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Homem é suspeito de 
expulsar mulher e filhas de 
casa e atear fogo no imóvel

O Corpo de Bombeiros 
foi acionado, na quinta-
-feira (15/07), para atender 
uma ocorrência de incêndio 
em residência, no Bairro 
Belvedere, em Teófilo Oto-
ni. O tenente Gedaías, disse 
que a solicitante informou 
que J.U.P. teria adentrado 
à sua residência, expulsado 
sua esposa de casa, junto 
com as duas filhas, de 17 e 
de 03 anos, e ateado fogo 
no imóvel.  Página 6

Motorista de 61 anos 
morre em grave acidente 

na BR-116 em Teófilo Otoni
A Polícia Rodoviá-

ria Federal registrou um 
grave acidente, na manhã 
de sexta-feira (16/07), no 
Km 245 da BR-116, no 
Distrito de Mucuri, mu-
nicípio de Teófilo Otoni. 
Uma colisão entre um 
veículo leve e uma car-
reta resultou na morte 
do condutor do veículo, 
Ivonildo Pereira da Silva, 
de 61 anos. Página 6

Presidente do Senado 
prorroga funcionamento 

da CPI da Pandemia
Brasília - O presiden-

te do Senado, Rodrigo Pa-
checo (Democratas-MG), 
prorrogou por 90 dias o 
prazo de funcionamento 
da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) 
da Pandemia, que inves-
tiga as ações e supostas 
omissões do governo fe-
deral no enfrentamen-
to da doença. Página 3

Prefeito de Novo Oriente 
de Minas é o novo 

presidente do CIRSU
O prefeito de Novo 

Oriente de Minas, Nor-
mandes Jardim, participou 
da LXXI Assembleia Geral 
Extraordinária da AMUC, 
nesta terça-feira (13/07), 
quando foram discutidos 
vários assuntos de relevân-
cia para o Vale do Mucuri, 
dentre eles o Consórcio 
Intermunicipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos – CIRSU, 
do qual ele foi eleito presi-
dente em Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada no 
dia 25/06/2021. Página 2

Conselho Nacional dos 
Secretários de Segurança 

Pública se reúne em Brasília
O Conselho Nacional 

dos Secretários de Segu-
rança Pública se reuniu na 
quinta-feira (15/07), em 
Brasília, sob a presidência 
do Secretário de Segurança 
de Pernambuco, dr. Pedro 
Eurico de Barros e Silva. 
Vários temas de interes-
se da segurança pública, 
em especial do sistema 
prisional estiveram em 
pauta. O Secretário Ad-
junto da SEJUSP/MG, dr. 
Jeferson Botelho partici-
pou da reunião. Página 2
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Prefeito de Novo Oriente 

de Minas é o novo 
presidente do CIRSU

O prefeito de Novo 
Oriente de Minas, Nor-
mandes Jardim, partici-
pou da LXXI Assembleia 
Geral Extraordinária da 
AMUC, nesta terça-feira 
(13/07), quando foram 
discutidos vários assun-
tos de relevância para o 
Vale do Mucuri, dentre 
eles o Consórcio Inter-
municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos – CIR-
SU do Vale do Mucuri, 
do qual ele foi eleito pre-
sidente em Assembleia 
Geral Extraordinária, 
realizada no dia 25 de 
junho do corrente ano.

Normandes enfati-
zou que o lixão é um pro-
blema de todos, não só do 
seu município, e precisa 
ser adequado, ser resolvi-
do. Disse que assumiu a 
presidência do Consórcio 
inativo, irregular, e está 
lutando para colocá-lo em 
dia, pra mostrar aos mu-
nicípios que não são con-
sorciados da importân-
cia de preservar o meio 
ambiente, de fazer uma 
coleta seletiva, para que 
todos possam participar 
do edital que o governo 
abriu para os consórcios 
poderem concorrer à par-
te dos R$ 100 milhões 
para investimentos no 
combate aos lixões, e pra 
melhorar as condições 
de vida dos munícipes.

N a  A s s e m b l e i a 
do Consórcio, Janaina 
Mendonça (secretária 
municipal de Meio Am-
biente) que representou 
o prefeito de Teófilo 
Otoni, Daniel Sucupira, 
falou da necessidade de 
reorganizar a diretoria 
e outros procedimentos 
no Consórcio e frisou 
a abertura do Edital no 

Estado para o Programa 
Lixão Zero que visa o in-
vestimento de recursos na 
ordem de R$ 100 milhões 
na estruturação ou cons-
trução de Usinas de Tria-
gem e Compostagem em 
Minas Gerais (UTC’s), no 
entanto, os recursos serão 
liberados somente atra-
vés dos Consórcios que 
deverão estar em pleno 
e regular funcionamento.

O prefeito de Novo 
Oriente de Minas, Nor-
mandes Jardim falou que 
abraçou a causa tendo 
em vista o atendimento 
às leis vigentes do meio 
ambiente no que tange 
os lixões e a forma mais 
viável de se fazer isso é 
através do Consórcio. O 
prefeito de Poté, Nêgo 
Sampaio, também fa-
lou da importância do 
Consórcio para a região, 
citando a possibilidade de 
torná-lo multifinalitário. 
Na oportunidade, Sam-
paio falou sobre o Projeto 
Frutificar em Poté, que 
visa fomentar o desen-
volvimento da Agricul-
tura Familiar na cultura 
frutífera, citando ainda a 
necessidade de efetivação 
do SIM – Selo de Inspe-

ção Municipal, que trará 
grandes melhorias e bene-
fícios regionais no escoa-
mento de produtos a nível 
regional, nacional e até 
internacional. O projeto 
SIM foi formalizado em 
2018 quando ele foi pre-
sidente da AMUC com 
a parceria entre AMUC, 
EMATER e SEBRAE.

A n o v a  d i re t o -
ria do CIRSU, biênio 
2021/2022 foi eleita por 
aclamação. Presiden-
te: Normandes da Costa 
Jardim (Novo Oriente de 
Minas). Diretor Admi-
nistrativo e Financeiro: 
Jovani Ferreira Santos 
(Itambacuri). Diretor 
Técnico Operacional: 
Daniel Batista Sucupira 
(Teófilo Otoni). Após a 
composição da diretoria, 
Janaína Mendonça falou 
da necessidade de avaliar 
os custos administrativos 
e sobre a escolha de um 
superintendente para o 
consórcio. Foi decidido 
por todos que o próprio 
presidente eleito Norman-
des Jardim responderá 
interinamente pela pasta e 
quanto às questões finan-
ceiras será formalizado 
um ofício junto à AMUC.

