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DA NOSSA EQUIPE!(Pessoas com deficiência)

Deixe seu currículo em uma de nossas lojas ou pelo e-mail: assistenterh@farmaciaindiana.com.br

Homem é morto a 
tiros no Bairro Sete de 
Setembro em Nanuque

 Página 7

Grave acidente na 
BR-116 resulta na morte 

de cinco pessoas

A PRF registrou um grave acidente nesta quarta-feira (14/07), no Km 246 da BR-116, 
próximo ao Distrito de Mucuri, município de Teófilo Otoni, sendo uma colisão frontal 
envolvendo dois automóveis Fiat Pálio, um que seguia da cidade de Mata Verde sentido a 
Teófilo Otoni, conduzido por Clesiney Rocha de 49 anos, e outro que seguia sentido Teófilo 
Otoni ao Distrito de Rio Pretinho, conduzido por Edson Campos Silva, de 24 anos. Página 2

O Governo de Minas encaminhou para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) projeto de lei para modernizar e aperfeiçoar a prestação de serviços do De-
partamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). O objetivo da nova estrutura 
proposta para o Departamento é trazer mais agilidade e melhorias para o atendimento ao 
cidadão, principalmente com a digitalização do máximo de serviços possíveis. Página 7

Superintendência 
Regional de Saúde de 
Teófilo Otoni realiza 
campanha solidária

A campanha solidária 
realizada pela Superinten-
dência Regional de Saúde 
de Teófilo Otoni (SRS-TO) 
começou em 27/05 e finali-
zou na quarta-feira 07/07. 
A chegada do inverno e 
a crise sanitária mundial-
mente vivenciada com a 
pandemia da Covid-19, que 
reflete na condição socioe-
conômica de grande parte 
da população, motivaram 
os servidores a realizarem 
a campanha. Página 2

O casal de produtores 
João Anélio Júnior e Kemi-
ly Machado deu um passo 
importante para o cresci-
mento da sua produção e 
comercialização de ovos. 
Recentemente, eles conse-
guiram cadastrar a agroin-
dústria deles no Instituto 
Mineiro de Agropecuária. 
Com isso, João e Kemily, 
que moram em Santana 
do Paraíso, estão aptos a 
vender seus produtos para 
todo o estado. Página 3

Com ajuda da Emater-
MG, casal de produtores 
obtém cadastro para a 

produção e venda de ovos 
em todo estado

Projeto de lei busca 
modernizar o Detran de 

Minas Gerais e aprimorar 
a prestação de serviços
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Cidade
Grave acidente na 

BR-116 resulta na morte 
de cinco pessoas

Teófilo Otoni - A Po-
lícia Rodoviária Federal 
registrou um grave aciden-
te na manhã desta quarta-
-feira (14/07), no Km 246 
da BR-116, próximo ao 
Distrito de Mucuri, muni-
cípio de Teófilo Otoni, sen-
do uma colisão frontal en-
volvendo dois automóveis 
Fiat Pálio, um que seguia 
da cidade de Mata Verde 
sentido a Teófilo Otoni, 
conduzido por Clesiney 
Rocha de 49 anos, e outro 
que seguia sentido Teófilo 
Otoni ao Distrito de Rio 
Pretinho, conduzido por 
Edson Campos Silva, de 24 
anos. Um médico do Samu 
constatou os óbitos dos 
dois condutores no local.

Após os trabalhos da 
perícia técnica da Polícia 
Civil, equipe do Corpo 
de Bombeiros retirou os 
corpos dos motoristas de 
dentro dos carros. Em cada 
veículo havia 02 passagei-
ros, os quatro com feri-
mentos, foram socorridos 
e encaminhados ao hospi-
tal de Teófilo Otoni. Um 
homem ainda não identi-
ficado morreu a caminho 
do hospital, e uma mulher 
grávida morreu no hospi-
tal, bem como o seu bebê 
que já estava com aproxi-
madamente 8 meses, tota-
lizando 05 vitimas fatais. A 
gestante era esposa do con-
dutor Edson, moradores do 
Distrito de Rio Pretinho. 
Uma criança filha do casal 
permaneceu internada.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, houve um 
princípio de incêndio no 
Pálio que vinha de Mata 
Verde, mas foi debelado 
com o uso de extintor de 
incêndio à pó por terceiros 
antes da chegada da equi-

pe. Também houve em am-
bos os veículos vazamento 
de combustível e os bom-
beiros colocaram terra para 
prevenir contra incêndio.

Segundo a PRF, o que 
foi apurado no local é que 
um dos veículos invadiu 
a contramão de direção 
e atingiu o outro veículo 
que seguia na sua faixa. 
“A princípio não existem 
marcas de reação por um 
dos veículos, levando a 
crer que, ou ele perdeu o 
controle da direção ou veio 
a dormir, mas nós ainda 
vamos precisar confirmar 
isso, enquanto no outro 

veículo existem marcas 
de reação, frenagens, e 
ele também jogou para o 
acostamento, provavel-
mente tentando evitar o 
sinistro, mas isso ainda há 
de ser confirmado”, disse 
o PRF Lucas da Silva.

Os corpos foram en-
caminhados ao IML de 
Teófilo Otoni para serem 
necropsiados. Uma equi-
pe da polícia rodoviária 
federal permaneceu no lo-
cal aguardando o guincho 
para retirada dos veículos. 
As causas e circunstâncias 
do acidente serão investi-
gadas pela Polícia Civil.

Polícia Civil e Ministério 
Público deflagram a operação 

“O Bom Samaritano”

Superintendência 
Regional de Saúde de 
Teófilo Otoni realiza 
campanha solidária

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, por meio do 
15º Departamento de Polí-
cia Civil de Teófilo Otoni, 
deflagrou, na terça-feira 
(13/07), em conjunto com 
o Ministério Público de 
Minas Gerais, em apoio 
às apurações realizadas 
pela Coordenadoria Re-
gional das Promotorias 
de Justiça de Defesa da 
Saúde da Macrorregião Sa-
nitária Nordeste, a opera-
ção “O Bom Samaritano”.

A operação teve o obje-
tivo de cumprir mandados 
judiciais de busca e apre-
ensão expedidos pelo Juízo 
da 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Teófilo Otoni 
para apuração de suposta 
compra fraudulenta de me-
dicamentos, relacionada ao 
Hospital Bom Samaritano, 
ocorrida no ano de 2015.

