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Por Humberto BarbosaPágina 5

Após denúncias GEPAR 
apreende drogas no 

Bairro Manoel Pimenta
Página 6

Marco Antônio Milagres 
é o novo treinador do 

América de Teófi lo Otoni
A a s s e s s o r i a  d o 

A m é r i c a  d e  Te ó f i l o 
Otoni anunciou na noi-
te desta segunda-feira 
(26/07/2021), o nome de 
Marco Antônio Gonçalves 
Milagres, conhecido por 
“Milagres”, como o novo 
treinador do time, e o 
nome foi aceito nas redes 
sociais, por se tratar de 
um profi ssional que tem 
seu nome marcado em 
grandes times futebolísti-
cos brasileiros. Página 3

Vereadores de Teófi lo 
Otoni participam do 

encontro estadual da UVB 
em Governador Valadares

O encontro da União de Vereadores do Brasil (UVB-MG) teve início na quarta-feira 
(21/07), em Governador Valadares, com cerca de 200 parlamentares inscritos e tem como 
objetivo fortalecer os legislativos municipais e fomentar o desenvolvimento das cidades minei-
ras. Fábio Lemes, ministrou palestra com o tema Gestão da Saúde Pós-Pandemia”. Página 2

Mulher morre em 
acidente no Km 252 da 
BR-116 em Teófi lo Otoni

A Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente de trânsito na terça-feira 
(27/07), na BR-116, em Teófi lo Otoni, uma colisão entre carro e motocicleta, que resultou 
na morte da passageira da moto, Marília Rhis Matos Vieira, de 49 anos. O seu marido 
pilotava a moto, fi cou ferido e foi encaminhado pelo SAMU a um hospital local. Página 6

Operação conjunta das 
polícias Civil e Militar em 

Santa Maria do Salto

A Polícia Militar e a Polícia Civil desencadearam na manhã desta terça-feira (27/07), 
uma operação de combate ao crime de tráfi co de drogas, no município de Santa Maria 
do Salto, pertencente ao 44º Batalhão de Polícia Militar. Foram cumpridos 08 mandados 
de busca e apreensão, que culminaram com a prisão de 04 homens de 19 a 61 anos, por 
envolvimento no tráfi co de drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Página 6
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Cidade/Gerais
Vereadores de Teófilo 
Otoni participam do 

encontro estadual da UVB 
em Governador Valadares

O encontro da União 
de Vereadores do Brasil 
(UVB-MG) teve início 
na quarta-feira (21/07), 
em Governador Valada-
res, com cerca de 200 
parlamentares inscritos 
e tem como objetivo 
fortalecer os legislativos 
municipais e fomentar 
o desenvolvimento das 
cidades mineiras. É im-
portante lembrar que 
além de temas políti-
cos, como proteção aos 
direitos dos animais, e 
aumento da presença 
da mulher nos espaços 
de poder, também fo-
ram debatidos pautas 
técnicas do funciona-
mento do Legislativo.

De acordo com a 
assessoria da Câmara, 
“outro fator de relevân-
cia para nós de Teófilo 
Otoni é ter o presidente 
do Legislativo da cida-
de, Fábio Lemes, como 
palestrante com o tema 
Gestão da Saúde Pós-
-Pandemia”. Vereadores 
de Teófilo Otoni que 
participaram: Fabio Le-
mes (Avante), que foi 
palestrante, e Sargen-
to Harley (Patriotas), 
Ugleno Alves (Patrio-
tas), Juvenal Júnior (Po-
demos), Paulinho de 
Dona Naná (PSD), Ser-
ginho da Agropecuária 
(PT), Gilson Dentista 

(PSB). Informações/Fo-
tos: Ascom da Câma-

ra Municipal de Teófilo 
Otoni, Bárbara Freitas).

Fábio Lemes falou sobre Gestão da Saúde Pós-Pandemia no 
encontro estadual da União de Vereadores do Brasil (UVB-MG)

Covid-19: Adolescentes 
entre 12 a 17 anos serão 
incluídos na vacinação

Boletim Epidemiológico 
dos casos de Dengue, Zika e 
Chikungunya (26/07/2021)

O ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, 
anunciou nesta terça-feira 
(27/07) que adolescentes 
de 12 a 17 anos serão 
incluídos no Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI) 
contra a Covid-19. A in-
clusão será iniciada após 
envio da primeira dose 
para a vacinação de adul-
tos com mais de 18 anos. 
Adolescentes com comor-
bidades serão os primei-
ros a serem imunizados.

A medida foi acertada 
durante reunião entre o mi-
nistério e representantes de 
estados e municípios. Tam-
bém foi definido que, após 
a distribuição da primeira 
dose dos imunizantes para 
todo o país, o ministério 
deve decidir sobre a ante-
cipação do intervalo entre 
as duas doses da Pfizer, 
que atualmente é de 90 
dias. Na bula do fabricante 
o intervalo é de 21 dias.

