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Estamos contratando PCD VENHA FAZER PARTE 
DA NOSSA EQUIPE!(Pessoas com deficiência)

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

Polícia Militar realiza 
operação para prevenção 
ativa em Virgem da Lapa

Página 6

CRISE CRISE 
NO TRANSPORTE PÚBLICO NO TRANSPORTE PÚBLICO 
MUNICIPAL BRASILEIROMUNICIPAL BRASILEIRO
O transporte público municipal no Brasil funciona, na maioria dos sistemas, por 

meio de receitas tarifárias, ou seja, proveniente da tarifa (passagem) paga pelo usu-
ário. Em alguns casos, o transporte público pode obter também subsídios do poder 
público, como é o caso da maioria das operações de metrô e trem e de sistemas de 
ônibus, como o de algumas capitais e cidades brasileiras. O valor da tarifa no trans-
porte público municipal no Brasil é defi nido pelo poder público local... Página 2

AMUC realiza LXXI 
Assembleia Geral 

Extraordinária

A Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri (AMUC), realizou 
na terça-feira (13/07/2021), em sua sede, à Av. Alfredo Sá, Bairro Jardim das Acácias, a 
LXXI Assembleia Geral Extraordinária, para discutir assuntos de interesses como: Trans-
porte escolar; Retorno às aulas presenciais; Municipalização das escolas estaduais; Com-
panhias de abastecimento de água e coleta de esgoto (COPASA e COPANOR). Página 8

Rodrigo Pacheco afi rma 
que o Senado está 

empenhado no combate à 
violência contra a mulher

Nes ta  t e rça - fe i r a 
(13/07), o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(Democratas-MG), mani-
festou repúdio à violência 
contra a mulher e reafi r-
mou o compromisso do 
Senado na garantia dos 
direitos femininos. Des-
de fevereiro deste ano, 
13 projetos sobre o tema 
foram aprovados em Ple-
nário, além da criação da 
liderança da bancada das 
mulheres no colégio de lí-
deres, um dos compromis-
sos honrados por Rodrigo 
Pacheco ao assumir a Pre-
sidência da Casa. Página 3

Loja de roupas do Vale 
do Mucuri supera 

impactos da pandemia 
com presença digital

A empresária Michele 
Cotrim herdou da família 
o dom para os negócios. 
Ela cresceu aprendendo 
a arte de negociar com 
a mãe, que tem uma loja 
de roupas, e teve também 
a infl uência do pai, que 
é dono de um bar. Mas 
foi há 11 anos que Mi-
chele realizou o sonho 
de ter o próprio negó-
cio, quando abriu a Au-
têntica Store, na cidade 
de Carlos Chagas, no 
Vale do Mucuri. Página 3
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O transporte públi-
co municipal no Brasil 
funciona, na maioria 
dos sistemas, por meio 
de receitas tarifárias, 
ou seja, proveniente 
da tarifa (passagem) 
paga pelo usuário.

Em alguns casos, 
o transporte público 
pode obter também 
subsídios do poder pú-
blico, como é o caso da 
maioria das operações 
de metrô e trem e de sis-
temas de ônibus, como 

o de algumas capitais 
e cidades brasileiras. 

O valor da tari-
fa no transporte pú-
blico municipal no 
Brasil é defi nido pelo 
poder público local 
que deve pagar por 

toda a operação. 
Como consequên-

cia, essas operações 
devem ser autosufi-
cientes e garantir os 
recursos financeiros 
necessários para o cus-
teio das mesmas, mas 

o foco principal deve 
ser na função social de 
garantir o direito cons-
titucional de IR e VIR. 

Devemos entender 
que não é erro lucrar 
pois a sobrevivência de 
uma empresa advém 

disso. Diante dessas 
situações, precisamos 
buscar soluções para 
o transporte público 
municipal brasilei-
ro. (FONTE: PBH- 
PREFEITURA DE 
BELO HORIZONTE).

CRISE NO TRANSPORTE PÚBLICO CRISE NO TRANSPORTE PÚBLICO 
MUNICIPAL BRASILEIROMUNICIPAL BRASILEIRO

De onde vem o dinheiro que paga 
o transporte público municipal?

ANOS GRATUIDADES TOTAIS VARIAÇÃO

2012 11.482.280 2,53%
2013 12.932.070 2,94%
2014 23.743.633 5,30%
2015 27.619.096 6,29%
2016 31.126.717 7,62%
2017 34.671.470 9,23%
2018 38.874.002 10,43%
2019 40.375.417 11,43%
2020 21.006.079 10,89%

ATÉ 3/21 5.599.016 12,47%
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Loja de roupas do Vale 

do Mucuri supera 
impactos da pandemia 
com presença digital

A empresária Mi-
chele Cotrim herdou da 
família o dom para os 
negócios. Ela cresceu 
aprendendo a arte de 
negociar com a mãe, 
que tem uma loja de 
roupas, e teve também a 
influência do pai, que é 
dono de um bar. Mas foi 
há 11 anos que Michele 
realizou o sonho de ter o 
próprio negócio, quando 
abriu a Autêntica Store, 
na cidade de Carlos Cha-
gas, no Vale do Mucuri. 

Ela conta que no 
começo enfrentou di-
ficuldades para gerir 
a loja, por estar pre-
sa a uma cultura típica 
do interior: as vendas a 
prazo. Até perceber que 
para permanecer com 
as portas abertas teria 
que abolir as conhecidas 
“notinhas”. A partir daí, 
tudo mudou. “Quando 
você aceita a notinha, 
não faz propriamente 
uma venda, mas financia 
uma mercadoria para o 
cliente. Se tivesse conti-
nuado trabalhando dessa 
forma, já teria fechado 
meu negócio”, afirma. 