Segundo apurado pelo 
Ministério Público, a frau-

A campanha tem como 
objetivo arrecadar alimen-
tos não perecíveis e aga-
salhos entre os servidores 
da Superintendência Re-
gional de Saúde de Teó-
filo Otoni (SRS-TO). Ela 
teve início no dia 27 de 
maio e finalizou na últi-
ma quarta-feira (07/07).

A chegada do inverno 
e a crise sanitária mun-
dialmente vivenciada com 
a pandemia da Covid-19, 
que reflete na condição 
socioeconômica de gran-
de parte da população, 
motivaram os servidores a 
realizarem essa campanha 
para ajudar pessoas que 
passam por dificuldades.

O material arrecada-

de praticada por servidores 
municipais com a parti-
cipação de uma empresa 
de Vitória da Conquista/
BA envolveu o uso de 
dinheiro público para aqui-
sição de medicamentos 
que nunca deram entra-
da em qualquer unidade 
hospitalar localizada na 
cidade de Teófilo Otoni.

Com apoio de 38 po-
liciais civis das Delega-
cias Regionais de Polícia 
Civil de Teófilo Otoni, 
Almenara, Nanuque e 
Pedra Azul, foram cum-

pridos 11 mandados de 
busca e apreensão, sendo 
05 em Teófilo Otoni, 05 
em Vitória da Conquis-
ta e 01 em Machacalis.

Durante as buscas, 
foram arrecadados com-
putadores, dispositivos 
de armazenamentos de 
dados, aparelhos celulares 
e documentos, que serão 
encaminhados ao Minis-
tério Público para análise 
e prosseguimento das apu-
rações. (Informações/Foto: 
assessoria de comunicação 
da PCMG, Teófilo Otoni).

do foi doado para Asso-
ciação Juntos Fazendo o 
Bem, que repassará para 
o Distrito de Mucuri, per-
tencente ao município de 
Teófilo Otoni. “Esse tipo 
de ação proporciona um 

pouco mais de dignidade 
para as famílias que foram 
afetadas com a pandemia 
da Covid-19”, disse a dire-
tora da Associação, Elaine 
Mendes. (Ascom SRS-
-TO, Déborah Goecking). Teófilo Otoni registra 13.439 casos 

positivos; 12.807 recuperados 
e 351 óbitos por complicações 

causadas pela covid-19
A Secretaria Muni-

cipal de Saúde divulgou 
boletim epidemiológico, 
na noite de terça-feira 
(13/07/2021), confirmando 
13.439 casos positivos de 
Covid-19 em Teófilo Oto-
ni, 27 a mais nas últimas 
24 horas, e contabiliza 351 
óbitos por complicações 
causadas pelo coronavírus. 
O boletim informa ainda 

que tem 281 casos ati-
vos, 12.807 recuperados, 
e 27.990 casos suspei-
tos foram descartados.

I n t e r n a ç õ e s  a t é 
(13/07/21): Pelo SUS, Con-
vênio e Particular tem 40 
leitos de UTI Covid e 33 
estão ocupados, sendo 20 
pacientes de Teófilo Otoni 
e 13 de outros municípios 
(82,50% de ocupação). Tem 

106 leitos de Enfermaria 
Covid e 24 estão ocupa-
dos, sendo 18 pacientes 
de Teófilo Otoni e 06 de 
outros municípios (25,47% 
de ocupação). Vacinôme-
tro: dados atualizados na 
quinta-feira (08/07/21) 
mostram que 50.978 pes-
soas receberam a 1ª dose da 
vacina em Teófilo Otoni e 
25.095 receberam a 2ª dose.

Condutor do carro que 
seguia Mata Verde a Teófilo 

Otoni, Clesiney Rocha

Condutor que seguia 
Teófilo Otoni a Rio Pretinho, 

Edson Campos Silva
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Gerais
Senado conclui votação 

de autoridades em 
esforço concentrado

Brasília - Sob a 
condução do presiden-
te Rodrigo Pacheco 
(Democratas-MG), os 
senadores concluíram, 
na quinta-feira (08/07), 
em Brasília, a votação 
de 31 autoridades que 
estavam pendentes de 
apreciação do colegiado 
por conta da pandemia. 
Por determinação de 
Pacheco, um calendário 
especial foi criado para 
possibilitar a realização 
de sabatinas dos indica-
dos nas comissões e de 
sessões semipresenciais 
no Plenário da Casa. 
O esforço concentrado 
aprovou 11 diplomatas 
que atuarão em postos 
brasileiros no exterior, 
dois ministros do Tribu-
nal Superior do Traba-
lho (TST), um membro 
para o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e 
outro para o Conselho 
Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP).

Também foram con-
firmados pelos senadores 
indicações para o Banco 
Central (BC), e novos 
integrantes de agências 
federais, como Agên-
cia Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), 
Agência Nacional de 
Transportes Aquaviá-
rios (ANTAQ), Agência 
Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT), 
Agência Nacional do 
Cinema (Ancine), Agên-
cia Nacional de Mine-
ração (ANM), Agência 
Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

Confira os nomes de 
autoridades aprovados 
no esforço concentra-
do: Instituição Fiscal 
Independente (IFI); Vil-
ma da Conceição Pinto; 

Embaixadores do Brasil 
no exterior: José Borges 
dos Santos Júnior – Rei-
no da Tailândia, Reino 
do Camboja e Repúbli-
ca Democrática Popular 
do Laos; Renan Leite 
Paes Barreto – Repú-
blica Dominicana; Elza 
Moreira Marcelino de 
Castro – Jamaica; Ánuar 
Nahes – Santa Lúcia; 
Nei Futuro Bitencourt 
– República Togolesa; 
Fernando Estellita Lins 
de Salvo Coimbra – Es-
tados Unidos Mexicanos; 
Mauricio Carvalho Lyrio 
– Comunidade da Austrá-
lia, Ilhas Salomão, Estado 
Independente da Papua 
Nova Guiné, República 
de Vanuatu, República 
Fiji e República Nauru; 
José Marcos Nogueira 
Viana – República Ga-
bonesa; Tovar da Silva 
Nunes - Delegado Per-
manente em Genebra; 
Rodrigo de Lima Baena 
Soares - Federação da 
Rússia e República do 
Uzbequistão; Marcos Ar-
bizu de Souza Campos 
- Nova Zelêndia, Estado 
Independente de Samoa, 
Tuvalu, República de Ki-
ribati e Reino de Tonga;