Normandes da Costa Jardim foi eleito por unanimidade 
o novo presidente do Consórcio Intermunicipal de Resíduos 

Sólidos Urbanos (CIRSU) para o biênio 2021/2022 

Conselho Nacional dos 
Secretários de Segurança 

Pública se reúne em Brasília
O Conselho Nacional 

dos Secretários de Segu-
rança Pública se reuniu 
na quinta-feira (15/07), 
às 9hs, no 4º andar do 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública em 
Brasília, sob a presidência 
do Secretário de Segurança 
de Pernambuco, dr. Pedro 
Eurico de Barros e Silva.

Vários temas de inte-
resse da segurança pública, 
em especial do sistema 
prisional estiveram em 
pauta, como audiência de 
custódia, transferência de 
presos de estabelecimentos 
penais dos estados, Reco-
mendação nº 62 do CNJ e 
da Resolução nº 16, sobre 
eliminação de tomadas e 
pontos elétricos nas celas, 
papel da Polícia Penal na 
execução penal, flexibili-
zação da Lei Complemen-
tar nº 173, financiamento 
de tornozeleira eletrônica 
para cumprimento de pe-
nas alternativas, altera-
ção do art. 75 da Lei nº 
7.210/84, necessidade de 
legislação federal sobre 
bloqueio de celular nos 
presídios, além de outros.

Várias autoridades da 
Justiça e Segurança Públi-
ca participaram do even-
to, como a diretora-geral 
do Departamento Peni-
tenciário Nacional, dra. 
Tânia Fogaça; presidente 
do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Peni-
tenciária, dr. Márcio Fon-
tes; Secretário Executivo 
do Ministério da Justiça, 
Márcio Nunes, além de 
representantes de todos 
os Estados da Federação.

O Secretário Adjunto 
de Justiça e Segurança 
Pública de Minas, Jefer-
son Botelho representou 
o Secretário de Justiça e 
Segurança Pública Rogé-
rio Greco. Falando sobre 
audiência de custódia por 
videoconferência, neces-
sidade, segurança e eco-
nomia e adaptação tecno-
lógica, Jeferson Botelho 
abordou a origem histórica 
do instrumento, desde a 
evolução da América Lati-
na, passado pelos tratados 
e convenções dos direitos 
humanos, Convenção de 
Direitos Políticos e Civis 
e Pacto de São José da 
Costa Rica, até os dias 
atuais, e ao final propôs 
apresentação de proposta 
de projeto de Lei para 
instituir a audiência de cus-
tódia no ordenamento jurí-
dico de forma definitiva.

Decidiu-se que a pró-
xima reunião do Conselho 
Nacional de Secretários de 
Segurança Pública (CON-
SEJ) será em Recife nos 
dias 23 e 24 de setem-
bro de 2021. Um tema 
que mereceu apreciação 
e destaque pelo Conselho 
Nacional foi a proposta 
de Resolução divulgada 
recentemente pelo Con-
selho Nacional de Justiça 
sobre as transferências 
prisionais regulamentadas 
de presos entre os esta-
belecimentos penais dos 
estados, sendo elaborado 
um documento assinado 
por todos os Secretários 
de Estado que pleiteiam 
a modificação das cláu-
sulas propostas pelo CNJ.

Outro ponto de desta-
que do evento foi a visita 
técnica guiada dos Secre-
tários de Segurança Pública 
e assessores à Penitenciária 
Federal em Brasília. Inau-

gurada em 2018, a Peniten-
ciária Federal de Brasília 
(PFBRA) completou o rol 
de cinco unidades geridas 
pelo Departamento Peni-
tenciário Nacional (Depen). 
A unidade de Brasília tem 
o papel de isolar os presos 
de maior periculosidade 
do país, sobretudo líderes 
de facções criminosas. O 
isolamento desses custo-
diados é parte do esforço 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública no com-
bate ao crime organizado.

O Sistema Penitenci-
ário Federal (SPF) apre-
senta resultados signifi-
cativos desde sua criação 
em 2006, como ausência 
de fugas, rebeliões, mo-
tins, entrada de celula-
res, além de protocolos 
de segurança rigorosos, 
serviços de inteligência, 
treinamentos periódicos 
de servidores e armamen-
tos de última geração.

Prefeito de Novo Oriente de Minas, Normandes da 
Costa Jardim, presidente do Consórcio Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos - CIRSU do Vale do Mucuri

Abelirdo de Souza Nascimento (Presença) morreu 
na quinta-feira (15/07), aos 60 anos, por complicações 
causadas pela Covid-19. Ele estava internado no Hospital 
Philadelfia, em Teófilo Otoni. Familiares deixaram uma 
mensagem de despedida a Abelirdo, ex-policial militar.

“Só o tempo poderá atenuar a perda irreparável. Ele 
deixou no coração de cada um de nós uma lembrança viva e 
uma afeição que jamais se extinguirá. Familiares sensibiliza-
dos agradecem a todas as pessoas que nos confortaram. Para 
todos aqueles que têm o coração em Deus, a morte é um dormir 
em seus braços”. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.

 27/04/1961   15/07/2021

Nota de Falecimento: 
Abelirdo de Souza Nascimento



3Segunda-feira, 19 de julho de 2021
DIÁRIO TRIBUNA

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

Gerais
Vendas online representam 

mais da metade do 
faturamento de 30% dos MEI

As vendas pela in-
ternet aumentaram com 
a pandemia do coro-
navírus e estão sendo 
responsáveis por parte 
significativa das vendas 
de produtos e serviços 
dos pequenos negócios. 
A 11ª edição da pesquisa 
“O Impacto da pande-
mia do coronavírus nos 
Pequenos Negócios”, 
realizada pelo Sebrae 
em parceria com a Fun-
dação Getúlio Vargas 
(FGV), detectou que 
mais da metade do fa-
turamento de 1/3 dos 
microempreendedores 
individuais (MEI), que 
atuam nesse mercado, 
provém dessa fonte. En-
tre os donos de micro e 
pequenas empresas esse 
percentual cai para 22%. 