A redução é estudada 
para acelerar a imunização 
diante do crescimento dos 

Desde o boletim pu-
blicado em 19/06/2020, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-MG) passa a 
divulgar também os casos 
confirmados de Dengue, 
Chikungunya e Zika. Até 
26/07, Minas Gerais re-
gistrou 21.959 casos pro-
váveis (casos notificados 
exceto os descartados) 
de dengue. Desse total, 
13.125 casos foram con-
firmados para a doença. 
Foram confirmados 04 
óbitos por dengue em Mi-
nas Gerais até o momento.

Em relação à Febre 
Chikungunya, foram re-
gistrados 5.850 casos 
prováveis da doença e, 
desse total, 4.729 casos 

casos de pessoas infecta-
das com a variante delta do 
vírus da Covid-19. “Nossa 
expectativa é atingir a po-
pulação acima de 18 anos 
vacinada até o começo de 
setembro. A partir daí, va-
mos discutir a redução no 
intervalo da dose da Pfizer, 
assim a gente avançaria 
com a segunda dose em 

um número maior de pes-
soas e também os abaixo 
de 18 anos”, explicou o 
ministro. Os estados e 
municípios ainda deve-
rão seguir as orientações 
do Ministério da Saúde 
sobre os intervalos en-
tre as doses de vacinas 
e outras recomendações 
do PNI. (Agência Brasil)

foram confirmados. Foi 
confirmado 01 óbito por 
Chikungunya em Minas 
Gerais até o momento. 
Já em relação à Zika, 
foram registrados 97 ca-
sos prováveis e, desse 
total, 17 confirmados. 
Não foram confirmados 
óbitos por zika em Minas 
Gerais até o momento.

Minas Gerais viven-
ciou quatro Epidemias de 
Dengue nos anos de 2010, 
2013, 2016 e 2019. Em 
2019 foram notificados 
474 mil casos prováveis e 
188 óbitos por dengue. Em 
2020 foram notificados 
84.636 casos prováveis 
e 13 óbitos por dengue. 
(Informações: SES-MG).

Teófilo Otoni registra 
13.679 casos positivos de 
Covid, 13.237 recuperados

A Secretar ia  Muni-
cipal de Saúde divulgou 
na noite desta terça-feira 
(27/07/2021), o boletim 
epidemiológico confirman-
do 13.679 casos positivos 
de Covid-19 em Teófilo 
Otoni, 14 a mais nas últimas 
24 horas, e contabiliza 358 
óbitos por complicações 
causadas pelo coronavírus, 
tendo 01 caso em investiga-
ção. Ainda de acordo com 
o boletim, tem 84 casos 
ativos, 13.237 recupera-
dos, 28.535 casos suspei-

tos foram descartados. No 
boletim de segunda-feira 
(26/07), foi inserido um 
óbito por complicações 
causadas pelo coronavírus. 
Trata-se de uma mulher 
de 60 anos,  que estava 
internada no Hospital Phi-
ladelfia, e teve o resultado 
confirmado pelo RT-PCR.

I n t e r n a ç õ e s  a t é 
(27/07): Pelo SUS, Convê-
nio e Particular tem 40 leitos 
de UTI Covid e 29 estão 
ocupados, sendo 11 pacien-
tes de Teófilo Otoni e 18 de 

outros municípios (72,50% 
de ocupação). Tem 106 lei-
tos de Enfermaria Covid e 
18 estão ocupados, sendo 16 
pacientes de Teófilo Otoni 
e 02 de outros municípios 
(16,98% de ocupação).

Vacinômetro: A última 
atualização foi nesta terça-
-feira (27/07/21), apontando 
que 70.595 pessoas rece-
beram a 1ª dose da vacina 
contra a covid-19 em Teó-
filo Otoni e 29.001 recebe-
ram a 2ª dose. 3.137 pesso-
as receberam dose única.

Adolescentes com comorbidades serão os primeiros a serem imunizados

Leia e assine DIÁRIO TRIBUNA
Telefone: (33) 98851-0806

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
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Cidade
Marco Antônio Milagres 
é o novo treinador do 

América de Teófi lo Otoni
A assessoria  do 

América de Teófilo 
Otoni anunciou na noi-
te desta segunda-feira 
(26/07/2021), o nome de 
Marco Antônio Gonçal-
ves Milagres, conhecido 
por “Milagres”, como o 
novo treinador do time, e 
o nome foi aceito nas re-
des sociais, por se tratar 
de um profi ssional que 
tem seu nome marcado 
em grandes times fute-
bolísticos brasileiros.

Milagres tem 55 
anos, nascido em Juiz 
de Fora, em 23 de abril 
de 1966, com passagem 
em vários clubes como 
goleiro e também trei-
nador. Foi goleiro do 
Flamengo, uma agremia-
ção poliesportiva com 
sede na cidade do Rio 
de Janeiro, e do América 
Mineiro (Coelho), clube 
desportivo da cidade de 
Belo Horizonte. Como 
treinador já esteve entre 
outros no Boston City, 
Patrocinense, Juven-
tus de Minas Novas, 
Sub-20 e profissional 
do América de BH.