Conselho Nacional 
do Ministério Público 
(CNMP): Otavio Luiz 
Rodrigues Junior. Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ): Sidney Pessoa 

Madruga da Silva. Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST): Alberto Bastos 
Balazeiro, Amaury Ro-
drigues Pinto Junior. Su-
perior Tribunal Militar 
(STM): Cláudio Portugal 
de Viveiros. Agência Na-
cional de Saúde Suple-
mentar (ANS): Paulo Ro-
berto Vanderlei Rebello 
Filho. Agência Nacional 
de Transportes Aquavi-
ários (ANTAQ): Flávia 
Morais Lopes Takafashi. 
Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica 
(CADE): Alexandre Cor-
deiro Macedo. Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT): Gui-
lherme Theo Rodrigues 
da Rocha Sampaio, Ra-
fael Vitale Rodrigues, 
Alexandre Porto Mendes 
de Souza, Fábio Rogério 
Teixeira Dias de Almei-
da Carvalho. Agência 
Nacional do Cinema 
(ANCINE): Tiago Ma-
fra dos Santos, Vinicius 
Clay Araujo Gomes, Alex 
Braga Muniz. Agência 
Nacional de Minera-
ção (ANM): Guilherme 
Santana Lopes Gomes, 
Ronaldo Jorge da Silva 
Lima. Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(ANVISA): Romison 
Rodrigues Mota. Banco 
Central do Brasil (BC): 
Fernanda Magalhães 
Rumenos Guardado.

Com ajuda da Emater-
MG, casal de produtores 
obtém cadastro para a 

produção e venda de ovos 
em todo estado

O casal de produtores 
João Anélio Júnior e Kemily 
Machado deu um passo im-
portante para o crescimento 
da sua produção e comer-
cialização de ovos. Recen-
temente, eles conseguiram 
cadastrar a agroindústria 
deles no Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA). 
Com isso, João e Kemily, 
que moram em Santana do 
Paraíso, região Leste de 
Minas Gerais, estão aptos a 
vender seus produtos para 
todo o estado. Os produtores 
receberam todas as orien-
tações técnicas da Emater-
-MG, empresa vinculada à 
Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
de Minas Gerais (Seapa).

João e Kemily conta-
ram com a assistência da 
Emater-MG com relação à 
documentação, exigências 
sanitárias e adequações da 
infraestrutura da agroindús-
tria. “Nós também cuida-
mos de elaborar um plano 
para o enfrentamento da 
Covid-19, implementar as 
boas práticas de fabricação 
e fazer a análise técnica de 
rotulagem e embalagem”, 
diz a coordenadora regio-
nal de Bem-estar Social 
da Emater-MG, Ana Laura 
Chaves Veloso de Oliveira. 
A extensionista da empresa 
em Santana do Paraíso, 
Cristiane Máximo Palmei-
ra, destaca que a ativida-
de tem papel relevante no 
município. “A avicultura 
familiar é importante para 
o município e região, pois 
gera emprego, renda e que 
pode ser desenvolvida com 
outras atividades”, afirma.

 O processo de cadas-
tro da agroindústria Sítio 
Cantinho do Vovô João 
começou no ano passado. 
De lá para cá, o casal fez 
diversas adequações no 
local para atender às exi-
gências da legislação. Entre 
as obras estão uma sala de 
recepção dos ovos, sala 
de classificação e emba-
lagem e um espaço para o 
armazenamento dos ovos.

Também foi construído 
um vestiário para o casal 
trocar as roupas e os calça-
dos antes de entrar no espa-
ço e, assim, evitar qualquer 
tipo de contaminação dos 
ovos. Para completar, os 
produtores adquiriram al-
guns equipamentos necessá-
rios para a atividade, como 
ovoscópio e classificador. 
O investimento foi feito 

com recursos próprios. João 
e Kemily trabalham com 
avicultura há cinco anos. 
“Desde o início tínhamos a 
intenção de trabalhar dentro 
da legalidade. Mas antes era 
inviável para o pequeno pro-
dutor atender todas as exi-
gências. Hoje, com algumas 
mudanças na legislação, já 
é possível”, diz João Júnior.

 O casal comerciali-
za a sua produção para o 
município e região, prin-
cipalmente para redes de 
supermercados. Mas, agora, 
com o cadastro do IMA, 
este mercado ganha novas 
fronteiras. “Abre um leque 
muito grande para a gente. 
Podemos comercializar em 
todo o estado. É um sonho 
realizado”, comemora João.

 No Sítio Cantinho do 
Vovô João também há um 
cuidado especial com as 
galinhas, que são criadas 
no sistema semiextensivo. 
Neste caso, elas dormem 
no galpão e durante o dia 
ficam soltas. As galinhas 
são alimentadas com ração, 
legumes e hortaliças. Os 
ovos são coletados quatro 
vezes ao dia. Os ninhos 
ficam nos galpões, mas a 
coleta dos ovos é feita pela 
parte externa, por meio de 
pequenas aberturas na estru-
tura, sem que haja contato 
com as galinhas. "Isso dimi-
nui o estresse das galinhas, 
gerando bem-estar para 
elas”, afirma João Júnior. 
A partir de agora, o casal 
de avicultores tem dois 
anos para obter o registro 
do IMA. Neste caso, ainda 
deverão ser feitas algumas 
adequações na agroindús-
tria. Mais uma vez, os pro-
dutores irão contar com a 
assistência da Emater-MG.

 Diferença entre ca-
dastro e registro - Em 1994, 

o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) instituiu o Programa 
Nacional de Sanidade Aví-
cola. Em Minas Gerais, as 
ações previstas no programa 
são de responsabilidade do 
Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA). O cadastro 
e o registro junto ao IMA 
são etapas para a regulariza-
ção da avicultura no estado.

Todos os criadores 
de aves para subsistência, 
granjas comerciais, granjas 
de reprodução, criações 
de aves ornamentais, para 
pesquisa e ensino devem 
ter sua exploração obri-
gatoriamente cadastrada 
no instituto. O produtor 
precisa informar ao IMA a 
atividade que exerce e fina-
lidade, além de documentos 
pessoais e da propriedade. 
O cadastro é obrigatório 
para todo produtor rural 
que possui criação de bois, 
búfalos, carneiros, ove-
lhas, cabras, suínos, cava-
los, aves, peixes e abelhas.