De acordo com o 
presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, vender 
pela internet foi um dos 
caminhos encontrados 
por cerca de 70% dos do-
nos de pequenos negó-
cios para driblar a crise, 
que obrigou que diversos 
estados determinassem 
medidas restritivas para 
conter a proliferação da 
Covid-19. “A necessida-
de de inovar e descobrir 
novas alternativas para 
manter a renda permi-
tiu que muitos empre-
endedores passassem 
a ter a principal parte 
de seu faturamento nas 
vendas online. O curio-
so é que o público que 
mais tem se beneficia-
do é justamente o dos 
microempreendedores 
individuais”, enfatiza. 

“O MEI depende 

mais das ferramentas di-
gitais do que as micro 
e pequenas empresas. 
A pesquisa mostra que, 
quando o assunto é comer-
cialização de produtos de 
forma online, pesa mais o 
porte do negócio do que 
o segmento de atuação 
dos empreendedores”, 
destaca Melles. Entre as 
21 atividades analisadas, 
em 14, a importância do 
comércio eletrônico no 
faturamento foi maior 
para os MEI. Mais da 
metade dos microempre-
endedores individuais 
do Turismo alegaram ter 
mais de 50% das vendas 
oriundas da internet, se-
guidos pelos da Econo-
mia Criativa (46%), In-
dústria Alimentícia (45%) 
e Artesanato (43%). 

Em outra edição da 
pesquisa de Impacto, o 
Sebrae já havia detectado 
que a plataforma What-
sapp é a preferida pelos 
empreendedores que se 
inseriram no mundo vir-
tual, com 84% de adep-
tos. Cerca de 90% das 
empresas que exercem 
atividades como Arte-
sanato, Beleza e Moda, 
e que digitalizaram sua 
comercialização, usam 
esse recurso para vender 

seus produtos e serviços. 
Instagram e Facebook 
são as próximas opções, 
com 54% e 51%, res-
pectivamente e apenas 
23% dos negócios ven-
dem por sites próprios. 

Presença Digital - 
O Sebrae dedica o mês 
de julho à temática da 
presença digital. Ao lon-
go de todo o mês, será 
realizada uma série de 
atividades voltadas ao de-
bate sobre a importância 
da transformação digital 
nos pequenos negócios. 
A pesquisa de Impacto 
da Pandemia nas MPE 
mostra que quem aderiu 
às vendas online e soube 
explorar melhor as ferra-
mentas sentiu menos as 
consequências da crise. 
A comercialização de 
produtos pela internet foi 
acelerada pela pandemia. 
Por isso, conheça todas 
as soluções de gestão 
disponibilizadas gratui-
tamente pelo Sebrae e 
acompanhe a progra-
mação nas redes sociais 
da instituição. (Prefácio 
Comunicação - William 
de Jesus - Assessor de 
Imprensa - Sebrae Minas 
- Regional Jequitinhonha 
e Mucuri - Teófilo Otoni/
MG - (33) 99190-0011).

Última edição da pesquisa de Impacto, realizada pelo Sebrae em 
parceria com a FGV, revela que, quando o assunto é comércio 

eletrônico, porte da empresa se sobrepõe ao segmento de atuação

Presidente do Senado 
prorroga funcionamento 

da CPI da Pandemia

Sob condução de Rodrigo 
Pacheco, Senado aprova 
atualização na legislação 

eleitoral em vigor

Brasília - O presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (Democratas-
-MG), prorrogou por 90 
dias o prazo de funcio-
namento da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia, que 
investiga as ações e supos-
tas omissões do governo 
federal no enfrentamento 
da doença. O colegiado, 
que seria encerrado em 
7 de agosto, poderá con-
tinuar os trabalhos até o 
início de novembro. A 
leitura do requerimen-
to foi feita por Pacheco 
durante a sessão remota 
desta quarta-feira (14).

O requerimento de 
prorrogação da CPI, de 

autoria do vice-presidente 
do colegiado, senador 
Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP), e outros parla-
mentares, é sustentado 
por número suficiente de 
senadores, conforme o 
artigo 152 do Regimento 
Interno da Casa. Por conta 
do recesso parlamentar 

constitucional, de 17 de 
julho a 1º de agosto, as ati-
vidades da comissão tam-
bém devem ser suspensas 
no período. O recesso 
parlamentar está previsto 
para ocorrer após a apro-
vação da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
pelo Congresso Nacional.

Com o objetivo de 
aprimorar o processo elei-
toral brasileiro, o presiden-
te do Senado, Rodrigo Pa-
checo (Democratas-MG), 
estabeleceu, em acordo 
com os líderes partidários, 
a análise de propostas que 
promovem a atualização 
da legislação em vigor. As 
matérias sobre o tema pre-
cisavam ser examinadas 
pelo Congresso Nacional 
e convertidas em lei pelo 
Executivo, em até um ano 
antes das próximas elei-
ções, que serão realizadas 
em 2 de outubro de 2022.

Entre as proposições 
aprovadas na sessão des-
ta quarta-feira (14), duas 
delas fortalecem a repre-
sentatividade da mulher 
na política. A Proposta 
de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 18/2021, 
aprovada em dois turnos 

pelos senadores, des-
tinam às candidaturas 
proporcionais femininas 
o mínimo de 30% dos 
recursos do fundo de 
financiamento de cam-
panha e da parcela do 
fundo partidário e 30% 
do tempo de propagan-
da gratuita no rádio e 
na televisão, conforme 
critérios de distribuição 
estabelecidos pelos par-
tidos políticos. A ma-
téria assegura também 
a aplicação de no mí-
nimo 5% dos recursos 
do fundo partidário na 
criação e manutenção 
de programas de pro-
moção da participação 
política das mulheres.

Já o Projeto de Lei 
(PL) 1.951/2021 determi-
na cota de 30% das vagas 
das Câmaras e Assem-
bleias por candidaturas 

femininas a ser implantada 
de forma escalonada até 
2040. A matéria também 
tem o objetivo de fazer 
com que os recursos do 
Fundo Eleitoral sejam dis-
tribuídos somente para as 
candidaturas efetivamente 
registradas e que tenham 
viabilidade eleitoral. As 
duas matérias, de iniciati-
vas de senadores, seguem 
para análise da Câmara. 