Antenada ao univer-
so da moda e às tendên-
cias da internet, Michele, 
desde cedo, percebeu 
a força e a importância 
das mídias digitais para 
alavancar as vendas. 
Quando iniciou o ne-
gócio, ela usava a ex-
tinta rede social Orkut 
para divulgar as roupas. 
“Também fazia panfle-
tagem e propaganda em 
carro de som, mas hoje 
atuo fortemente no Ins-
tagram, pois se o meu 
cliente está ali, tenho que 
estar também. Uso todas 
as ferramentas que o 
aplicativo proporciona e 
tenho obtido resultados”. 

A guinada na ges-
tão da loja de artigos 
voltados para o público 
feminino veio a partir 
de muito estudo, pes-
quisas e cursos realiza-
dos no Sebrae Minas. 
“Participei de vários 

cursos do Sebrae, como 
a Mentoria de Alto Im-
pacto, que abriu minha 
mente e me preparou para 
ajudar outras empreende-
doras. Também concluí 
uma consultoria focada 
em marketplace que au-
mentou minha visibili-
dade na internet”, conta. 

Assim como em boa 
parte do comércio, a loja 
de Michele foi impactada 
pela pandemia, o que a 
levou a diversificar as 
estratégias de vendas. 
“Além de ter apostado 
no Instagram, encami-
nhei potenciais clientes 
para o WhatsApp e o 
Telegram, para receberem 
em primeira mão os lan-
çamentos e promoções”. 

Atualmente, o perfil 
da Autêntica no Insta-
gram conta com mais de 
11 mil seguidores e rece-
be encomendas de todo o 
Brasil. A empresária ob-
serva, contudo, que inves-
tir em marketing digital 
não basta. “É igualmente 
fundamental que o lojista 
busque informações so-
bre moda e estratégias de 
venda. Foi assim que meu 
faturamento aumentou. 
Tudo tem que estar muito 
bem alinhado”, afirma. 

Estratégia de so-
brevivência - Michele 
Cotrim integra o grupo 

de empreendedores que 
acredita que o uso da 
internet para divulgar 
ou vender produtos e 
serviços deixou de ser 
uma opção para se tornar 
essencial à sobrevivência 
dos negócios, sobretu-
do após a adoção das 
medidas de isolamen-
to social, como aponta 
um estudo encomendado 
pelo Sebrae Minas so-
bre marketing digital. 

O levantamento ou-
viu 1.160 microempre-
endedores individuais 
nos dias 8 a 20 de maio 
e revelou que seis em 
cada 10 empreendedores 
divulgam ou vendem pela 
internet, enquanto dois 
em cada 10 realizam es-
sas atividades exclusiva-
mente nos meios digitais. 
Dentre os entrevistados, 
43% já utilizavam a in-
ternet para divulgação e 
38% para vendas antes 
da pandemia, enquanto 
20% e 19%, respectiva-
mente, começaram a usar 
a internet para divulgar e 
vender a partir de março 
do ano passado. As mu-
lheres (71%) são as que 
mais utilizam o marketing 
digital, frente a 62% dos 
homens. (Assessoria de 
Imprensa | Prefácio Co-
municação - William de 
Jesus - (33) 99190-0011).

Empresária de Carlos Chagas diversifica estratégias nas 
redes sociais e amplia as vendas

Rodrigo Pacheco afirma 
que o Senado está 

empenhado no combate à 
violência contra a mulher

 Nota de agradecimento 
PEC 019 | Acordo da Vale

Nesta terça-feira (13), 
o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (Demo-
cratas-MG), manifestou 
repúdio à violência contra 
a mulher e reafirmou o 
compromisso do Senado 
na garantia dos direitos 
femininos. Desde feverei-
ro deste ano, 13 projetos 
sobre o tema foram apro-
vados em Plenário, além 
da criação da liderança 
da bancada das mulhe-
res no colégio de líderes, 
um dos compromissos 
honrados por Pacheco ao 
assumir a Presidência da 
Casa. “A violência contra 
a mulher tem absoluta 
resistência e repúdio do 
Senado Federal, que cui-
dará, em suas proposições 
legislativas, de melhorar 
o arcabouço jurídico para 
coibir de maneira muito 
efetiva essa covardia”, 
disse Rodrigo Pacheco.

A declaração de Pa-
checo ocorreu após a re-
percussão de mais um caso 
de violência doméstica e 
familiar no país, pratica-
das por Iverson de Souza 
Araújo contra a sua esposa, 
Pamella Holanda. Os se-
nadores aprovaram o voto 
de repúdio ao agressor.

Na sessão de hoje, 
o Plenário aprovou, por 
unanimidade dos senado-
res, o PL 5.613/2020 que 
estabelece regras para pre-
venir, reprimir e combater 
agressões e violações dos 
direitos das mulheres no 
meio político, em especial 
no período de campanha 
eleitoral. O texto crimina-
liza a divulgação de fato 
ou vídeo com conteúdo 
inverídico, as chamadas 

fake news, e a prática de 
montagem de vídeos falsos 
a partir de cortes e edi-
ções de vídeos originais.

A matéria, que segue 
à sanção, ainda assegura a 
participação de mulheres 
em debates nas eleições 
proporcionais, de acordo 
com a proporcionalidade 
das candidatas. De inicia-
tiva da Câmara dos De-
putados, o PL 5.613/2020 
contou com parecer da 
senadora Daniella Ribeiro 
(PP-PB). Os senadores 
também aprovaram o PL 
1.086/2021, do senador 
Ciro Nogueira (PP-PI), 
que modifica o percentual 
de preenchimento mínimo 
de vagas para candidaturas 
aos cargos proporcionais 
em todas as esferas elei-
torais. O senador Anto-
nio Anastasia (PSD-MG) 
foi o relator da proposta, 
que segue para análise da 
Câmara dos Deputados.

Emendas parlamen-
tares - Segue à promulga-
ção projeto que suspendeu 
os efeitos de norma editada 

pelo Ministério da Saúde 
(MS) que limita o valor 
de emendas parlamen-
tares destinadas ao en-
frentamento da pandemia 
da Covid-19. De acordo 
com o texto da Portaria 
1.263/2021, o Ministério 
da Saúde deve informar 
“os valores máximos a se-
rem adicionados tempora-
riamente às transferências 
federais” para estados, 
Distrito Federal e municí-
pios. O PDL 292/2021 foi 
relatado pelo senador Edu-
ardo Braga (MDB-AM).