Na avicultura, se o pro-
dutor possuir mais de 1.000 
aves é obrigatório o registro 
do empreendimento da ati-
vidade no IMA. Através do 
registro, as granjas deverão 
atender exigências sanitá-
rias, de biosseguridade, de 
instalações como cercamen-
to, controle de circulação de 
animais, pessoas e veículos, 
desinfecção de veículos e, 
controle de higienização 
do estabelecimento. O re-
gistro passa por três fases: 
entrega de documentação, 
vistoria da propriedade 
(adequação física das ins-
talações e medidas mitiga-
doras de risco) e a emissão 
do registro. (Assessoria 
de Comunicação – Emater 
-MG - Jornalista respon-
sável: Sebastião Avelar).
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Gerais
PL sobre gratuidade do teste 

do olhinho vai a Plenário

Garantir a gratuidade 
na realização de exame 
que detecta problemas 
oculares em crianças é o 
propósito do Projeto de 
Lei (PL) 350/19, do depu-
tado Gustavo Valadares. 
A matéria recebeu parecer 
de 1º turno favorável da 
Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamen-
tária (FFO) da Assem-
bleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG), em 
reunião realizada nesta 
segunda-feira (12/07/21).

A relatora da matéria 
na comissão, deputada 
Laura Serrano, opinou 
pela aprovação na for-
ma do substitutivo (novo 
texto) nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), também já endos-
sado pela Comissão de 
Saúde. A proposição dis-
põe sobre a obrigatorieda-
de da realização gratuita 
do Teste do Reflexo Ver-
melho (TRV ou Teste do 
Olhinho). Trata-se de um 
exame de triagem - que 
deve ser realizado pre-
ferencialmente nas pri-
meiras 48 horas de vida 
- cujo propósito é detectar 
precocemente alterações 
oculares, como catarata 
e glaucoma congênito, 
entre outros problemas. 
O substitutivo acatado 
incorpora a exigência da 
gratuidade ao texto da Lei 
16.672, de 2007, que ver-

sa sobre a obrigatoriedade 
do teste. Agora, o proje-
to segue para apreciação 
do Plenário, em 1º turno.

Rejeitado PL sobre 
popularização da inter-
net - Na mesma reunião, a 
FFO acatou parecer de 1º 
turno pela rejeição do PL 
2.770/15, do ex-deputado 
Felipe Attiê, desarquivado 
pelo deputado Sargento 
Rodrigues. O projeto pro-
põe o Programa Estadual 
de Popularização e Acesso 
à Informática (Pepai-MG).

Em seu parecer, o rela-
tor, deputado Doorgal An-
drada (Patriota), ressalta 
que a Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, 
em sua análise de mérito, 
identificou vários aspectos 
desfavoráveis à proposi-
ção. Entre esses equívocos, 
aponta o texto, a matéria 
invade iniciativa do Poder 
Executivo. Por fim, o pare-

cer registra que, do ponto 
de vista financeiro e orça-
mentário, o projeto cria 
despesas para o erário, sem 
apresentar a exigida docu-
mentação sobre impacto 
nas contas públicas, fe-
rindo princípios da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

CPI da Cemig – A 
Comissão ainda acatou 
requerimento, assinado 
por vários parlamentares, 
endereçado à direção da 
Companhia Energética de 
Minas Gerais (Cemig), 
ao Governo do Estado 
e à Comissão de Valo-
res Mobiliários em São 
Paulo, com pedido de 
providências para que se 
abstenham de promover a 
venda de ativos da Taesa, 
até a conclusão dos tra-
balhos da CPI da Cemig, 
da ALMG, que investiga 
possíveis irregularidades 
na gestão da companhia.

Matéria recebeu aval da FFO, que ainda endossou parecer pela 
rejeição de projeto sobre popularização da internet

Estado de calamidade em 
Minas vai até dezembro
O estado de calami-

dade pública no Estado, 
decorrente da pandemia de 
Covid-19, está prorrogado 
até o final deste ano. É 
o que prevê o Projeto de 
Resolução (PRE) 122/21, 
aprovado em turno único 
pelo Plenário da Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais em Reunião Extra-
ordinária na tarde desta 
segunda-feira (12/07/21).

De autoria da Mesa da 
Assembleia, a proposição 
reconhece a prorrogação 
do estado de calamidade, 
nos termos do Decreto 
48.205, de 2021, editado 
pelo governador Romeu 
Zema e que vigora desde 
1º de julho. O projeto foi 
aprovado com a emenda nº 
1 do relator, deputado Raul 
Belém (PSC), para retro-
agir os efeitos da norma 
também a 1º de julho. "Os 
graves impactos da pan-
demia impõem medidas 
de caráter emergencial. 
O estado de calamidade 
permite ao governo alocar 
maior volume de recursos 
para enfrentar a crise", 
reforçou o parlamentar.

De acordo com a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal, enquanto perdurar a 
situação de calamidade, 
ficam suspensas a con-
tagem dos prazos e as 
disposições referentes a 
despesas com pessoal e à 
dívida consolidada. Além 

disso, municípios ficam 
dispensados de atingir 
os resultados fiscais. Na 
discussão sobre a propos-
ta, o deputado Ulysses 
Gomes frisou que o esta-
do de calamidade busca 
dar ao Executivo maior 
agilidade, por exemplo, 
na compra de medica-
mentos e insumos. "Mas 
não se trata da situação 
financeira do Estado. Não 
pode justificar atrasos em 
repasses ou no pagamento 
de servidores", destacou.

Municípios – O Ple-
nário aprovou, ainda, o 
PRE 124/21, também da 
Mesa da Assembleia e em 
turno único. A proposição 
reconhece a prorrogação 
do estado de calamida-
de pública em função da 
pandemia de Covid-19 
em Belo Horizonte, Ita-
bira, Joaquim Felício e 
Serro, todas na Região 

Central; em Passa-Tempo 
(Centro-Oeste); Santana 
do Paraíso (Rio Doce); e 
Soledade de Minas (Sul). 
O PRE 124/21 também 
reconhece o estado de ca-
lamidade em Estiva (Sul 
de Minas). Em todos os 
casos, a vigência é até 
31 de dezembro de 2021.

A proposta foi apro-
vada na forma original. 
A relatora, deputada Ione 
Pinheiro, salientou que 
os atos normativos mu-
nicipais que motivaram o 
PRE foram devidamente 
enviados à ALMG. Ela 
lembrou que, além dos 
aspectos sociais e de saú-
de, os municípios estão 
com as contas compro-
metidas pela redução das 
atividades econômicas. O 
Plenário ainda aprovou, na 
mesma reunião, os pare-
ceres de redação final dos 
dois projetos de resolução.