Programas partidá-
rios - Outros dois projetos 
de iniciativa do Senado se-
gue para o exame dos depu-
tados: o PL 783/2021 que 
redefine critérios de coli-
gações partidárias e distri-
buição de sobras eleitorais 
em eleições proporcionais, 
e o projeto que inclui no-
vamente o acesso gratuito 
das agremiações nas rádios 
e televisões, retirado em 
2017 (PL 4.572/2019).
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Circuito preparado 
para o turismo - A subse-
cretária de Estado de Turis-
mo, Milena Pedrosa, esteve 
em Caxambu, como parte 
de uma agenda organizada 
pela Associação Circuito das 
Águas. Ela foi recebida pelo 
prefeito Diogo Curi e pelo se-
cretário de Turismo e Cultura 
e também presidente da As-
sociação Circuito das Águas, 
Filipe Condé. Durante a pro-
gramação do dia, houve uma 
reunião em que foram deba-
tidas ações para a retomada 
do turismo no Circuito das 
Águas, ações de marketing e 
comercialização do produto 
regional, com a presença 
de prefeitos da região. (Jor-
nal Panorama – Baependi)

Ribeirão das Neves mo-
derniza Iluminação - Dando 
continuidade ao trabalho de 
modernização do sistema de 
iluminação pública iniciado 
em 2019, a prefeitura de 
Ribeiro das Neves está pró-
xima de concluir 50% dos 
trabalhos no município. De 
acordo com o Consórcio IP 
Minas, formado pelas em-
presas Quantum Engenharia 
e FortNort, que é responsável 
pela gestão do sistema, no 
mês de julho também será 
entregue o primeiro trecho 
da iluminação da rodovia 
LMG 806, que liga o Centro 
da cidade à região de Justi-
nópolis. (Ascom Prefeitura)

Anel viário será ilu-
minado - O contorno ro-
doviário do Vale do Aço 
foi inaugurado em 2005. 
Desde então o  t raçado 
oficial da BR-381 passou 
a ser a nova pista, entre 
o bairro Santa Rita, em 
Timóteo e o bairro Horto, 
em Ipatinga. Entretanto, a 
entrada de Ipatinga, assim 
como o trevo em Timóteo 
nunca receberam ilumi-
nação pública. Agora, fi-
nalmente, a boa notícia. A 
Administração Municipal 
de Ipatinga iniciou nesta 
semana a extensão de rede 
elétrica para a iluminação 
do trevo na entrada da ci-
dade. Conforme a Secreta-
ria de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente (Sesuma), 
o trecho às escuras na che-
gada e saída do município 
pelo anel rodoviário, pró-
ximo ao bairro Horto, será 

completamente iluminado. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Servidores vão con-
tar com plano de saúde 
- O prefeito Bruno Morato 
reuniu-se com representan-
tes da Unimed Vale do Aço, 
em Coronel Fabriciano, para 
reativar a parceria entre a 
cooperativa e a Prefeitura 
de Santana do Paraíso. Pelo 
contrato acertado entre as 
partes, o governo irá oferecer 
plano de saúde aos servidores 
públicos do município e seus 
dependentes, informou o 
Executivo. De acordo com o 
secretário municipal de Ad-
ministração, Reinaldo Luiz, 
o acordo conta com bases. 
“A data de início do con-
trato é 1º de julho de 2021. 
O modelo se baseia na livre 
adesão, ou seja, não se trata 
de obrigatoriedade”, disse. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Rede de Notícias

Servidores da segurança 
pública se mobilizam 
por reposição salarial 
Representantes de 

entidades sindicais de 
servidores das forças 
de segurança pública de 
Minas advertiram para o 
risco de paralisação da 
categoria, caso o gover-
nador Romeu Zema não 
cumpra o compromisso 
assumido em 2019 de re-
posição salarial da clas-
se. Eles participaram, ao 
lado de deputados e re-
presentantes do governo, 
de audiência pública da 
Comissão de Segurança 
Pública da Assembleia 
Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), nesta 
quinta-feira (15/07/21).

O acordo a que se 
referem foi assinado 
em novembro de 2019 
por secretários de Esta-
do, representantes dos 
servidores e parlamen-
tares, que resultou na 
apresentação do Projeto 
de Lei (PL)1.451/20, do 
governador. A proposi-
ção previa a recomposi-
ção salarial dos servido-
res em 41%, divididos 
em três parcelas: 13% 
em julho do ano passa-
do, 12% em setembro 
deste ano e mais 12% 
em setembro de 2022.

Durante a trami-
tação na Assembleia, 
o projeto foi aprovado 
com uma emenda que 
estendia o benefício 
a todas as categorias 
de servidores. Sob a 
justifi cativa de incons-
titucionalidade, Zema 
vetou não apenas o 
conteúdo da emenda, 
como, também, os dois 
últimos reajustes para a 
categoria e pagou ape-
nas a primeira parcela.

A insatisfação da 
categoria com o des-
cumprimento do acor-
do foi externada por 
todos os participantes 
da audiência pública. O 
presidente da comissão 
e autor do requerimento 
para a realização da reu-
nião, deputado Sargento 
Rodrigues, explicou que 
os reajustes foram acer-
tados para recompor 
as perdas infl acionárias 
acumuladas desde 2015. 
“Não vamos descan-
sar enquanto o gover-
no não cumprir o com-
promisso”, adiantou.

Alguns participan-
tes responsabilizaram 
os deputados de opo-

sição pela apresentação 
da emenda que resultou 
no veto do governador, 
mas, todos admitiram 
que ele poderia ter man-
tido os dispositivos do 
reajuste da categoria, 
como reconheceram os 
deputados da base, Bruno 
Engler, Coronel Sandro 
e Delegado Heli Grilo.

Categoria está dis-
posta a se mobilizar - 
Representantes de alguns 
sindicatos chegaram a 
dizer que os servidores 
estão muito pressionados 
pelas perdas salariais e 
dispostos a paralisar as 
atividades, caso o acordo 
não seja retomado. “Te-
mos que cobrar o acordo 
que se fi rmou, ainda que 
necessária uma greve 
geral da categoria”, su-
geriu o presidente do 
Centro Social dos Ca-
bos e Soldados da Polí-
cia Militar e Bombeiros 
Militares de Minas Ge-
rais (CSCS), sargento 
Amaury Soriano de Oliva.