Após ter seu nome 
anunciado em uma live 
pelo presidente do Amé-
rica, Tarcirlei Marinielo 
de Brito, como o novo 
treinador do Dragão, Mi-
lagres gravou um vídeo 
agradecendo ao convite 
e afirmou que aceitou 
o desafio de dirigir o 
América neste Campe-
onato Mineiro, 2ª divi-
são, neste ano de 2021.

“Todos estamos sa-
bedores das difi culdades 
pelas quais o clube tem 
passado nesses últimos 
tempos, mas também 
estou ciente de quanto 
esforço cada um dentro 
da sua possibilidade tem 
desprendido para ajudar 
o América voltar aos 
seus dias de glória. Eu, 
com a minha comissão 

técnica, com apoio que 
eu tenho certeza que rece-
berei de todos envolvidos 
no projeto, vamos buscar 
montar uma equipe com-
petitiva para que possa-
mos fazer um belo papel 
nessa competição. Conto 
com o apoio de cada um, 
mas ciente que, se todos 
nós fi zermos os esforços 
na mesma direção, o nos-
so objetivo será menos 
difícil de ser alcança-
do. Fica aqui um grande 
abraço a todos, e breve-
mente estaremos juntos”.

Milagres - Foi re-
velado no Flamengo 
e ocupou a reserva de 
Zé Carlos entre 1987 e 
1989. No início dos anos 
90, deixou o Flamengo, 
indo para o Moto Clu-
be de São Luís (MA) 
e depois foi brilhar no 
América-MG, onde se 
sagrou campeão mineiro 
em 1993. É o recordista 
de jogos com a camisa 
do Coelho com 372 atu-
ações. Posteriormente, 
jogou pela equipe do 
Santa Cruz e pelo Atlé-
tico-MG, entre 2001 e 
2002. Em 2003 encerrou 
sua carreira no Uberaba, 
clube do módulo II no 
Campeonato Mineiro.

Em 2004, candida-
tou-se a vereador pelo 
município de Belo Ho-
rizonte. E mais tarde foi 

ser treinador de futebol, 
começando no Juventus-
-MG em 2006. Coman-
dou as categorias de base 
do América Mineiro, ten-
do durante o Brasileiro 
de 2011 comandado in-
terinamente em um jogo 
o elenco principal. Em 
julho de 2012, passa a 
ser efetivado como trei-
nador do elenco principal

Jogou pelo Flamen-
go, Rio de Janeiro Taça 
Guanabara: 1988 e 1989. 
A Taça Guanabara de 
1988 foi a 24ª edição 
da Taça, e o primeiro 
turno do Campeonato 
Carioca de Futebol de 
1988. O vencedor foi o 
Flamengo e o vice-cam-
peão, o Vasco da Gama. 
A Taça Guanabara de 
1989 foi a 25ª edição da 
Taça e a primeira fase 
do Campeonato Carioca 
de Futebol de 1989. O 
vencedor foi o Flamengo.

Pelo América-MG 
no Campeonato Mineiro 
de 1993. Pelo Campeo-
nato Brasileiro da Série 
B no ano de 1997. Pelo 
Uberaba no Campeonato 
Mineiro Módulo II no ano 
de 2003. Treinador do 
Juventus-MG, no Campe-
onato Mineiro - Segunda 
Divisão, ano 2005 e do 
América-MG, no Brasi-
leiro Sub-20, ano 2011. 
(Biografia/wikipedia).

América fará seletiva 
no sábado (31/07) para 
o campeonato mineiro 

da 2ª divisão 2021

Prorrogadas até 2 de 
agosto as inscrições para 

processo seletivo de 
estágio na área de Direito 

em Teófi lo Otoni

A equipe do América 
Futebol Clube de Teófi lo 
Otoni está a todo vapor se 
preparando para a estreia 
no dia 12 de setembro no 
campeonato mineiro da 
2ª divisão 2021. A nova 
diretoria já está formada 
e empossada, tendo como 
o presidente Tarcirlei Ma-
rinielo de Brito. Na noite 
de segunda-feira (26), 
foi anunciado o nome de 
Marco Antônio Milagres, 
como o treinador do time.