O mês de julho tem surpreendido no 
aumento no fluxo de veículos; Polícia Militar 

Rodoviária alerta os motoristas
Historicamente o mês 

de julho, férias escolares, 
apresenta intenso fluxo de 
veículos nas rodovias da 
nossa região, principal-
mente na MGC-418, que 
liga Teófilo Otoni às praias 
dos estados da Bahia e do 
Espírito Santo. Mas devido 
a pandemia da Covid-19, 
os períodos considerados 
de grande movimento vem 
contrariando a época pré-
-pandemia e as rodovias 
tem permanecido vazias 
ou pouco movimentadas.

Ocorre que, neste mês 
de julho, segundo o tenen-
te Reinaldo, está sendo 
percebido que muitas fa-
mílias decidiram viajar e o 
fluxo de veículos aumen-
tou consideravelmente, es-
pecialmente na MGC-418. 
“Durante as operações, os 
militares notaram a pre-

sença de automóveis das 
diversas cidades mineiras 
ou mesmo dos estados vi-
zinhos, com uma frequên-
cia maior de carros oriun-
dos de São Paulo”, disse.

O tenente Reinaldo 
alerta para o crescente 
fluxo de veículos que exi-
ge um comportamento 
diferenciado dos motoris-
tas, inclusive aqueles da 
nossa região. As vias mais 
movimentadas tendem a 
dificultar as ultrapassa-
gens e aumentar o tempo 
da viagem, situação que 
requer um planejamento 
dos deslocamentos, ou 
seja, o trajeto que era feito 
de forma bem rápida, pode 
necessitar de maior tempo 
e paciência dos viajantes, 
uma vez que os poucos 
pontos de ultrapassagem 
podem não ser suficien-

tes para todo o comboio.
Relembramos as dicas 

de segurança para que as 
famílias possam curtir a 
viagem em segurança: - O 
primeiro item, sem dúvida, 
trata-se da revisão/ma-
nutenção preventiva dos 
veículos; - Planejamento 
da viagem, as paradas para 
lanches leves e descanso; - 
Nunca consumir bebida al-
coólica ou drogas e dirigir; 
- Ultrapassar somente em 
trechos permitidos e neces-
sários; - Manter a distância 
de segurança do veículo da 
frente para evitar colisões 
traseiras; - Uso obrigató-
rio do cinto de segurança 
para amenizar as lesões 
em caso de acidentes; - 
Seja sempre gentil com 
os demais. Vamos utilizar 
com veemência a empatia.

Em relação ao licen-

ciamento de veículo re-
gistrado em Minas Gerais 
a exigência será apenas 
ano 2019. Em relação aos 
veículos de outras uni-
dades federativas os pro-
prietários devem acessar 
o site do respectivo DE-
TRAN para conhecer as 
informações. Lembrando 
que o documento pode 
ser impresso em casa 
ou utilizado no formato 
digital no smartphone.

“Os viajantes não po-
dem se esquecer que nos-
sas rodovias são estreitas, 
sinuosas e com pouco 
acostamento, condições 
que exigem uma con-
dução compatível com 
suas particularidades. 
As vias são considera-
das seguras, desde que 
os motoristas respeitem 
a sinalização existente, 

as características e con-
dições momentâneas do 
trecho”, alerta o militar.

“A Polícia Militar Ro-
doviária renova o convite 
para um trabalho conjunto, 
de forma que realizare-
mos as ações/operações 
preventivas e repressivas, 
a imprensa nos apoiará 
com a divulgação e os 

motoristas, verdadeiros 
protagonistas, devem di-
rigir com prudência e res-
ponsabilidade. Desejamos 
boa viagem a todas as fa-
mílias”. (Tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 
1º Pelotão da 15ª Cia PM 
Rv). Polícia Militar Rodo-
viária: Os anjos da guarda 
dos caminhos de Minas.

FFO deu parecer pela aprovação de projeto sobre 
gratuidade de teste que detecta problemas oculares em 

crianças - Foto: Daniel Protzner

A prorrogação da calamidade no Estado e em municípios 
mineiros, ratificada em Plenário nesta segunda-feira (12), se 
deve à pandemia de Covid-19 - Foto: Guilherme Dardanhan
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Opinião/Gerais
Empregada obrigada 
a comer sanduíche de 

fast-food como refeição 
durante o horário de 

trabalho será indenizada 
em R$ 6 mil

A Justiça do Tra-
balho determinou que 
uma rede de fast-food, 
com unidade em um 
shopping de Belo Ho-
rizonte, pague R$ 6 mil 
de indenização por da-
nos morais por obrigar 
uma ex-empregada a 
comer sanduíche como 
refeição do dia. A tra-
balhadora era proibida 
de levar a própria ali-
mentação para o serviço 
e, por isso, tinha que se 
alimentar de produtos 
fast-food produzidos e 
entregues pela empre-
gadora. A decisão é dos 
julgadores da Sétima 
Turma do TRT-MG, 
que, por unanimida-
de, seguiram o voto 
do desembargador re-
lator Antônio Carlos 
Rodrigues Filho. Para 
o julgador, ficaram pro-
vados os atos abusivos e 
lesivos da empregadora.

Prova oral colhida 
no processo mostrou 
que, em alguns dias 
de trabalho, não era 
permitido à autora usu-
fruir da integralidade do 
intervalo intrajornada. 
“Os empregados tam-
bém não dispunham de 
lugar adequado para re-
alizarem suas refeições, 
já que o shopping não 
fornecia refeitório, e a 
alimentação disponibi-
lizada era inadequada”.

Pelos depoimentos, 
os empregados “não 
podiam levar comida 
e, por isso, se alimen-
tavam com a refeição 
entregue, que era apenas 
um sanduíche”. Isso 
até o final de 2018, iní-
cio de 2019, quando a 
empregadora passou, 
segundo a testemunha, 

a fornecer uma refeição 
completa. Além disso, 
a prova testemunhal de-
monstrou que a profissio-
nal era tratada com rigor 
excessivo por parte da 
supervisora hierárquica.