Manifestações de 
pesar - O presidente do 
Senado manifestou pesar 
pelas perdas da consul-
tora legislativa Fabiana 
Queiroz Damasceno, no 
último dia 11 de julho, para 
a covid-19, e do diploma-
ta Paulo Tarso Flecha de 
Lima, na segunda-feira 
(12), por complicações 
renais que resultaram em 
uma infecção generaliza-
da. Os senadores fizeram 
um minuto de silêncio 
em homenagem a eles.

A Associação Mineira de Municípios (AMM), em nome dos 853 municípios 
mineiros, reconhece a justiça feita pela Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) ao aprovar, com celeridade, a PEC 109, de 12 de julho de 
2021, que possibilita a transferência direta aos municípios de R$ 1,5 bilhão 
do acordo entre o Governo de Minas e a Vale.

 É no município que vive o cidadão. São os prefeitos e prefeitas que, ouvindo 
as pessoas, têm as melhores condições de decidir em que investir esses recursos. 
“Nossa gratidão à Assembleia. É uma vitória dos municípios. E quem ganha é 
o cidadão mineiro, com mais serviços públicos à disposição, qualidade de vida 
e geração de emprego e renda para todos”, comemora o presidente da AMM, 
Julvan Lacerda. A expectativa agora é que o acordo seja concluído e os recursos 
cheguem o mais rápido possível aos municípios mineiros.

 Belo Horizonte, 13 de julho de 2021.
Cooordenadoria-geral de Comunicação

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806
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Polícias apresentam ações 
para segurança no campo

As ações das polí-
cias civil e militar para 
prevenir e combater cri-
mes contra o patrimônio 
em áreas rurais foram 
apresentadas durante 
audiência pública na 
manhã desta quarta-feira 
(14/07/21). No encontro, 
promovido pela Comis-
são de Agropecuária e 
Agroindústria da As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), 
os convidados também 
falaram sobre as dificul-
dades e peculiaridades 
da atuação das forças 
policiais no campo.

Autor do requeri-
mento que deu origem 
à audiência, o deputado 
Delegado Heli Grilo 
disse que, nos últimos 
anos, as áreas urbanas 
passaram a ser cada vez 
mais protegidas, com 
policiamento ostensivo 
e câmeras de vigilân-
cia, por exemplo, e a 
criminalidade acabou 
migrando para o campo. 
“Precisamos de ações 
da Polícia Civil, da Po-
lícia Militar e do setor 
público como um todo. 
Melhorar a iluminação, 
espalhar câmeras de mo-
nitoramento, ampliar o 
atendimento ao homem 
do campo, todas essas 
ações precisam ser fei-
tas em conjunto”, disse.

Um dos projetos 
apresentados foi o das 
delegacias especializa-
das em crimes rurais. A 
coordenadora da Asses-
soria de Gestão Estra-
tégica da Polícia Civil, 
Elenice Ferreira, expli-
cou que atualmente três 
delegacias já funcionam 
de forma especializa-
da, duas com foco em 
regiões específicas e 
uma com atuação em 
todo o Estado. Essas 
experiências, bem como 
outras espalhadas pelo 
Brasil, foram foco de 

estudo de um grupo da 
Polícia Civil, que resul-
tou na proposta de um 
modelo único para tais 
delegacias, que está ago-
ra em fase de validação.

O modelo, segundo a 
convidada, leva em conta 
dados como o registro de 
ocorrências criminais e a 
produção rural nas dife-
rentes regiões para deter-
minar onde implantar as 
delegacias especializadas. 
Além disso, o modelo 
aponta características de 
infraestrutura física e de 
pessoal para a melhor 
atuação dessas delegacias, 
que devem ser especiali-
zadas em crimes contra o 
patrimônio. Esses crimes, 
de acordo com o estudo 
da Polícia Civil, repre-
sentam 25% daqueles re-
gistrados nas áreas rurais.

Esse foco, de acordo 
com a Elenice Ferreira, 
deve ser novidade no Bra-
sil, já que os sete estados 
que contam com delega-
cias rurais têm foco, em 
geral, em conflitos agrá-
rios. Nas três delegacias 
rurais já existentes em 
Minas Gerais, o foco já é 
nos crimes patrimoniais, 
mas o modelo agora em 
estudo vai avançar no 
sentido de garantir uma 
estrutura básica mínima 
mais eficiente. Assim, 
deve ser mantida uma 
delegacia com abran-
gência estadual, como já 
existe hoje, e as demais 

devem ser regionalizadas.
Resultados - Apesar 

da falta de padronização e 
de estrutura, as atuais de-
legacias já estão, segundo 
a representante da Polícia 
Civil, apresentando bons 
resultados. Segundo ela, 
a Delegacia Especiali-
zada em Investigação 
e Repressão a Crimes 
Rurais (DEIRCR), de 
abrangência estadual, 
foi formalmente cria-
da em março de 2018 
e, desde então, atua em 
investigações de larga 
escala e em crimes de 
alta repercussão. Em seu 
tempo de funcionamento, 
já fez, de acordo com a 
convidada, 41 prisões e 
recuperou mais de R$ 5 
milhões de reais em pro-
dutos de furtos e roubos.

Já a delegacia rural 
regional de Uberlândia 
(Triângulo), a mais anti-
ga, foi fundada em 2000, 
e realizou 37 operações 
só entre 2019 e 2020, 
fazendo também mais 
de 40 prisões. A delega-
cia de Araxá (Alto Pa-
ranaíba), por sua vez, 
foi criada em 2019 e, 
desde então, já efetuou 
35 prisões. “Sabemos do 
papel da Polícia Civil no 
enfrentamento da violên-
cia no campo e estamos 
atuando para melhorar 
os índices e para deixar 
todas as áreas rurais de 
Minas Gerais seguras”, 
afirmou Elenice Ferreira.