Seletiva – O América 
vai fazer uma seletiva com 
jovens de 18 a 23 anos no 
próximo sábado (31/07), 
às 08h30, no campo do 
Concórdia, porque o Es-
tádio Nassri Mattar está 
passando por reformas. 
Para participar, o interes-
sado precisa preencher um 

Teófi lo Otoni - O Mi-
nistério Público do Trabalho 
em Minas Gerais (MPT-
-MG) receberá inscrições, 
até 02 de agosto de 2021, 
para o processo seletivo de 
estágio não obrigatório para 
cursos de graduação das 
seguintes áreas e localida-
des: Direito: Procuradorias 
do Trabalho nos municí-
pios de Coronel Fabriciano, 
Divinópolis, Governador 
Valadares, Juiz de Fora, 
Montes Claros, Patos de 
Minas, Pouso Alegre, Te-
ófilo Otoni, Uberlândia e 
Varginha. O certame ofere-
ce vagas para provimento 
imediato e para formação 
de cadastro de reserva para 
contratações ao longo de 
sua validade, que é de um 
ano, podendo ser prorroga-
da até o limite de dois anos.

Os interessados po-
derão se inscrever até 02 
de agosto de 2021, gratui-
tamente, no site do MPT, 
preenchendo a ficha de 
inscrição com as informa-
ções solicitadas. Para a 
confi rmação da inscrição, 
o estudante deverá anexar, 
de forma digitalizada, no 

formulário (link na BIO 
do instagram oficial do 
América). No dia deve-
rá levar atestado médico 
afirmando que está apto 
para realizar atividades 
físicas; levar documento 
de identidade com foto.

Os organizadores pe-
dem ainda que cada um 
leve sua água, e não será 
permitido a entrada de 
acompanhantes durante a 
avaliação. O jogador deve-

rá levar a chuteira, e estar 
adequado para uma partida 
de futebol. A inscrição é 
gratuita. A seletiva será 
com o treinador Marco 
Antônio Milagres, 55 anos, 
com passagens por vários 
clubes como goleiro e tam-
bém como treinador. Já es-
teve no Boston City, Patro-
cinense, Juventus de Minas 
Novas, Sub-20 e profis-
sional do América de BH. 
(Foto: Arquivo/PH Stúdio)

momento da inscrição, os 
documentos listados no 
item 5.3 do edital. Somente 
poderão concorrer às vagas 
os alunos regularmente 
matriculados nas institui-
ções de ensino conveniadas 
com o MPT em Minas.

As provas serão apli-
cadas em ambiente virtual, 
por meio de plataforma a ser 
indicada. Os interessados 
deverão atender aos requisi-
tos listados no edital, dentre 
eles: ter um computador 
desktop ou notebook com 
acesso à Internet; utilizar, 
necessariamente, o sistema 
operacional Windows 7 
ou superior (preferencial-
mente Windows 10) e o 
navegador de Internet Goo-
gle Chrome ou Microsoft 
Edge Chromium; possuir 
microfone, alto-falantes 
e webcam, conectados ou 

integrados ao dispositivo, 
funcionando corretamente, 
todos previamente testados 
e ajustados antes do horá-
rio de início da prova. Não 
será admitido o uso de he-
adsets ou fones de ouvido.

São reservadas 10% 
das vagas para candidatos 
com defi ciência, 10% para 
os participantes do Sistema 
de Cotas para Minorias 
Étnico-Raciais e 30% das 
vagas para negros. A bolsa 
mensal é de R$ 850,00 reais, 
mais auxílio-transporte. O 
estagiário terá que cum-
prir jornada de 20 horas 
semanais, obedecendo o 
horário de funcionamento 
do MPT. (Para outras infor-
mações, entre em contato 
com a Comissão Organiza-
dora do Processo Seletivo, 
por meio do e-mail: prt03.
concurso@mpt.mp.br).

 Estudantes de graduação da área de Direito poderão 
se inscrever até segunda-feira, 02 de agosto

Em vídeo, Milagres agradece o convite e afi rma que aceitou 
o desafi o de dirigir o América de Teófi lo Otoni
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Gerais
ICMS e Fundeb da 

semana são repassados 
aos municípios mineiros 

nesta terça (27)

Os municípios mi-
neiros receberam, nesta 
terça-feira (27), o repasse 
da cota-parte do Impos-
to Sobre Circulação de 
Mercadorias e Servi-
ços (ICMS), referente à 
quarta semana de julho. 
Conforme dados da Su-
perintendência Central 
de Administração Fi-
nanceira da Secretaria 
de Estado da Fazenda, 
o montante bruto foi 
de R$ 83.166.836,88. 

As prefeituras tam-
bém recebem o mon-
tante destinado à cota-
-parte do Estado para 
o Fundeb. Confira os 
valores repassados:

FUNDEB ICMS= R$ 
50.072.211,26 (ICMS: 
49.900.102,13 + ICMS 
FEM:  172 .109 ,13) ; 
FUNDEB IPVA= R$ 
4.203.198,07 - FUNDEB 
ITCD= R$ 12.340.066,36.

O departamento de 
Economia da Associação 
Mineira de Municípios 
(AMM) esclarece que 
o valor do ICMS pode 
apresentar variações se-
manais, às vezes maior/
menor, dependendo do 
calendário fiscal de ar-
recadação, dos dias úteis 
de recolhimento do im-
posto e também dos fe-
riados, os quais podem 
impactar o volume de 
arrecadação da semana.