Por isso, com o fim 
do contrato de trabalho, 
a trabalhadora ingressou 
com ação trabalhista re-
querendo a indenização 
por danos morais. Ao 
julgar o caso, o juízo da 
15ª Vara do Trabalho de 
Belo Horizonte reconhe-
ceu a atitude desrespei-
tosa e danosa à moral da 
ex-empregada, determi-
nando o pagamento de 
indenização de R$ 3 mil.

Mas a trabalhado-
ra interpôs recurso, in-
conformada com o valor 
arbitrado para a repara-
ção dos danos morais. 
De acordo com o voto 
do relator, ao serem de-
monstrados, por meio 
de prova testemunhal, 
os fatos alegados pela 
profissional, a sentença 
deferiu indenização por 
danos morais no valor de 
R$ 3 mil, com base no ar-
tigo 223-G da CLT. Mas, 
na visão do julgador, por 
responsabilidade institu-
cional, deve ser respei-

tado o entendimento do 
Pleno deste Regional de 
inconstitucionalidade do 
dispositivo legal citado.

“E, ainda que assim 
não fosse, data venia ao 
entendimento esposado 
na origem, a violação dos 
direitos da personalidade, 
no caso em análise, teria 
gravidade de natureza 
média, nos termos do 
inciso II, do parágrafo 1º, 
do artigo invocado, o que 
levaria à fixação do valor 
indenizatório em mon-
tante de até cinco vezes 
o valor do último salá-
rio contratual do ofendi-
do”, ressaltou o relator.

Assim, avaliando o 
preenchimento da dupla 
finalidade do instituto 
(caráter compensatório 
para a vítima e caráter 
pedagógico com o ofen-
sor), o desembargador 
acolheu o apelo da tra-
balhadora e majorou o 
valor de R$ 3 mil para R$ 
6 mil, no que foi seguido 
pelos demais julgadores 
de segundo grau. Pro-
cesso: > PJe: 0010440-
06.2020.5.03.0015 (Se-
cretaria de Comunicação 
Social - Notícias Jurídicas 
- Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região).

Dentre tantos casos que 
ilustram a necessidade de 
o espírito solidário reger a 
economia nas civilizações, é 
oportuno ressaltar o brilhan-
te trabalho da dra. Elinor 
Ostrom (1933-2012), única 
mulher até hoje a receber o 
Prêmio Nobel de Economia. 
Ela e Oliver Williamson 
foram laureados em 2009, 
ambos por pesquisas na área 
de governança econômica.

A saudosa professora 
da Universidade de Indiana, 
EUA, teve de vencer os pre-
conceitos acadêmicos con-
tra a mulher para se graduar 
em Ciência Política. De ori-
gem humilde, interessou-se 
por estudar a organização 
de comunidades e a gestão 
que fazem dos recursos co-
muns, a exemplo das áreas 
florestais e de pesca. Ela 
acreditava que as pessoas, 
por si sós, alcançariam for-
mas racionais de sobreviver 
e de conviver bem. Seria 
possível estabelecer laços 
de confiança entre os indi-
víduos e desenvolver regras, 
respeitando as particularida-

des dos sistemas ecológicos, 
a fim de que houvesse cui-
dado e proveito coletivos 
dos bens disponíveis. Isso 
foi de encontro à teoria eco-
nômica em vigor, chamada 
“tragédia dos comuns”, ba-
seada numa visão de que o 
ser humano, agindo apenas 
de forma egoísta, levaria à 
ruína os recursos naturais.

E as extensas pesquisas 
de campo que ela realizou 
nas florestas do Nepal, nos 
sistemas de irrigação da 
Espanha, nas vilas mon-
tanhosas da Suíça e do 
Japão, nas áreas de pesca 
da Indonésia, entre outros 
locais, confirmaram sua 
hipótese de que é possível 
haver convivência harmo-
niosa e uso responsável das 
condições que a Natureza 
oferece. Verificou-se que 
não se poderiam reduzir 
as pessoas à ganância de 
tão somente buscar o má-
ximo de ganhos individu-
ais. Porquanto, deve-se 
compreender que a vida 
é composta de propósitos 
mais amplos e que a ajuda 
mútua se apresenta como 
item de necessidade bási-
ca da Alma humana. Em 
artigo científico, de junho 
de 2010, a dra. Ostrom 

concluiu: "Por quase todo 
o século passado, analistas 
de políticas públicas têm 
postulado que o grande ob-
jetivo dos governos é proje-
tar instituições para forçar 
(ou empurrar) indivíduos 
completamente egoístas a 
alcançar melhores resulta-
dos. Extensa pesquisa em-
pírica me leva a argumentar 
que, pelo contrário, o prin-
cipal objetivo das políticas 
públicas deve ser facilitar 
o desenvolvimento de ins-
tituições que despertem o 
que há de melhor nos seres 
humanos. Precisamos nos 
perguntar como instituições 
policêntricas variadas aju-
dam ou impedem inovação, 
aprendizado, adaptação, in-
tegridade de caráter, níveis 
de cooperação dos partici-
pantes, bem como a con-
quista de resultados mais 
efetivos, equitativos e sus-
tentáveis, em escalas múl-
tiplas". (O destaque é meu.)

Nada melhor do que 
acreditar e investir no poten-
cial divino dos indivíduos.

Não nos cansamos de 
afirmar: nascemos na Terra 
para viver em sociedade, 
Sociedade Solidária Altru-
ística Ecumênica; portanto, 
fraternalmente sustentável.

Desafiando o tabu 
individualista

José de Paiva Netto | Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br | www.boavontade.com
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Segurança Pública
Após denúncia GEPAR do 
19º BPM apreende drogas 
no Bairro São Cristóvão

Após denúncia PM prende 
três pessoas e apreende 

drogas em Jampruca

PM prende dois homens e 
apreende drogas e dinheiro 

no Bairro São Diogo 

Polícia Militar prende 
homem com droga na área 

central de Machacalis

A Polícia Militar re-
alizou uma operação, no 
domingo (11/07), no mu-
nicípio de Jampruca, para 
o enfrentamento aos cri-
mes de homicídios na re-
gião, quando os militares 
receberam informações 
oriundas de militares da 
cidade de Frei Inocêncio 
apontando que um indiví-
duo daquela cidade teria 
ido para Jampruca em um 
veículo na companhia de 
mulheres, com a inten-
ção de traficar drogas.