Jean Carlos Otoni 
Rocha, presidente do Sin-
dicato dos Agentes de 
Segurança Penitenciária 
(Sindppen), afi rmou que 
a entidade está disposta 
a organizar a paralisação 
nas 192 unidades prisio-
nais do Estado. “Estamos 
preparados para ombrear 
com os demais servidores 
num movimento para que 
cumpra esse acordo”, 
reforçou o diretor Exe-
cutivo do Sindicato dos 

Trabalhadores do Serviço 
Público (Sindpúblicos), 
Hugo Barbosa de Paulo, 
ao afi rmar que essa seria 
a primeira paralisação 
do sistema socioeducati-
vo. Alex Batista Gomes, 
presidente do Sindicato 
dos Servidores Públi-
cos do Sistema Socioe-
ducativo (Sindsisemg), 
engrossou o coro. “Se 
precisar parar durante 
a pandemia, a força de 
segurança vai parar”.

A mobilização dos 
servidores para garantir 
a recomposição foi cor-
roborada também por 
parlamentares presen-
tes à audiência pública 
e outros representan-
tes da categoria. “Com 
essa audiência forma-
lizamos o reinício do 
movimento reivindica-
tório da justa recom-
posição salarial”, afir-
mou o Coronel Sandro.

O deputado fede-
ral Subtenente Gonzaga 
alertou que a legislação 
impede os gestores pú-
blicos de conceder rea-
justes salariais seis meses 
antes do fi m do mandato. 
Com o congelamento 
dos salários dos servido-
res públicos até dezem-
bro deste ano, imposto 
pelo governo federal, 
ele acredita que a cate-
goria terá que aproveitar 
a “janela legal”, de ja-
neiro a junho de 2022, 
para garantir o cumpri-
mento do compromisso.

Presidente da AMM mostra 
indignação com Governo de 

Minas e cobra dívida da Saúde 
com os municípios mineiros
Nesta quinta-feira (15), 

o presidente da Associa-
ção Mineira de Municípios 
(AMM), Julvan Lacerda, 
gravou vídeo destacando 
a sua indignação diante da 
falta de compromisso do 
governo de Minas Gerais na 
construção do novo acordo 
com a Associação Minei-
ra de Municípios (AMM), 
para o pagamento da dívida 
de R$ 6,88 bilhões com os 
municípios mineiros na área 
da Saúde. Segundo Julvan, 
foi marcada uma reunião 
para negociar a viabilização 
do acordo, mas ela foi des-
marcada em cima da hora.

“O Ministério Público 
deu o prazo, o governo do 
estado marcou a reunião hoje, 
e quando nós chegamos aqui, 
ela foi desmarcada. Isso é 
uma falta de respeito com 
o movimento municipalista, 
falta de respeito com o minei-
ro e nós vamos lutar para re-

solver a situação”, enfatizou.
Segundo o presidente da 

AMM, só no atual governo, 
nos últimos dois anos, foram 
retidos da Saúde do mineiro 
R$4 bilhões. “E não é dinhei-
ro que não veio de outro lugar 
não, o dinheiro entrou no 
caixa do estado quando você, 
cidadão, pagou seu imposto, 
e esse dinheiro está parado. 
Governo não é pra encher 
caixa, governo é para prestar 
serviço ao cidadão”, disse.

Julvan Lacerda destacou 
ainda que esse dinheiro que 

não veio na área da Saúde fez 
com que muitos municípios 
tivessem que gastar recursos 
próprios, deixando de me-
lhorar o serviço público e de 
fazer outros investimentos 
para cumprir a responsabi-
lidade que era do estado. O 
prazo dado pelo Ministério 
Público (MPMG) para a 
conclusão do acordo termina 
no dia 7 de agosto. A AMM 
aguarda o posicionamento do 
governo do Estado para que 
o acordo seja efetivado da 
forma mais breve possível.

O presidente da comissão, Sargento Rodrigues, 
contestou as justifi cativas de impedimentos legais apresentadas 

pelo representante do governo - Foto: Sarah Torres
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Opinião/Moda

“Ora, o Senhor é o 
Espírito; e, onde está o 
Espírito do Senhor, aí 
há liberdade.” (II Paulo 
aos Coríntios, 3:17)

Liberdade e Esperança 
são dois valores dos quais 
a criatura humana não pode 
abrir mão. Deve, contudo, 
saber honrar o primeiro para 
ser merecedora permanente 
das dádivas do segundo. 
O grande poeta e veterano 
Legionário da Boa Vontade 
de Deus, dr. Mario Bogéa 
Nogueira da Cruz (1925-
2012), de São Luís do Ma-
ranhão, a Atenas brasileira, 
declarou: “Ter liberdade 
é viver a Lei de Deus”.

O vate estava certís-

simo, porque a Liberdade 
Divina não é coercitiva, 
porquanto nasce do Espírito 
esclarecido do ser humano. 
Sem Amor (que é Deus) e 
Verdade (que é a Sua Pala-
vra), não haverá autonomia 
real. Daí nossa Bandeira 
ser o Novo Mandamen-
to de Jesus: — Amai-vos 
como Eu vos amei. So-
mente assim podereis ser 
reconhecidos como meus 
discípulos, se tiverdes o 
mesmo Amor uns pelos 
outros. (...) Não há maior 
Amor do que doar a própria 
vida pelos seus amigos. 
(...) Porquanto, da mes-
ma forma como o Pai me 
ama, Eu também vos amo. 
Permanecei no meu Amor 
(Evangelho, segundo João, 
13:34 e 35; e 15:13 e 9).

Já disse e repito: O 
Amor Fraterno é um dos 

mais potentes dispositivos 
da Justiça Divina. Trata-
-se da mais inteligente 
Política. Nossa missão é, 
pois, por intermédio da 
Mídia da Boa Vontade — a 
Comunicação 100% Jesus 
—, levantar as Almas so-
fredoras (porque os mortos 
não morrem) e os seres 
humanos do cativeiro da 
ignorância dos assuntos 
concernentes à Sabedoria 
Celeste, para elevá-los a 
um novo e amplíssimo 
sentido de emancipação. 
Por isso, ensinou o Cristo: 
“Conhecereis a Verdade 
[de Deus], e a Verdade 
[de Deus] vos libertará” 
(Evangelho, segundo João, 
8:32). Eis o fundamento 
de todo o nosso traba-
lho, pois, não me can-
so de afi rmar, o governo 
da Terra começa no Céu.