Compensação Fi-
nanceira - Os municí-
pios deverão ficar aten-
tos às compensações 
financeiras nos repas-

ses do ICMS. O fato 
foi observado desde a 
segunda parcela de ju-
lho de 2020, em que 
houve compensação fi-
nanceira em razão das 
alterações no critério 
do Valor Adicionado 
Fiscal (VAF). A reso-
lução 5.101 alterou os 
índices do VAF, nos anos 
base de 2016 e 2017, 
que afetaram os repas-
ses de janeiro de 2018 
a dezembro de 2019.

Essa alteração de-
correu da decisão pro-
ferida pela 2ª Vara da 
Fazenda Pública e Au-
tarquias da Comarca de 
Uberlândia, nos autos 
do processo nº 5007851-
35.2019.8.13.0702, de-
ferindo o pedido de tute-
la de urgência do muni-
cípio de Uberlândia, no 
sentido de determinar o 
afastamento da vedação 
da inclusão da parce-
la do IPI do VAF, no 
montante apurado pela 
Secretaria de Estado da 
Fazenda, no valor de 
R$ 568.498.163,10. As 
compensações financei-
ras a favor de Uberlân-
dia são normalmente 
executadas no terceiro 
repasse do ICMS do 
mês, ou seja, na tercei-
ra semana. Fato que, 
muitos municípios irão 
observar no repasse de 
hoje, 20/04 um valor 
menor do que o devido.

Acordo judicial - A 
assessoria do departa-
mento de Economia da 

AMM alerta os novos 
gestores quanto ao pa-
gamento das parcelas do 
ICMS, ano base 2018, 
fruto do acordo judi-
cial entre a Associação 
e o Estado. Foi acordado 
o pagamento da dívi-
da em 33 parcelas, que 
são depositadas sempre 
no último dia útil do 
mês com a classifica-
ção do ICMS judicial.

Para o alinhamento 
das informações a todos 
os envolvidos quanto à 
situação atual, segue ao 
final deste Comunicado, 
lista das inconsistên-
cias já detectadas pela 
SEF/MG em fase de 
correção. Orientamos o 
contribuinte que, caso 
tenha se deparado com 
qualquer das inconsis-
tências listadas, não será 
necessário comunicar à 
SEF/MG, evitando as-
sim o congestionamento 
nos nossos canais de 
atendimento. Estaremos 
atualizando, à frente das 
inconsistências listadas, 
a data de solução de cada 
uma delas, a partir da 
qual o contribuinte po-
derá acessar novamente 
a DAMEF no SIARE 
para proceder à vali-
dação ou revalidação.

Em caso de dúvidas, 
recomendamos consultar 
o “VALIDAR DAMEF 
– PERGUNTAS E RES-
POSTAS” disponível 
em: http://www.fazenda.
mg.gov.br/governo/as-
suntos_municipais/vaf

Na primeira semana de agosto, terão mais quatro módulos da 
mentoria: turma I (dia 02 de agosto), turma II (03 de agosto), 

turma III (05 de agosto) e turma IV (06 de agosto)

Desenvolve Minas Gerais: 
AMM e Sebrae oferecem 
mentorias para orientar 

gestores e servidores 
na elaboração do Plano 

Plurianual (PPA); inscrições 
gratuitas estão abertas

Elaborado a cada qua-
tro anos, o Plano Plurianu-
al (PPA) é o instrumento 
de planejamento governa-
mental que define procedi-
mentos, objetivos e metas. 
Para orientar os gestores 
e servidores municipais 
sobre a sua elaboração, 
a Associação Mineira de 
Municípios (AMM) e o 
Sebrae, dentro do projeto 
Desenvolve Minas Gerais, 
promovem mais quatro mó-
dulos da mentoria: turma I 
(dia 02 de agosto), turma 
II (03 de agosto), turma III 
(05 de agosto) e turma IV 
(06 de agosto). O objetivo 
do curso de elaboração do 
PPA é capacitar e orientar 
os servidores públicos das 
prefeituras sobre os concei-
tos e as melhores práticas 
para elaboração dos instru-
mentos de planejamento 
orçamentário municipal.

A procura pelas quali-
ficações promovidas pela 
parceria vem mostrando o 
sucesso da iniciativa das 
duas entidades, que foca 
em oferecer suporte técnico 
e capacitação aos gestores, 
servidores, empresários e 
comerciantes na implemen-
tação de medidas e ações 
que favoreçam os pequenos 
negócios e a sustentabi-
lidade econômica local.

PROGRAMAÇÃO: 
• Base Estratégica – onde 
estamos e para onde vamos; 
• Definição das diretrizes; • 
Macro objetivos ou macro 
desafios; • Planejamento 
Territorial integrado.