Foram feitas diligên-
cias, sendo os suspei-
tos localizados na posse 
de entorpecentes. Ma-
teriais: 10 buchas de 
maconha, 10 pedras de 
crack, 08 papelotes mais 
09 pinos com cocaína, 

Durante operação da 
Polícia Militar, no Bairro 
São Diogo em Teófilo Oto-
ni, na terça-feira (13/07), 
a equipe Tático Móvel 
fez várias diligências e 
conseguiu localizar dro-
gas e dinheiro e prender 
duas pessoas em flagrante.

Foram apreendidos: 
120 pedras de crack, 120 
buchas de maconha, 91 pi-
nos de cocaína e R$ 810,00 

Teófilo Otoni - O 
Grupo Especializado em 
Patrulhamento em Área 
de Risco (GEPAR) do 
19º Batalhão de Teófilo 
Otoni, durante o turno de 
serviço nesta segunda-
-feira (12/07), recebeu 
várias denúncias anôni-
mas informando que um 
indivíduo estaria reali-
zando tráfico de drogas 
no Bairro São Cristóvão.

A equipe fez uma in-
cursão na localidade e 
conseguiu prender o sus-
peito em flagrante. No 
local da denúncia foram 
apreendidos na posse dele, 
entorpecentes, dinheiro, 

rádio comunicador e um 
aparelho celular. Ao ser 
realizada busca na resi-
dência dele, os militares 
localizaram um pacote 
contendo uma porção de 
substância semelhante à 
cocaína. O cidadão foi 
preso por tráfico de drogas, 
e todo material apreen-
dido foi encaminhado à 
delegacia de Polícia Civil.

Materiais apreendi-
dos: 40 gramas de cocaína 
em pó, 10 pedras de crack, 
07 buchas de maconha, 
01 rádio comunicador, 
R$50,00 e um aparelho 
celular. Equipe GEPAR: 
sargento Mikael, cabos 

R$85,00,  um veículo 
e 04 telefones celula-
res apreendidos. Três 
pessoas foram presas, 

sendo 01 homem e 02 
mulheres, e uma menor 
foi apreendida. (Infor-
mações/Fotos: PMMG).

em dinheiro. Os materiais e 
os presos foram encaminha-
dos à delegacia de Polícia 

Civil para demais medi-
das legais. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

Polícia Civil apura crime 
de estupro de vulnerável 

na cidade de Ataléia
A Polícia Civil de 

Minas Gerais, por meio 
da Delegacia de Ataléia, 
concluiu investigação, 
que apurou um estupro 
contra uma adolescente 
de 12 anos, fato ocorrido 
no mês de março do cor-
rente ano. Ao final das 
apurações, o delegado 
que presidiu as inves-
tigações, representou 
pela prisão preventiva 
do envolvido “G.A.T”. 
Segundo a PC, a adoles-
cente é vizinha do indi-
ciado, que mesmo após 
o abuso, ainda durante 
as apurações o abusa-
dor continuava a tentar 
seduzi-la, com envio de 
bilhetes com o fim de 
novamente abusar dela.

O delegado Már-
cio Pereira, que respon-
dendo em ampliação de 
competência pela cidade 

de Ataléia, convencido 
da gravidade do fato e 
ciente da necessidade de 
uma intervenção caute-
lar, representou junto ao 
Poder Judiciário local 
pela prisão preventiva 
do investigado que foi 
concedida e cumprida 
no domingo (11/07) pela 
equipe de Polícia Militar 
daquele destacamento.

Equipe policial - 
Delegado Márcio Pe-
reira. Escrivão: Gerson 

Lucas. Investigadores: 
Cláudio Borges, Fabrício 
Tudeia, Mateus Ono-
fre e Natália Spósito. 
Escrivães AD-HOC: 
Benigno Carlos, Allison 
Diego e Edilsa Tavares. 
Polícia Civil de Minas 
Gerais: Instagram: @
pcmg.oficial /Facebook: 
@pcmgoficial /Twitter: 
@pcmgoficial /YouTu-
be: @pcmgoficial /www.
policiacivil.mg.gov.br. 
(Informações: PCMG).

A Polícia Militar rece-
beu denúncia, na manhã de 
terça-feira (13/07), infor-
mando que um indivíduo 
estaria traficando drogas 
na Rua Vital Brasil, no 
centro de Machacalis. Os 
militares foram ao local, 
e quando o suspeito per-
cebeu a presença da PM, 
fugiu e não foi alcançado.

Onde ele estava os 
policiais localizaram 14 
pedras de substância se-
melhante ao crack e 01 
pino de substância seme-
lhante à cocaína. Durante 

rastreamentos pela região, 
o homem foi abordado e 
encaminhado à delega-
cia de Polícia Civil com 

o material apreendido. 
(Assessoria de comuni-
cação organizacional 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

Abrantes e Walace, solda-
do Ribeiro. (Informações/
Foto: PMMG/19º BPM).

www.diariotribuna.com.br
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Gerais
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 de lei busca modernizar 
o Detran de Minas Gerais e 

aprimorar a prestação de serviços

Homem é morto a tiros no Bairro 
Sete de Setembro em Nanuque

O Governo de Minas 
encaminhou para a As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) 
projeto de lei para mo-
dernizar e aperfeiçoar a 
prestação de serviços do 
Departamento de Trânsito 
de Minas Gerais (Detran-
-MG). O objetivo da nova 
estrutura proposta para 
o Departamento é trazer 
mais agilidade e melhorias 
para o atendimento ao ci-
dadão, principalmente com 
a digitalização do máxi-
mo de serviços possíveis.

A proposta que será 
submetida à apreciação 
do Legis la t ivo prevê 
que o Detran seja trans-

formado em autarquia, 
desvinculado da Polícia 
Civil de Minas Gerais 
(PCMG). Com a apro-
vação do PL, os profis-
sionais atuais do Detran 
– tanto da capital quanto 
do interior – continua-
rão atendendo até que a 
transição seja concluída.

Gradualmente, durante 
a transição, os profi ssionais 
da Polícia Civil que hoje 
atuam no Departamento 
voltarão para o trabalho 
de segurança pública, au-
mentando o contingente 
de atuação nas ativida-
des fi nalísticas da Polícia 
Civil, como em investi-
gações policiais para as 

O crime aconteceu na 
segunda-feira (12/07), na 
Rua Camilo Said, Sete de 
Setembro, em Nanuque. 
A Polícia Militar recebeu 
informações de disparos 
de arma de fogo no Bairro 
Sete de Setembro, nas 
proximidades do posto de 
saúde, no local a equipe 
Tático Móvel deparou com 
a vítima Gustavo Neres 
dos Santos, de 33 anos, 
com marcas de tiros já sem 
vida. A perícia técnica foi 
acionada e após os tra-
balhos de praxe no local, 

o corpo foi removido ao 
IML para ser necropsiado.