Delegacias especializadas e Patrulhas Rurais são algumas 
das iniciativas contra crimes em áreas rurais

MG-214 asfaltada 
ampliaria desenvolvimento 
do Vale do Jequitinhonha
Apelos em prol da 

urgente pavimentação as-
fáltica da MG-214 como 
ação essencial para o de-
senvolvimento da região 
do Vale do Jequitinhonha/
Mucuri predominaram 
na audiência pública da 
Comissão de Participação 
Popular da Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais 
(ALMG), realizada nesta 
quarta-feira (14/07/21). 

As principais reivindi-
cações abordaram a neces-
sidade de asfaltamento de 
cerca de 100 quilômetros 
da via, entre Senador Mo-
destino Gonçalves (Cen-
tral) e Capelinha, passan-
do por Itamarandiba, no 
Jequitinhonha/Mucuri. 
Outras rodovias da região, 
como as MGs-210/211 
e a BR-367, também fo-
ram lembradas nas falas.

Segundo a maioria 
dos depoimentos de mo-
radores, prefeitos e par-
lamentares de municípios 
da região, há iniciativas e 
projetos locais capazes de 
alavancar o desenvolvi-
mento, como ecoturismo, 
escoamento de madeira 
e café, entre outros. Po-
rém, todos seriam preju-
dicados pelas péssimas 
condições das estradas. 
Foi lembrado, ainda, o 
sofrimento de doentes que 
precisam trafegar nas vias, 
às vezes longas distâncias, 
para receber tratamen-
to em cidades maiores.

Os participantes tam-
bém repetiram reivindi-
cações para que o asfal-
tamento da MG-214 seja 

consolidado utilizando-se 
parte do dinheiro prove-
niente do acordo entre 
o Governo do Estado e 
a mineradora Vale – re-
ferente às reparações da 
tragédia de Brumadinho. 
Concordando com tal uso 
da verba de reparação da 
mineradora, o presidente 
da comissão e autor do 
requerimento para a reu-
nião, deputado Marqui-
nho Lemos, lamentou o 
fato de o acordo destinar 
"quase nada" à região do 
Jequitinhonha/Mucuri.

“Governo após go-
verno, houve a desculpa 
da falta de dinheiro para a 
região e para a pavimen-
tação da MG-214, sempre 
prometida e nunca cum-
prida. Agora, quando um 
valor grande está disponí-
vel, com o acordo da Vale, 
a gente apela mais uma 
vez para que o governo 
tire uma parcela muito 
pequena desses recursos 
para essa pavimentação”, 
solicitou o Deputado.

Palavras endossadas 
pelo deputado Professor 

Cleiton, que pediu aos re-
presentantes do Executivo 
que ajudem a sensibilizar 
o governador. “É um valor 
muito pequeno diante do 
montante total. O Jequi-
tinhonha precisa de mais 
atenção, é uma região que 
colabora de forma gran-
diosa para a economia do 
Estado. O povo de lá pede 
apenas o asfalto, porque 
ele traz desenvolvimento, 
traz dignidade”, avaliou.

O deputado Virgílio 
Guimarães destacou o 
relatório que fez para a 
utilização de recursos do 
acordo em projetos de 
desenvolvimento econô-
mico e regional. Ele res-
saltou que, num primeiro 
momento, vem fazendo 
consultas às comunidades 
para organizar sugestões. 
Num segundo momento, 
essas ideias serão deba-
tidas com as populações 
envolvidas para, poste-
riormente, serem con-
solidadas num conjunto 
de propostas populares 
que a comissão levará 
à Mesa da Assembleia.

Deputados da Comissão de Participação Popular 
endossaram apelos em prol de mais atenção ao Vale 

do Jequitinhonha - Foto: Daniel Protzner
Elenice Ferreira, da Polícia Civil, disse que um modelo 

padronizado de delegacia especializada já está em fase de 
aprovação - Foto: Clarissa Barçante
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Filhos de detento 

morto em presídio devem 
ser indenizados

A 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) 
modificou sentença da 
comarca de Alfenas e 
condenou o Estado de 
Minas Gerais a indenizar 
por danos morais dois 
filhos de um detento que 
foi assassinado dentro 
da cadeia de Varginha. 
A quantia para cada um 
será de R$ 25 mil. Além 
disso, o Estado terá de 
pagar a eles uma pensão 
equivalente a 1/3 do 
salário-mínimo a con-
tar do dia da morte até 
o dia em que a jovem 
de 20 anos e o adoles-
cente de 12 completem 
21 anos. Os filhos ajui-
zaram ação pleiteando 
indenização por danos 
morais e uma pensão 
devido ao assassinato 
do pai, aos 38 anos, em 
2018. De acordo com 
os autores, a vítima se 
encontrava presa, ou 
seja, sob a custódia do 
poder público estadual.

O juiz Paulo Cássio 
Moreira estipulou a in-
denização em R$ 50 mil 
para cada filho e a pen-
são. Como se tratava de 
condenação do Estado, 
houve recurso automá-
tico ao TJMG. Os auto-
res também recorreram, 
apresentando pedido de 
aumento da quantia a 
receber. O Estado alegou 
que a morte aconteceu 
independentemente da 
atitude dos policiais da 
cadeia, tendo sido provo-

cada pela ação de outros 
detentos por ordem de 
uma facção criminosa. 
Argumentou ainda que o 
valor fixado era excessivo. 
O homem estava preso em 
Contagem e foi transferi-
do provisoriamente para 
o presídio de Varginha, 
para comparecer a uma 
audiência de instrução na 
comarca de Paraguaçu 
no fim de abril de 2018.

Em 3 de maio, os 
carcereiros o encontraram 
morto, por enforcamento 
e traumatismo craniano. 
Os presidiários consegui-
ram abrir uma comunica-
ção pela parede da cela 
ao lado. O motivo seria a 
participação da vítima no 
assassinato de um com-
ponente da organização 
na cidade de Alfenas.