De acordo com a pro-
gramação do curso, serão 
abordados os assuntos: Ci-
clo do Planejamento Orça-
mentário do Setor Público; 

Referências Constitucio-
nais e Legais: – Lei Com-
plementar nº 101/2000; 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal; Lei Complementar 
nº 178/2021; Gastos com 
Pessoal; Emenda Cons-
titucional nº 108/2020; 
FUNDEB – Emenda Cons-
titucional nº 109/2021; 
Limites para despesas; 
Referências Normativas 
e Técnicas (Portaria MOG 
nº 42/1999); Como elabo-
rar o PPA – passo a passo; 
Cronograma de elabora-
ção do PPA; A integração 
entre o PPA, a LOA e a 
LDO; Compatibilização 
com o planejamento de 
Políticas Públicas; Plano 
Nacional de Saúde; Plano 
Nacional de Educação; 
Plano Nacional de Assis-
tência Social; Plano Di-
retor – Base Estratégica; 
Programas, Ações e Me-
tas; Estimativas de Recei-
tas para o PPA; Audiências 
Públicas e Projeto de Lei 
do PPA: Minuta e anexos.

O curso será ministra-
do pela professora Lucy 
Fátima de Assis Freitas, 
Contadora Pública, Mestre 
em Contabilidade e Contro-
ladoria Aplicadas ao Setor 
Público; Membro do Grupo 
Assessor das Normas Bra-
sileiras de contabilidade 
Aplicada ao Setor Público 
junto ao CFC – Conselho 
Federal de Contabilida-
de; Representante do CFC 
na CTCONF – Câmara 
Técnica de Procedimentos 
Contábeis e Relatórios fis-
cais do Tesouro Nacional; 
Professora credenciada da 
Escola de Contas do TCE-
MG; Professora e Coorde-
nadora de Cursos no IEC 
PUC Minas; Contadora 

Geral da Prefeitura de Belo 
Horizonte de 2005 a 2016.

Desenvolve Minas 
Gerais - O projeto De-
senvolve Minas Gerais faz 
parte do convênio celebra-
do entre a AMM e o Sebrae 
Minas durante o Delta Fó-
rum – Encontro de Desen-
volvimento Econômico 
para Lideranças e Territó-
rios, em Belo Horizonte, 
em dezembro de 2019.

O presidente da AMM, 
1º vice-presidente da CNM 
e prefeito de Moema, Jul-
van Lacerda, destaca que os 
gestores municipais terão 
muitos desafios pela frente 
e precisam de uma equipe 
com conhecimento técnico 
para conseguirem adminis-
trar suas prefeituras. “Por 
isso, há a responsabilida-
de institucional da AMM 
em aprimorar dois pontos 
essenciais: a capacitação 
da gestão pública, por-
que não adianta conseguir 
mais recursos, melhorar a 
relação federativa, se não 
melhorarmos de dentro 
para fora; e fomentar o 
desenvolvimento local, 
despertando a vocação para 
o empreendedorismo.”

Ele ressalta ainda que 
a parceria com o Sebrae 
no projeto Desenvolve 
Minas Gerais pode ajudar 
muito todos os gestores e 
agentes públicos. “Jun-
tamente com o Sebrae, e 
com o apoio de diversos 
parceiros, queremos ca-
pacitar os gestores em 
favor do desenvolvimento 
econômico local em bus-
ca de ações e soluções 
para otimizar o comércio 
e a pequena indústria, 
fazendo o dinheiro cir-
cular nos municípios.”

CURSO DE ELA-
BORAÇÃO DO PLA-
N O  P L U R I A N U A L 
– PPA – TURMA VIII

DATAS: de 02 a 06 de 
agosto de 2021 - Módulos: 
turma I (dia 02 de agosto), 
turma II (03 de agosto), 
turma III (05 de agosto) e 
turma IV (06 de agosto).
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Opinião/Gerais
Jovem é condenado 

a 26 anos de prisão por 
matar ex-namorada

O jovem T.A.M.S. 
foi condenado a 26 anos 
e três meses de prisão em 
regime fechado por ter 
matado a ex-namorada 
E.F.G., em março do 
ano passado. Os dois ti-
nham, na época, 20 anos 
de idade. A decisão é do 
Conselho de Sentença 
do 3º Tribunal do Júri 
de Belo Horizonte. O 
homicídio ocorreu no 
Bairro Vera Cruz, na ca-
pital, diante da mãe da 
vítima, que tentou evitar 
o crime. O réu também 
foi condenado pela ten-
tativa de homicídio da 
ex-sogra. Ele apontou a 
arma para a cabeça dela 
e acionou o gatilho, mas 

o tiro não foi detonado.
Segundo o Ministé-

rio Público, o crime foi 
cometido por motivo 
torpe, já que o rapaz ti-
nha um sentimento de 
posse pela ex-namorada 
e não aceitava o térmi-
no do relacionamento. 
Em plenário, diante da 
juíza Fabiane Cardoso 
Gomes Ferreira, ele foi 
interrogado e admitiu o 
assassinato, mas afi rmou 
que não premeditou o 
crime. Disse que andava 
armado porque estava 
sendo ameaçado e que 
atirou após uma discus-
são com a ex. O réu pediu 
desculpas à família da ví-
tima, afi rmando que nada 