O subcomandante da 
24ª Cia PM Ind., o coorde-
nador do policiamento da 
unidade, o serviço de inte-
ligência local, junto com 
agentes da Polícia Civil 
foram ao local para obte-
rem maiores informações. 
Um irmão da vítima fez 
o reconhecimento como 
sendo Gustavo Neres dos 
Santos, alcunha "Nono-
te". Disse que seu irmão 
havia saído do presídio 
recentemente e que estava 

assinando no fórum local.
Durante os trabalhos 

periciais, foram recolhi-
dos pelo perito, 05 estojos 
percutidos e deflagrados 
de munição calibre 38, 
uma bucha de substância 
análoga à maconha, dois 
projéteis e alguns copos 
descartáveis. Os policiais 
fi zeram várias diligências 
para localizar alguma tes-
temunha que tenha visto 
os autores do crime, mas 
ninguém presenciou ou 
notou algo para auxiliar na 
identifi cação do autor ou 

quais os servidores foram 
formados e preparados.

A Coordenação de 
Operação de Crimes no 
Trânsito, hoje no Detran, 
também será transferida 
para a PCMG. Entre os 
outros pontos positivos 

da proposta estão a gestão 
administrativa e fi nancei-
ra descentralizada; maior 
facilidade para defi nição 
de metas e diretrizes go-
vernamentais e de aten-
dimento ao cidadão. Fo-
tos: PCMG / Divulgação

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012783 - DANILO PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, maior, auxiliar de 

serviços gerais, nascido aos 05/05/1985, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa Doze, 85, Bairro Frei Dimas, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de VANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS e DALVINA 
PEREIRA DOS SANTOS; e CÉLIA PÊGO DOS SANTOS, solteira, maior, 
babá,  nascida aos 15/08/1999, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente Rua Colinas, 52, Bairro São Pedro, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de SEBASTIÃO PÊGO e VALÉRIA DE FÁTIMA DOS SANTOS; 

012784 - LIDIOMAR ALVES DA SILVA, solteiro, maior, trabalhador 
rural, nascido aos 04/01/1979, não informado lugar do nascimento, natural 
de Padre Paraíso-MG, residente no Córrego da Serra, Zona Rural, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de RIVALDÁVIO ALVES DA SILVA e LINDAURA 
ALVES DA SILVA; e LUCIANA LOPES DOS SANTOS, solteira, maior, 
trabalhadora rural, nascida aos 10/01/1986, no Córrego São Mateus, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente no Córrego da Serra, Zona Rural, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de ROBERTO LOPES e MARIA DO CARMO LOPES 
DOS SANTOS; 

012785 - CARLOS ALBERTO BIRRO JÚNIOR, divorciado, maior, 
comerciário, nascido aos 29/07/1980, no Hospital São Lucas, natural de Te-
ófi lo Otoni-MG, residente na Rua Romeu Gazzinelli, 575, Apto. 201, Bairro 
Marajoara, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CARLOS ALBERTO BIRRO e 
GILZA FRANCO SULZ BIRRO; e ANDREA PERUHYPE MAGALHÃES, 
solteira, maior, advogada, nascida aos 13/11/1984, no Hospital São Lucas, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Otto Laure, 174, Bairro Mara-
joara, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de AFONSO PEIXOTO DE MAGALHÃES 
e LETICIA NEUSA PERUHYPE MAGALHÃES; 

012786 - WAGNER FERREIRA CALDAS, solteiro, maior, fotógrafo, 
nascido aos 09/07/1979, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Engenheiro Lindemberg, 62, Apto. A, Centro, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de IZELINO CALDAS FILHO e THELMA FIALHO 
FERREIRA CALDAS; e CAMILA DE ALMEIDA MIRANDA, solteira, 
maior, professora universitária, nascida aos 06/02/1984, na Maternidade Nossa 
Senhora das Graças, natural de Governador Valadares-MG, residente na Rua En-
genheiro Lindemberg, 62, Apto. A, Centro, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LUIZ 
CARLOS MIRANDA e KÁTIA DE ALMEIDA CAMPOS E MIRANDA; 

012787 - LEONARDO RODRIGUES TIMO, solteiro, maior, pe-
cuarista, nascido aos 23/12/1983, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Padre Virgulino, 1045, Centro, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de PETRONIO TIMO e AUREA RODRIGUES TIMO; 
e KARINE ALVES FERREIRA, solteira, maior, bancária, nascida aos 
14/06/1988, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, resi-
dente na Rua Pastor Hollerbach, 249, Apto. 702, Bairro Grão Pará, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO FERREIRA DA SILVA e ETELVINA 
ALVES CUNHA DA SILVA; 

012788 - RICKSON MARINHO BERNARDI, solteiro, maior, empre-
sário, nascido aos 05/01/1998, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua José França Dourado, 394, Apto. 301, Bairro 
Doutor Laerte Laender, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de RICARDO CARDOSO 
BERNARDI e GIOVANA KARLA CARREIRO MARINHO BERNARDI; e 
HELOÍSA FERREIRA RODRIGUES, solteira, maior, estudante, nascida aos 
19/11/1997, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua Bertulina Barbosa, 165, Bairro Solidariedade, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de CONFUCIO VIEIRA RODRIGUES e ELI FERREIRA DE SOUZA; 

Teófi lo Otoni-MG 14/07/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 012783 a 012788

Abandono de Trabalho
Nome: Maria Aparecida Alves dos Santos, Carteira de 

trabalho: 1173235, Série: 0050 MG CPF: 032.546.516.93, 
Profi ssão: Empregada doméstica, Endereço de trabalho: 
Rua Emília Ferreira da Costa - 35 - Ipiranga - Teófi lo Otoni 
– MG - Empregador: Adilson Monteiro Afonso. - Data 
de abandono: 02/01/2021. Solicitamos o comparecimento 
da empregada, para o acerto trabalhista.

Proposta enviada para análise da ALMG visa mais agilidade e melhorias para o atendimento ao cidadão

autores. Não foram cons-
tatadas câmeras de moni-
toramento nas imediações. 
(Informações: PMMG).
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