A relatora do reexa-
me necessário, desembar-
gadora Ângela de Lour-
des Rodrigues, reduziu 
o valor da indenização 
por danos morais, por 
entender que não houve 
comprovação de que o 
pai trabalhava licitamen-

te e contribuía para a 
manutenção dos filhos. 
Mas a magistrada man-
teve o entendimento de 
1ª Instância. Para ela, a 
administração prisional 
falhou no dever de fis-
calização, deixando de 
realizar a revista eficiente 
das dependências prisio-
nais. De acordo com a 
relatora, tal negligência 
permitiu que em torno 
de 45 detentos permane-
cessem em livre trânsito 
e contato direto com a 
vítima, "em razão de um 
buraco que interligava 
as celas, contribuindo 
diretamente, assim, para 
o trágico evento danoso, 
motivado por vingança".

O desembargador 
Carlos Roberto de Faria 
e o juiz convocado Fábio 
Torres de Sousa votaram 
de acordo com a relatora. 
A decisão está sendo ob-
jeto de recurso e, portan-
to, não é definitiva. (As-
sessoria de Comunicação 
Institucional – Ascom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais – TJMG).

Caso ocorreu em Varginha, devido a conflito com outros detentos

Desumanidade gera 
desumanidade. Aí está, 
em resumo, a explicação 
do estado atual do planeta. 
Porém, com a riqueza de 
nosso Espírito, podemos 
edificar um amanhã mais 
apreciável. Entretanto, 
nenhuma reforma será 
duradoura se não houver 
o sentido de Caridade, o 
respeito ao ser humano e 

o bom comando das gentes 
atuando na Alma. Para que 
isso realmente ocorra, é 
necessário que estejamos 
integrados em Deus, que 
é Amor (Primeira Epístola 
de João, 4:16), portanto, 
Caridade. E foi justamente 
o Discípulo Amado que 
nos advertiu em sua Pri-
meira Epístola, 3:17 e 18:

— Se alguém tiver 
recursos materiais e, vendo 
seu irmão em necessidade, 
não se compadecer dele, 
como pode permanecer 
nele o Amor de Deus? 
Filhinhos, não amemos de 
palavra nem de boca, mas 

em ação e em verdade. 
Sem essa providência 

e perseverança nela, como 
preconiza Jesus, possivel-
mente nem saberíamos por 
onde começar a consertar 
o que, ao longo dos milê-
nios, temos danificado. A 
integração verdadeira em 
Deus e em Sua Lei, ex-
pressa pelo Divino Mestre 
no Seu Novo Mandamento 
— “Amai-vos como Eu 
vos amei. Somente assim 
podereis ser reconhecidos 
como meus discípulos” 
(Evangelho, segundo João, 
13:34 e 35) —, é a reforma 
efetiva que falta ter início.

Reforma efetiva

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

Polícia Militar Rodoviária 
apreende mais um veículo 
clonado em Novo Cruzeiro

A equipe de policiais 
rodoviários da cidade de 
Novo Cruzeiro recebeu 
informações da Polícia 
Civil daquela cidade, que 
um proprietário de uma 
motocicleta teria feito con-
tato com policiais civis 
da cidade de Jaíba/MG, 
alegando que estaria re-
cebendo multas sem ja-
mais ter passado na região 
de Novo Cruzeiro. Os 
militares iniciaram uma 
operação com objetivo de 
encontrar uma motocicleta 
semelhante para confirmar 
uma possível clonagem 
e após horas de trabalho 
intenso, localizaram o ve-
ículo e o seu proprietário.

Durante a vistoria a 
equipe policial detectou 
que o motor pertencia a 
outra motocicleta com 
baixa no sistema, o chassi 
apresentava indícios de 
adulteração e a placa re-
almente era semelhante à 
motocicleta da cidade de 
Jaíba/MG. O indivíduo 
abordado alegou que havia 
herdado o veículo do seu 
pai, apresentou um recibo 
de compra e venda, negou 
ter conhecimento da clona-
gem, porém, declarou que 
mesmo sem pagar a docu-
mentação, alguém que não 
conhecia estaria pagando 
e licenciando a motoci-
cleta todos os anos. Esta 
última informação causou 
surpresa aos militares, por-
que, em tese, esta situação 

deveria gerar desconfiança 
quanto à possibilidade 
de existir outro veículo 
com o mesmo registro.

“Diante da confirma-
ção do crime de clonagem, 
o homem foi preso, apre-
sentado à presença da auto-
ridade de Polícia Judiciária 
e a motocicleta apreendida. 
Trata-se de uma importante 
ocorrência que gerou ao le-
gítimo proprietário da placa 
a possibilidade de recorrer 
das multas, evitando a per-
da da sua Carteira Nacional 
de Habilitação, além de 
gastos na quitação das mul-
tas e no pagamento se taxas 
administrativas”, destacou 
o tenente Reinaldo Martins.

O tenente pede à po-
pulação que, antes de ad-
quirir um veículo consulte 
os órgãos de trânsito para 
conferir a sua procedência. 
Veículos com placas de ou-
tros, podem gerar danos fi-
nanceiros, administrativos 
e criminais. Caso o veículo 

envolva em crimes ou seja 
autuado, inicialmente as 
sanções serão direcionadas 
ao verdadeiro proprietário.

“A região de Novo 
Cruzeiro tem apresentado 
uma grande incidência 
de apreensão de veículos 
adulterados ou clonados, 
o que leva a crer que pes-
soas de boa-fé estão sendo 
enganadas. Solicitamos à 
sociedade que denuncie 
possíveis suspeitos ou ve-
ículos produto de crime, 
através dos telefones 181 
(Disque Denúncia), 190 
(Emergência) ou direta-
mente a um policial da sua 
confiança. As informações 
serão mantidas no mais ab-
soluto sigilo e a identidade 
do denunciante preserva-
da”, orientou o oficial da 
PMMG. “Polícia Militar 
Rodoviária: Os anjos da 
guarda dos caminhos de 
Minas”. (Tenente Reinaldo 
Martins, comandante do 
1º Pel/ 15ª Cia PM Rv).