Jesus, o verdadeiro 
Libertador e a 

Esperança Divina

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

Ontem havia mais abnegados 
a favor do futebol

A cidade de Teófilo 
Ottoni sempre foi muito 
farta com apaixonados 
pelo esporte, notadamente 
pelo futebol. Muitos deles 
começaram apoiando os 
jovens. Temos relatos dos 
patronos do Atlético, uma 
espécie de escolinha: Jo-
aquim de Sady, Armando 
Silvestre, João de Almeida 
e Ubirajara Caldeira. De 
três padres que construí-
ram um campo de futebol 
em frente à Igreja Nossa 
Senhora de Fátima: Frei 
Aquino, Frei Felipe e Frei 
Diogo que mantiveram, por 
faixa etária, os clubes Ipi-
ranga, Esperança, Fátima, 
São Sebastião e Cruzada.

Neste mesmo cam-
po jogavam os times de 
jovens de Hidelfonso de 
Barros (Botafogo), Ed-
gar de Souza, Beto Car, 
Pedro Heleno (Flamen-
guinho), Dr. Ozires Pra-
tes Dias e vários outros. 
No Bairro São Jacinto 
também era mantido um 
time com o nome Cru-
zada. Paulo Ottoni (Pal-
meiras, campo do Bari-

ri), Manequinho (Vila 
Barreiros) e Pai João 
no São Jacinto manti-
nham times de jovens.

Alguns anos depois 
Rogério Aparecido Araú-
jo e José dos Passos Silva 
(Peticó) da prefeitura, 
lotados na Praça de Es-
portes, sempre promove-
ram eventos esportivos 
nos campos da periferia. 
Biba Badin, Hidelbrando 
Rodrigues, Lourinho, Léo 
e Toninho Telles funda-
ram um time de futebol 
de salão (Futsal) que re-
cebeu o nome de Ilusão 
Esporte Clube. A comu-
nidade tinha uma forma 
especial de participar do 
futebol. Muitos segmen-
tos tinham seus times: os 
comerciários (Comerciá-
rio F. Clube), ferroviários 
(Ferroviário F. Clube), 
rodoviários (Rodoviário 
F. Clube), açougueiros 
(Santo Antônio E. Clu-
be), Frigorífi co (Frimu-
sa), pedristas (Stones F. 
Clube), alfaiates (Agu-
lha F. Clube), lanchone-
tes (Vitamina F. Clube), 

colégios (Estudante E. 
Clube), e transportes de 
carga (Vasco da Gama).

Alguns desportistas 
mais avançados criaram 
competições: Marconi 
Dantas, Vagner Mouti-
nho e Christian Arruda 
criaram a Copa União 
dos Vales. Carlos Her-
mogêneo (Marreco), José 
Gregório (Caruê), Juarez 
Muniz e Carlos Francisco 
(Piozinho) ajudaram a 
formar verdadeiros atle-
tas de diferentes idades. 
Líderes da nova geração: 
Adilson Enfermeiro, Nel-
son Prates, Natalino Bar-
bosa, Ranilson Motta e 
Gilberto Gouveia monta-
ram equipes de salonismo 
(futsal), que conquistaram 
vários títulos para a ci-
dade. Da nova geração: 
Adilson Enfermeiro, Si-
mildes Soares formou 
atletas de diferentes mo-
dalidades esportivas. Um 
deles, Adalberto Perei-
ra da Silva virou ídolo 
brasileiro no handebol, 
conquistando títulos na-
cionais e internacionais. 

Por Humberto Barbosa

ESPLENDOR 
FASHION

Para encerrar a recente 
temporada de alta-costura 
na Europa, a marca Valenti-
no decidiu fazer o seu desfi -
le, sozinha, na Itália. Assim 
como aconteceu com várias 
grifes da “couture” em Pa-
ris, o desfi le de Valentino 
foi pura criatividade. Tudo 
isso indica que a moda 
está voltando aos trilhos 
em termos de criação, pro-
posições mais ousadas e 
uma sinalização de que a 
'fast-fashion' está prestes 
a ser substituída por algo 
mais interessante e menos 
massivo. Dito isso, é bom a 
gente acrescentar que essa 
onda criativa acaba alcan-
çando todos os pólos de 
moda do mundo e que, as-
sim, se restabelecem como 
importantes segmentos pro-
dutivos em vários países. 
Seria o reinicio de um novo 
ciclo de esplendor fashion?

VAIVÉM
* As grandes redes 

de vendas de moda do 
país continuam investin-
do alto nos aplicativos de 
reuso de roupas. A mais 
nova a entrar no jogo foi 
a Renner - que adquiriu a 
plataforma Repassa ***

* A corrida para cria-
ção de ecossistemas aptos 

Desfi le de Valentino em Veneza
a enfrentar o novo tempo 
do varejo fashion, teve mais 
um passo decisivo. A Are-
zzo comprou a My Shoes - 
mirando o mercado alterna-
tivo. E para acelerar as ven-
das, fez acordo estratégico 
com o Mercado Livre ***

PONTO FINAL: O 
circuito da moda mineira 
começa a se movimentar 

para seu momento pós-co-
vid. No início de agosto será 
realizada a feira BH-a-Por-
ter, entre os dias 2 e 6, com 
grande número de marcas 
conhecidas participando. 
Aliás, a lista de participan-
tes do evento indica quem 
sobreviveu ao período da 
pandemia com muscula-
tura sufi ciente para conti-
nuar no mercado. Amém!

Wagner Penna
Foto: Divulgação

Polícia Militar apreende 
drogas e prende quatro 

pessoas em Nanuque
N a  q u i n t a - f e i r a 

(15/07), a Polícia Militar 
deflagrou uma operação 
no Bairro Getúlio Var-
gas em Nanuque, com o 
objetivo de combater o 
tráfico ilícito de drogas, 
quando os militares do 
Tático Móvel receberam 
denúncias informando 
que indivíduos estariam 
traficando drogas no fi-
nal da Rua Lagoa Santa. 
A equipe foi ao local, 
e quatro indivíduos ao 
perceberam a presença 
policial fugiram sentido 
a um matagal, mas fo-
ram alcançados e presos.

