Cível,
Criminal e de Execuções Penais de Nanuque, participou
nesta segunda-feira (08/03)
de sessão solene da Câmara
Municipal em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher.
Por sua contribuição à comunidade, a magistrada foi uma das
homenageadas na solenidade.
Na ocasião, foi encaminhado à
Câmara um projeto de lei (PL)
de autoria dela para que a Lei
Maria da Penha seja ensinada
nas escolas municipais.
O PL 1/2021 foi apresentado pelo prefeito, Gilson Coleta Barbosa, após indicação
da vereadora Elienis Oliveira
Santos Tigre, vice-presidente
da Casa Legislativa. A proposta estabelece a obrigatoriedade da incorporação de
noções básicas relativas à
Lei 11.340/2006, por meio
do programa "Lei Maria da

A juíza Aline Gomes Silva entre o prefeito
Gilson Coleta e o vice-prefeito, Gilmar Pereira
(Foto: Divulgação/TJMG)

Penha vai à Escola". Também
estiveram presentes à sessão,
o presidente da Câmara, José
Osvaldo Lima dos Santos, e
os vereadores Carmilto Ferreira Rosa Carrieiros, Bruno
Salomão dos Santos, Djalma
Moreira, Elson de Souza
Lima, Fábio Costa de Jesus,
Jesualdo Pereira Damascena
e Joselicio Santos Medina.
Projeto promissor Autora da iniciativa, a ju-

Sessão solene da Câmara Municipal prestou
homenagem a diversas mulheres, entre elas a juíza
Aline Gomes Silva (E) (Foto: Divulgação/TJMG)

íza Aline Gomes Silva,
responde pela vara com
competência para analisar
processos referentes à Lei
Maria da Penha na comarca.
De acordo com a magistrada, os poderes Legislativo e
Executivo, desde o começo,
mostraram-se bastante receptivos ao pedido. "Levei
a proposição, que foi prontamente atendida", afirmou.
As expectativas são

grandes e ela está confiante. "Com esse projeto nas
escolas, todos os jurisdicionados tendem a ganhar,
pois qualquer mudança na
sociedade primeiro passa
pela educação. Leis ou decisões judiciais, por si sós,
não são capazes de alterar a
construção social do patriarcalismo, que ainda persiste
em fazer vítimas no País e
no mundo", argumenta.
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