Transferido para participar de audiência, detento 
foi morto dentro do estabelecimento prisional 

(Foto: Mirna de Moura/TJMG)
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Segurança Pública
Equipe GEPAR localiza 
drogas enterradas no 

Bairro Manoel Pimenta

Homem de 56 anos fica 
gravemente ferido após 

ser atropelado na MG-217

Polícia Militar realiza 
operação para prevenção 
ativa em Virgem da Lapa

Teófilo Otoni - A Po-
lícia Militar Rodoviária 
foi acionada para registrar 
um acidente de trânsi-
to, atropelamento de um 
pedestre com ferimentos 
graves, ocorrido na noite 
de sábado (10/07), na ro-
dovia MG-217, Km 13, 
município de Teófilo Oto-
ni. Quando os militares 
chegaram ao local uma 
equipe do SAMU já havia 
socorrido o pedestre Clau-
dinei, alcunha “Cau”, de 
56 anos, e o encaminhado 
ao Hospital Santa Rosália.

O condutor do veí-
culo Montana, J.M.S.O., 
de 35 anos, disse que, 
quando transitava pelo 
referido local em direção 
ao Distrito de Sucanga, 
em Poté, ao passar por 
uma curva deparou com 
o pedestre transitando no 
meio da pista de rolamento 
empurrando uma bicicle-

Teófilo Otoni - O 
Grupo Especializado em 
Patrulhamento em Área 
de Risco (GEPAR) do 19º 
Batalhão de Polícia Militar 
fez uma incursão na quar-
ta-feira (14/07), no Bairro 
Manoel Pimenta (Morro 
do Eucalipto), segundo a 
PM, em uma área consi-
derada zona quente de cri-
minalidade (ZQC. Os mi-
litares fizeram buscas em 
uma vegetação de difícil 
acesso no intuito de pren-
der alguns indivíduos que 
estariam utilizando o local 
para guardar, manipular 
e embalar entorpecentes.

Durante varredura 

na localidade, os suspei-
tos não foram localiza-
dos, mas ao adentrarem 
no matagal os policiais 
localizaram um tambor 
enterrado, contendo 01 
revólver calibre 38, mu-
nições, drogas, balanças 
de precisão e pinos va-
zios. Os materiais foram 
apreendidos e um suspeito 
foi qualificado em bole-
tim de ocorrência para 
providências posteriores.

Materiais apreendi-
dos: 01 revólver calibre 
38, 12 munições, 14 pedras 
de crack, 12 buchas de ma-
conha, 04 pinos com coca-
ína, 03 balanças de preci-

ta, e que não conseguiu 
desviar e o atropelou. A 
vítima sofreu ferimentos 
graves na região da cabeça 
e estava inconsciente, foi 
socorrido e encaminhado 
pelo SAMU ao Hospital 
Santa Rosália, permane-
cendo em estado grave.

A perícia técnica não 
compareceu ao local, pos-
sivelmente devido a vítima 
ter sido socorrida e o local 

desfeito. O condutor do 
veículo foi submetido ao 
teste do etilômetro e nada 
constatado. Em virtude 
das lesões graves sofridas 
pelo pedestre, o condutor 
foi apresentado perante à 
autoridade de polícia judi-
ciária para mais esclareci-
mentos. Não foi divulgado 
o estado clínico da vítima, 
após sua internação. (In-
formações/Foto: PM Rv.).

Homem morre após ser 
atropelado no Bairro 

Cruzeiro em Carlos Chagas
O acidente aconte-

ceu na noite de sábado 
(10/07), na Rua Presi-
dente Bernardes, Bair-
ro Cruzeiro, em Carlos 
Chagas. A Polícia Militar 
registrou o acidente, e 
no local uma equipe do 
SAMU constatou o óbito 
de José Ribeiro Ara-
nha, de 58 anos. Uma 
testemunha relatou aos 
militares, que José teria 
saído de um bar embria-
gado e cambaleando. O 
condutor da motocicleta, 
apesar de tentar desviar 
dele, não conseguiu e 
colidiu com ele, sem ter 
condições de se equi-
librar caiu de costas e 
bateu a cabeça no chão.

O condutor, de 27 
anos, habilitado, não che-
gou a cair da motocicleta 
Yamaha Fazer 250. Ele 

relatou que transitava em 
baixa velocidade em sua 
mão de direção sentido 
Bairro Cruzeiro, ponte 
sobre o Rio Urucu, quan-
do o pedestre cambaleou 
na frente do seu veícu-
lo, tendo ele desviado, 
mas o pedestre mudou 
a direção cambaleando 
de volta onde o veículo 
havia desviado, desequi-
librou e foi para o espaço 
transitável da via, tendo 
o condutor freado, mas 
ainda assim houve a co-
lisão e ele caiu de costas.

O condutor estacio-
nou seu veículo para so-
correr a vítima, acionou 
o SAMU e aguardou no 
local, prestando toda 
a assistência. Segundo 
a PM, o condutor não 
apresentava qualquer 
sintoma que indicasse 

A Polícia Militar de-
flagrou, nesta quinta-feira 
(15/07), uma operação 
de visibilidade e contato 
comunitário com a popu-
lação de Virgem da Lapa. 
O foco da ação foi a cons-
cientização dos direitos 
da mulher e a preven-
ção à violência doméstica 
em suas diversas formas. 
Na oportunidade foram 
distribuídos informativos 
sobre medidas protetivas 
de urgência e espécies de 
violência contra a mulher. 
A PM orienta à população 
a tratar do assunto no am-
biente familiar, com vizi-
nhos e pessoas próximas.