justifi cava o que ele fez.
Além do motivo tor-

pe, o rapaz foi condenado 
também por cometer o 
crime utilizando recurso 
que difi cultou a defesa da 
vítima. Ele a surpreendeu 
a caminho do trabalho, 
alvejando-a com três ti-
ros. De acordo com a de-
cisão, o crime foi cometi-
do contra a mulher por ra-
zões da condição de sexo 
feminino, em contexto 
de violência doméstica e 
familiar, pois o casal teve 
uma relação de afeto con-
turbada e com agressões 
físicas por cerca de cinco 
anos. T.A.M.S. continua 
preso e vai cumprir a 
pena em regime fechado.

Além do feminicídio, réu também foi condenado por 
tentar atirar na ex-sogra

Faleceu mais um fi lho do 
mototaxista Wolfram Mozart

O comerciante de pe-
dras preciosas, depois cor-
retor de pedras e fi nalmente 
mototaxista, Wolfram Mo-
zart Almeida Souza, mais 
conhecido pelo apelido de 
Câimbra, há alguns anos 
perdeu o fi lho Hansley em 
acidente automobilístico, 
onde morava. Esta semana 
perdeu outro fi lho, Wolfram 
Mozart Almeida Souza Jú-
nior (Câimbrinha), vítima 
de complicações cardíacas. 
Os três irmãos foram joga-
dores de futebol. Um deles 
foi parceiro de Frederico 
Chaves Guedes, quando 
começou nas escolinhas 
do Concórdia, sob orien-
tações do seu pai. Junior 
bateu muita bola na turma 
do Concórdia, onde seu 
pai era diretor. Foi titular 
do Concórdia, quando o 

técnico era Japonês do Al-
tino Barbosa. Um jovem 
modesto que evitava falar 
muito. Foi empregado do 
Bradesco e da Credivale.

Mozart pai, ou melhor, 
Câimbra, sempre gostou de 
bola, e passou esse gosto 
para seus fi lhos. Fez parte 
durante muitos anos do Re-
canto dos Cambalacheiros 
de Zé Caroço, Chiquinho, 
Charuto, Elson Miné, Hen-
rique Valdemar (Dema) e de 
outros pedristas. Já jogou 
muito entre os garçons, e 
em 1986 passou a fazer 
parte do grupo de sócios/
atletas do Concórdia, che-
gando a assumir cargos da 
sua diretoria. Foi ele quem 
comandava a escolinha 
em que o craque brasileiro 
Fred fazia gols a torto e 
à direita no campinho do 

América está aparelhado 
para conduzir sua gestão

Por Humberto Barbosa

A nova diretoria do 
América Futebol Clube 
é composta por empre-
sários, desportistas, ex-
-atletas e políticos tem 
tudo para dar certo. O 
presidente Tarcirlei Ma-
rinielo é secretário mu-
nicipal da prefeitura e tio 
de dois grandes atletas: 
Aurimar e Joãozinho Sol-
dado. O vice-presidente 
João Gabriel, é fi lho do 
médico dr. João Prates 
Filho, que quando criança 
jogou no time do Lions em 
1970, ao lado dos futuros 
craques: Sergio Moreira, 
Ivan Coló, Mica, Hervé, 
Cadinho, Mazola e outros. 
O secretário Helder Gue-
des foi diretor do Sindica-
to dos bancários, faz parte 
da Secretaria de Esportes, 

excelente jogador na zaga 
e como volante. O segun-
do tesoureiro Elias Rodri-
gues, empresário, dono 
da Maxicópias, tem visão 
empresarial. O conselhei-
ro fiscal Igor José veio 
de Valadares, mora em 
Teófi lo Otoni, há mais de 
10 anos é o presidente do 
Concórdia Atlético Clu-
be, conhece do riscado.

O outro conselheiro, 
Otacílio José, empresário, 
foi um dos melhores late-
rais da cidade, jogou no 
Santo Antônio e no Améri-
ca. Não conseguimos mais 
dados sobre o suplente de 
conselheiro: Pedro Carlos 
Soares Pereira. O radialista 
Elder Sena encaixou mui-
to bem como assessor de 
imprensa. O presidente da 

Barranco fundo do gol, arquibancada destruída

Liga de Desportos, dr. João 
Domingos, acompanha de 
perto os desdobramentos 
esportivos do América, 
sempre que possível opi-
nando onde possa opinar. 
Na última sexta-feira (23) 
algumas pessoas visita-
ram o campo, para saber 
qual espaço foi vendido 
e se comprometeu a op-
ção esportiva do estádio.