Durante abordagem, 
eles jogaram dois potes 

plásticos no chão, tendo 
os militares localizados e 
constatados que tinham 
dentro, 61 papelotes, 20 
pedras e 03 buchas, de 
substâncias semelhantes 
à cocaína, crack e ma-
conha, respectivamente, 

além de R$ 115 em di-
nheiro. Os quatro foram 
encaminhados à delegacia 
de Polícia Civil junto com 
o material apreendido. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).
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Segurança Pública
Motorista de 61 anos 

morre em grave acidente 
na BR-116 em Teófilo Otoni

221ª Cia de Ensino e Treinamento ministra 
instrução para militares de Malacacheta

A Polícia Rodoviária 
Federal registrou um gra-
ve acidente, na manhã de 
sexta-feira (16/07), no Km 
245 da BR-116, no Distrito 
de Mucuri, município de 
Teófilo Otoni. Uma coli-
são entre um veículo leve 
e uma carreta resultou na 
morte do condutor do ve-
ículo, Ivonildo Pereira da 
Silva, de 61 anos. O Corpo 
de Bombeiros foi acio-
nado e no local a equipe 
deparou com os veículos 
na pista de rolamento e a 
cena sinalizada pela PRF.

Após avaliação, cons-
tatou que havia uma ví-
tima dentro do veículo, 
sem vida, apresentando 
várias fraturas pelo corpo 
e hemorragias. O óbito 
já havia sido constatado 
pela estagiária de medici-
na, que chefiava a equipe 
do SAMU, que já havia 
deslocado para o hospital 
com a segunda vítima, 
uma passageira do veícu-
lo. O condutor da carreta 
não sofreu ferimentos.

Equipe do Corpo de 
Bombeiros aguardou a 
realização dos trabalhos da 
perícia técnica da Polícia 
Civil no local, e após a 
liberação da cena, retirou 
o corpo de Ivonildo, que 
foi encaminhado ao Insti-
tuto Médico Legal para ser 
necropsiado. Para retirar o 
corpo foi necessário forçar 

as ferragens, afastando-
-as da vítima, não sendo 
necessário o uso do apa-
relho desencarcerador. O 
comandante do 1º pelotão 
do Corpo de Bombeiros, 
tenente Gedaías, compare-

ceu ao local e acompanhou 
os trabalhos. Esse foi o 
segundo grave acidente 
da semana ocorrido na 
mesma região, o primeiro 
resultou em cinco óbi-
tos. (Fotos: Divulgação).

Homem é suspeito de 
expulsar mulher e filhas de 
casa e atear fogo no imóvel

O Corpo de Bom-
beiros foi acionado, na 
madrugada de quinta-
-feira (15/07/2021), por 
volta da 00h57min, para 
atender uma ocorrência 
de incêndio em residên-
cia, na Rua Ouro Preto, 
no Bairro Belvedere, em 
Teófilo Otoni. O tenente 
Gedaías do Corpo de 
Bombeiros, disse que a 
solicitante informou que 
J.U.P. teria adentrado à 
sua residência, expulsa-
do sua esposa de casa, 
junto com as duas filhas, 
de 17 e de 03 anos, em 
seguida ateado fogo no 
imóvel e fugido do local.

Quando a equipe 
do Corpo de Bombeiros 
chegou ao local, lá já 
estava a Polícia Militar 
que registrou o boletim 
de ocorrência. “A casa 
foi completamente des-
truída pelas chamas e 
o Corpo de Bombeiros 
quando chegou, fez o 
trabalho de debelar as 
chamas e posterior o 
rescaldo”, disse o tenen-
te Gedaías, ressaltando 
que, não se sabe as cau-
sas que motivaram o 
autor a praticar tal ato.

Amigos estão fazen-
do uma “vakinha on line” 
para ajudar a família que 
perdeu a casa e todos 

os pertences que esta-
vam dentro. A 'vakinha' é 
para levantar fundos para 
comprar móveis, roupas, 
objetos e produtos de 
necessidade para a vítima 
e suas filhas. Segundo 

informações o autor está 
desaparecido. Felizmente 
ninguém se feriu. https://
www.vakinha.com.br/
vaquinha/ajude-a-mila-
-a-reconstruir-seu-lar. 
(Fotos:  Divulgação)

N a  s e x t a - f e i r a 
(16/07), policiais mili-
tares do destacamento 
de Malacacheta com-
pareceram voluntaria-

mente na sede do 19° 
Batalhão de Polícia Mi-
litar, onde participaram 
de instruções ministra-
das pelos integrantes 

da 221ª Companhia de 
Ensino e Treinamento.

Os temas aborda-
dos foram: - Preparo 
Mental; - Abordagem 

a transeuntes e moto-
ris tas;  -  Conduta de 
P a t r u l h a  ( c o n c e i t o , 
posturas táticas, tipos 
de patrulha e incursão 

em ZQC – zona quen-
te de criminalidade); 
Emboscada e  contra 
emboscada. Equipe de 
instrutores:  tenentes 

Rodrigo Lorentz e He-
berth Dias, sargentos 
Rayan e  Wanderson. 
( I n f o r m a ç õ e s / f o t o s : 
sargento Wanderson).

Amigos fazem “vakinha on-line” para ajudar a família
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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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Cansaço e sono podem causar 
graves acidentes nas rodovias, 
alerta Polícia Militar Rodoviária

Nos ú l t imos  d ias 
ocorreram alguns aci-
dentes graves na região 
de Teófilo Otoni, fatos 
que foram noticiados por 
este jornal, mencionan-
do que em alguns deles 
provavelmente um dos 
motoristas teria invadido 
a pista contrária e colidido 
frontalmente com o outro 
veículo. O comandante 
do 1º Pelotão da 15ª Cia 
PM Rv, tenente Reinaldo 
Martins frisa que não está 
definindo as causas dos 
acidentes, apenas relem-
brando dicas importantes 
durante as viagens, no 
que tange a necessidade 
do respeito à fisiologia, 
prevendo descanso antes e 
durante os deslocamentos.

“Com a pandemia da 
Covid-19, as autoridades 
sanitárias orientaram as 
pessoas a permanecerem 
no isolamento social para 
evitar a disseminação da 
doença. O avanço da va-
cinação e adaptação da 
população, fizeram com 
que as famílias decidis-
sem viajar para visita-
rem familiares, amigos 
e cidades turísticas, si-
tuação que tem aumen-
tado consideravelmente 

o fluxo de veículos nas 
rodovias”, disse Martins.