Ressalta que a violên-
cia familiar está se desta-
cando na 15ª Região de 
Polícia Militar como uma 

das principais causas de 
homicídios. Dessa forma, 
a operação desencadeada 
está em sintonia com o 
plano para redução de ho-
micídios. Os militares en-
trevistaram comerciantes 
e transeuntes que demons-
traram contentamento com 
os serviços prestados pelos 
policiais do 4º GP do 2º 
Pelotão da 14ª Cia PM Ind.

Após a operação co-
munitária, foi feita uma 
blitz educativa e policia-
mento à pé pelas principais 
vias da cidade. As motoci-
cletas foram utilizadas nos 
principais pontos de circu-
lação de suspeitos e áreas 
de maior incidência crimi-
nal. (Assessoria de comu-
nicação organizacional da 
14ª Cia PM Ind., Araçuaí).

são e vários micro tubos 
vazios. Equipe GEPAR: 
sargento Mikael, cabos 
Abrantes e Walace, solda-
do Ribeiro. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

suspeição de haver in-
gerido bebida alcoólica, 
e questionado quanto a 
ingestão de álcool ele 
informou não ter con-
sumido, e se prontificou 
a fazer o teste do heti-
lômetro, mas não foi 
realizado pela ausência 
do equipamento. Ele foi 
levado a presença do 
médico de plantão do 
município que também 
não detectou nenhum 
sinal de embriaguez. 
(Informações: PMMG).
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Pessoas com Defi ciência
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Sidônio Otoni, 1839- São Jacinto (garagem da empresa).
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das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta e aos sábados 
de 07h30 às 11h30.
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012789 - CRÍSTIAN FERREIRA SANTOS, solteiro, maior, porteiro, 

nascido aos 10/06/1982, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Adalberto Hollerbach, 724 B, Bairro São Jacinto, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VALDEMAR DOS ANJOS FERREIRA DA 
COSTA e MARIA AMÉLIA DE JESUS SANTOS; e MARCELA VIANA 
DOS SANTOS KELLER, solteira, maior, doméstica, nascida aos 23/08/1983, 
no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
Adalberto Hollerbach, 724 B, Bairro São Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de ADEVALDO KELLER e MARILENE VIANA DOS SANTOS; 

012790 - WELINGTON SOARES PINTO, solteiro, maior, corretor de 
veículos, nascido aos 07/04/1978, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Quinze de Novembro, 178, Bairro São Cristóvão, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ELIOTÉRIO DIAS PINTO e GRACIANA 
SOARES PINTO; e POLIANA SANTOS RODRIGUES, viúva, maior, 
atendente, nascida aos 26/07/1981, não informado lugar do nascimento, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Quinze de Novembro, 178, 
Bairro São Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de PAIS IGNORADOS; 

012791 - DANILO GUIMARÃES NUNES, solteiro, maior, músico, 
nascido aos 02/01/1990, no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Conselheiro Mayrinck, 41, Bairro Altino Barbosa, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de PEDRO NUNES DOS SANTOS e ROSANE 
GUIMARÃES NUNES; e ANA LUÍZA GRATEKI BARBOSA, solteira, 
maior, engenheira hídrica, nascida aos 01/07/1992, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Silvia Pimenta Campos, 33, 
Apto. 202, Bairro Ipiranga, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LUIZ BRAGA 
BARBOSA e MARLENE GRATEKI BARBOSA; 

012792 - EVAIR VIANA DA SILVA, solteiro, maior, auxiliar de 
laboratório, nascido aos 23/09/1997, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Moacir Rodrigues de Oliveira Chaves, 
120, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ DIMILSO SILVA 
e GIUZA VIANA DA SILVA; e ELOÍSA RIBEIRO DOS SANTOS, solteira, 
maior, operadora de caixa, nascida aos 07/09/2000, no Hospital Santa Ro-
sália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Alzira Teixeira Lima, 
77, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ PEREIRA DOS 
SANTOS e ESTELINA RIBEIRO DA SILVA; 

012793 - RONNI REI RIBEIRO, solteiro, maior, pedreiro, nascido aos 
21/02/1985, em domicílio, no Córrego São Julião, distrito de Crispim-MG, 
residente na Avenida Floriano Peixoto, 510, Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de FRANCISCO RIBEIRO e MARIA DA GLORIA 
RIBEIRO; e ANDREA FRANCISCA DOS REIS, divorciada, maior, do lar, 
nascida aos 29/10/1975, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Avenida Floriano Peixoto, 510, Bairro Manoel Pimenta, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SEBASTIÃO FRANCISCO DOS REIS e 
SONIA MARIA DAS GRAÇAS COLEN; 

012794 - EDVAN MENDES TRINDADE, solteiro, maior, servi-
dor público estadual, nascido aos 29/05/1979, em domicílio, natural de 
Joaíma-MG, residente na Rua Araguaia, 130, Apto. 201, Bairro Filadélfi a, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de EDVARD TRINDADE e EVA MENDES 
TEIXEIRA; e VALDÉLIA BARBOSA DE OLIVEIRA, solteira, maior, 
servidora pública estadual, nascida aos 07/02/1980, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Araguaia, 130, 
Apto. 201, Bairro Filadélfi a, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VALDETE 
PEREIRA DE OLIVEIRA e HELIA BARBOSA DE OLIVEIRA; 

Teófi lo Otoni-MG 15/07/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 012789 a 012794

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍSO/
MG - Aviso de Licitação – Tomada de Preços No. 005/2021 
- O Município de Padre Paraíso/MG comunica que abrirá 
Processo Licitatório No. 088/2021, Modalidade Tomada de 
Preços No. 005/2021, cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada para execução de obra de pavimentação 
em bloquete sextavado de parte da Rua Lopes Dias, Ruas 
Lidiomar de Souza Rocha e Travessa Norte do Município 
de Padre Paraíso/MG, conforme TERMO DE REPASSE 
No 897381/2019 celebrado entre o programa Ministério 
do Desenvolvimento Regional/MDR, por intermédio da 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o MUNICÍPIO DE 
PADRE PARAÍSO/MG em conformidade com as planilhas 
e projetos anexos, sob o regime de empreitada global. A 
Abertura será dia 03/08/2021 às 08h00min, na Sala de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, Rua 
Prefeito Orlando Tavares, 10, Centro - CEP: 39.818-000. 
Informações: Tel/Fax: (33) 3534-1229 com Mirian Jardim 
Costa Reis – Presidente da CPL ou pelos e-mails: licita-
caopp@gmail.com, licitacao@padreparaiso.mg.gov.br ou 
pelo site: padreparaiso.mg.gov.br.

Prefeitura Municipal 
de Padre Paraíso

Leia e assine 
DIÁRIO 

TRIBUNA
Telefone: 

(33) 98851-0806
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AMUC
AMUC realiza LXXI Assembleia 

Geral Extraordinária

A Associação dos 
Municípios da 
Microrregião 
d o  Va l e  d o 

Mucuri (AMUC), rea-
lizou na tarde de terça-
-feira (13/07/2021), em 
sua sede, à Av. Alfredo Sá, 
Bairro Jardim das Acácias, 
a LXXI Assembleia Ge-
ral Extraordinária, para 
discutir assuntos de inte-
resses como: - Transporte 
escolar; - Retorno às aulas 
presenciais; - Municipa-
lização das escolas esta-
duais; - Companhias de 
abastecimento de água 
e coleta de esgoto (CO-
PASA e COPANOR).

A diretora de Admi-
nistração e Finanças da 
Superintendência Regio-
nal de Ensino de Teófilo 
Otoni, Mércia da Silva 
Soares, participou da As-

sembleia representando o 
superintendente Raphael 
Neves de Matos. Um dos 
pontos mais discutidos na 
reunião foi a volta às aulas, 
e o presidente da AMUC, 
prefeito de Caraí, Vavá 
Neiva, sugeriu que os mu-
nicípios não retornassem 
às aulas presenciais pelo 
menos até final de agosto 
e foi aprovado pelos pre-
feitos presentes, até que 
todos tenham condições 
de organizar devidamente 
as estruturas escolares, 
bem como o transporte 
escolar, com exceção de 
Teófilo Otoni, devido a 
sua particularidade e da 
complexidade de toda es-
trutura educacional públi-
ca e privada do município.

“Estamos cobrando do 
governo de Minas Gerais 
complementação dos va-

lores pagos ao transporte 
escolar que já está 10 
anos defasados e nesse 
momento de pandemia se 
torna mais crítico devido 
ao aumento excessivo dos 
valores dos combustíveis, 
bem como peças, pneus e 
outras despesas. Além de 
sabermos como poderá ser 
feita a adequação nos veí-
culos de transporte escolar 
para receber e transportar 
com segurança os alunos, 
obedecendo os cuidados 
para com o combate à 
Covid-19”, disse Vavá.

Vavá convocou os pre-
feitos a resolverem as de-
mandas juntos, e ressaltou 
no seu pronunciamento, 
que um fato chamou a 
sua atenção com relação à 
educação. Ele tomou co-
nhecimento da permissão 
do governo de Minas do 

retorno às aulas nas cidades 
que estão na Onda Verme-
lha do programa Minas 
Consciente, pela impren-
sa. “Apenas até então não 
podia nada, e de repente 
passou a poder. Não que 
eu fosse contra, na verdade 
eu não sou contra, eu acho 
até importante na minha 
percepção, na minha for-
mação como médico tam-
bém, na minha humildade 
entender, que se a gente 
está tendo campeonato de 
futebol, esportes diversos, 
porque não pode ter funcio-
namento das escolas dentro 
dos protocolos e suporte 
adequados. Não podemos 
ter a hipocrisia de mandar 
fazer higiene das mãos se 
na escola não tem água para 
fazer a questão básica”.

Na Assembleia tam-
bém houve um amplo de-

bate sobre a municipaliza-
ção das escolas estaduais, 
Copanor e Copasa, e uma 
nota de repúdio à Copanor 
por ameaçar suspender 
os vales refeição, lanche 
dos seus funcionários por 
ainda não terem chegado a 
um acordo de reajuste. “Os 
funcionários já ganham 
pouco e agora terão os 
valores suspensos. Não dá 
para acreditar, assim tem 
os funcionários a nossa 
solidariedade e o nosso 
engajamento nesta causa. 
A união faz a força e a for-
ça traz o resultado. Que os 
nossos Vales tenham Voz e 
Vez”, pontuou Vavá Neiva.

Sobre a Copasa e Co-
panor, Vavá Neiva infor-
mou que convidou repre-
sentantes das empresas, 
para no próximo dia 28 de 
julho, uma reunião na sede 

da AMUC, para debater 
a prestação dos serviços 
dessas concessionárias. 
Convidou os prefeitos para 
participarem desse mo-
mento único, quando será 
feito um ato de desagravo a 
favor dos servidores da Co-
panor e contra a empresa.

Para finalizar a As-
sembleia, Vavá convi-
dou o prefeito de Novo 
Oriente de Minas, Nor-
mandes Jardim, para falar 
da questão dos resíduos 
sólidos, do Consórcio que 
foi constituído, tendo ele 
como presidente. Nor-
mandes e sua equipe pas-
saram informações sobre 
problema de lixão, que é 
de todos os prefeitos da 
região. “Nós temos que 
adequar e fazer com que 
o problema seja resolvi-
do”, disse Normandes.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

Na Assembleia foram debatidos temas de grande relevância como, volta às aulas e municipalização das escolas estaduais

Prefeitos ou seus representantes na LXXI Assembleia Geral Extraordinária da AMUC Pronunciamento do presidente da AMUC, prefeito do município de Caraí, Vavá Neiva

Prefeito do município de Poté, Nêgo Sampaio disse que é contra 
a municipalização das escolas estaduais

 Prefeito Daniel Sucupira disse que, ainda não vai retomar 
aulas presenciais no município de Teófilo Otoni

A LXXI Assembleia Geral Extraordinária foi presidida 
pelo presidente da AMUC, Vavá Neiva