Ele ressalta que es-
sas viagens podem durar 
horas ou até mesmo dias, 
exigindo um planejamen-
to com intervalos para 
descanso e lanches leves, 
incluindo hospedagem 
na rede hoteleira ou casa 
de amigos e familiares 
nas longas distâncias, 
para evitar que o cansaço 
transforme-se em sono e 
consequentemente em aci-
dentes graves. Sugere ao 
motorista não dirigir por 
mais de 04 horas seguidas.

Outro fator que me-
rece destaque tem sido 
o intenso movimento de 
veículos em deslocamen-
tos para as cidades polo 
em busca de tratamentos 
médicos, manutenção de 
automóveis e compras de 
produtos diversos. Vale 
destacar que a cidade de 
Teófilo Otoni torna-se 
uma das principais ro-
tas das diversas cidades 
dos Vales do Mucuri e 
Jequitinhonha, poden-
do atingir distâncias que 
podem chegar a 500 qui-
lômetros, ida e volta.

Entre as principais 
dicas o tenente Reinaldo 

cita que o dia anterior 
à viagem não pode ter 
muitas atividades cansati-
vas, a noite deve respeitar 
horas de sono sufi cientes 
e caso haja a necessida-
de de iniciar a viagem 
na madrugada (entre às 
03h e 05h), o motorista 
precisa dormir mais cedo 
e não consumir bebida 
alcoólica. “Percebendo o 
cansaço ou sono antes, no 
início ou meio da viagem, 
o ideal é cancelar ou pos-
tergar o deslocamento. A 
segurança, a saúde, a vida 
dos ocupantes do veículo 
e dos demais usuários das 
rodovias são prioridade”.

Durante a viagem não 
lute contra o organismo. 
Surgiu o sono, pare em 
algum local seguro, des-
de que não seja no acos-
tamento, a exemplo de 
postos de combustíveis, 
restaurantes ou comu-
nidades rurais ao longo 
da via. O motorista pode 
acreditar que conseguirá 
dirigir por mais 05, 10, 
50 quilômetros ou mais, 
até o próximo ponto de 
descanso, mas na verdade 
quando ele nota a fadiga, 
tudo indica que deveria ter 
parado há muito tempo.

Ele relembra que so-
mente veículos de emer-
gência dependem de tem-
po para alcançarem o seu 
destino de proteger ou 
salvar vidas. Os demais 
deslocamentos para com-
pras, consultas médicas e 
principalmente passeios, 
podem ser programados 
e caso ocorram contra-
tempos, existe a possibi-
lidade de reorganizá-los, 
sem comprometer o re-
sultado fi nal, a segurança 
e as vidas das pessoas.

Ele  enfa t iza  que , 
“dentro dos veículos 
transportamos o nosso 
bem mais precioso, que 
são os nossos entes que-
ridos. Não tenham pres-
sa de chegar, curtam a 
viagem de forma segura 
para evitar as grandes 
tragédias que podem gerar 
consequências tanto para 
as vítimas, quanto para os 
parentes que receberão a 
triste notícia da perda de 
alguém que ama”. Polícia 
Militar Rodoviária: “Os 
anjos da guarda dos cami-
nhos de Minas”. (Tenente 
Reinaldo Martins, coman-
dante do 1º Pelotão/15ª 
Cia PM Rv./ Imagens: 
Arquivo/Ilustrativas).
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012795 - GUSTAVO NUNES TRINDADE, solteiro, maior, 

operador de produção, nascido aos 05/12/1994, no Hospital Balbina 
Bragança, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Avenida Alfredo 
Sá, 4116, Bairro Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de VALDIR 
NUNES PEREIRA e MARIA DE LOURDES TRINDADE NUNES; 
e IONE BARBOSA DIAS, solteira, maior, auxiliar administrativo, 
nascida aos 07/08/1996, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Boa Esperança, 321, Bairro Joaquim 
Pedrosa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LAURO BARBOSA DOS 
SANTOS e JUCIANE DIAS BARBOSA; 

012796 - DIEGO FERREIRA DE SOUZA, solteiro, maior, 
vendedor, nascido aos 18/11/1990, na Maternidade do Hospital 
das Clínicas, natural de Ribeirão Preto-SP, residente na Rua João 
Gonçalves Pinto, 290 A, Bairro Minas Novas, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA e MARIA NEUZA 
DE JESUS FERREIRA; e SANDRA FERNANDA LEMOS REIS, 
solteira, maior, auxiliar de serviço da educação básica, nascida aos 
31/08/1993, no Hospital São Vicente de Paulo, natural de Teófi lo-
-MG, residente na Rua João Gonçalves Pinto, 290 A, Bairro Minas 
Novas, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SEBASTIÃO PEREIRA REIS 
e ZELITA ROBERTO LEMOS; 

012797 - FÁRLEY SANTOS DE ALMEIDA, solteiro, maior, 
auxiliar administrativo, nascido aos 21/08/1993, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua João Batista 
Santos, 25 A, Bairro Altino Barbosa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
RIZOMAR BATISTA DE ALMEIDA e ELY FERNANDES DOS 
SANTOS; e VIRGÍNIA SILVA GUIMARÃES, solteira, maior, secre-
tária, nascida aos 26/11/1994, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua José Augusto Farias, 585, Bairro 
Santa Clara, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ALTEMAR GUIMARÃES 
PINTO e CHIRLEY SILVA GUIMARÃES; 

012798 - JOSÉ HUMBERTO SABOYA DE CASTRO MOTA, 
solteiro, maior, turismólogo, nascido aos 01/02/1985, na Casa de Ca-
ridade, natural de Carangola-MG, residente na Rua Joaquim Ananias 
de Toledo, 250, Bairro Doutor Laerte Laender, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de PIO DE CASTRO MOTA e ELAINE SABOYA DE CAS-
TRO MOTA; e BEATRIZ DIAS PEREIRA BAHIA, solteira, maior, 
professora, nascida aos 11/09/1995, no Hospital e Maternidade Diade-
ma S/C LTDA, natural de Diadema-SP, residente na Rua Matadouro, 
45, Centro, Bertópolis-MG, fi lho(a) de GERIVALDO FERREIRA 
BAHIA e SIDERLEIDE DIAS PEREIRA BAHIA; 

Teófi lo Otoni-MG 16/07/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges
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