Uma escolinha de 
futebol que funcionava 
no campo do Concórdia, 
passou para o campo do 
América. Este também 
vem sendo utilizado por 
peladeiros. Estavam pre-
sentes nesse encontro: o 
conselheiro Igor José, o 
zelador do estádio Júlio, 
o americano Marreco, o 
cinegrafi sta Taylor, o pre-
sidente da LDTO, dr. João 
Domingos, seu assessor 
Luiz Alberto (Tica) e este 
colunista. Foi registrado 
que a arquibancada no 
fundo do estádio foi des-
truída, segundo opinião 
de alguns, teria sido uma 
venda que aconteceu em 
2015, portanto antes do 
tombamento do estádio.

SESC. Os fi lhos de Mozart 
sempre estiveram juntos 
nos campos onde seu pai 
estivesse: vivos Ayesha 
(professora) e Houston, 
falecidos: Wolfram Jú-
nior e Hansley. Hansley 
deixou um filho com 22 
anos. Mozart Junior dei-
xou duas fi lhas: Kawanny 
(15) e Gabrielly (13 anos).

Mozart Junior

Em plenário, diante da juíza Fabiane Cardoso Gomes Ferreira, o réu pediu desculpas à família 
da vítima, afi rmando que nada justifi cava o que ele fez. (Foto: Marcelo G. Almeida)
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Segurança Pública
Operação conjunta das 

polícias Civil e Militar em 
Santa Maria do Salto

Dois jovens de Nanuque que 
estavam desaparecidos foram 
encontrados mortos na Bahia

Após denúncias GEPAR 
apreende drogas no Bairro 

Manoel Pimenta

A Polícia Militar e 
a Polícia Civil desenca-
dearam na manhã desta 
terça-feira (27/07), uma 
operação de combate ao 
crime de tráfico de drogas, 
no município de Santa Ma-
ria do Salto, pertencente 
ao 44º Batalhão de Polícia 
Militar. Foram cumpridos 
08 mandados de busca e 
apreensão, que culmina-
ram com a prisão de 04 
homens de 19 a 61 anos, 
por envolvimento no trá-
fico de drogas e por porte 
ilegal de arma de fogo.

Durante as diligên-
cias foram apreendidos 63 
papelotes de cocaína, 09 
buchas de maconha, 01 
espingarda de fabricação 
artesanal, R$976,00, uma 
motocicleta em situação 
irregular, 07 aparelhos te-

lefones celulares de proce-
dência duvidosa. Os presos 
e os materiais apreendidos 
foram encaminhados para 

a delegacia de Polícia Ci-
vil. (Assessoria de comu-
nicação organizacional 
do 44º BPM, Almenara).

A mãe de Daniel Ri-
beiro Saldanha, 20 anos, 
e Expedito Ribeiro Salda-
nha, 19, foi até a Base de 
Segurança Comunitária 
da Polícia Militar para 
comunicar o desapareci-
mento dos filhos, desde a 
última sexta-feira (23/07). 
A PM teve informação 
que neste dia (23), Expe-
dito teria recebido uma 
mensagem pelo whatsapp, 
e a pessoa teria dito que 
queria vê-lo, então ele 
chamou o irmão Daniel, 
e os dois saíram após o 
almoço, não retornando 
mais para casa, na Rua 
Camilo Said, Bairro Sete 
de Setembro, em Nanuque.

Além de registrar o de-
saparecimento, familiares 
espalharam fotos dos dois 
irmãos nas redes sociais, e 
na manhã desta segunda-
-feira (26/07), eles foram 
encontrados mortos em 
um canavial, na zona rural 
do Distrito de Ibiranhém, 
município de Mucuri, na 

Mulher morre em 
acidente no Km 252 da 
BR-116 em Teófilo Otoni

A Polícia Rodoviá-
ria Federal registrou um 
grave acidente de trânsito 
na terça-feira (27/07), 
no Km 252 da BR-116, 
em Teófilo Otoni, uma 
colisão entre carro e mo-
tocicleta, que resultou 
na morte da passageira 
da moto, Marília Rhis 
Matos Vieira, de 49 anos. 
O seu marido pilotava a 
moto, ficou ferido e foi 
socorrido por uma equipe 
do SAMU que o encami-
nhou a um hospital local.

A caminhonete Nis-
san Frontier colidiu na 
traseira da motocicleta, 
na entrada para o Córrego 
Bonfim, região do Distri-

to de Mucuri. Segundo 
a PRF, o condutor da 
moto iria fazer o acesso 
ao Córrego Bonfim, e 
na sua retaguarda vinha 
a caminhonete, tendo o 
condutor relatado que 
tentou retirar seu veícu-
lo para a esquerda, mas 
não conseguiu evitar a 
colisão, inclusive, fo-
ram constatadas marcas 
de frenagem no local.

A moto foi arrastada 
por cerca de 20 metros, fi-
cando quase toda debaixo 
do carro. Quando a equi-
pe da PRF chegou ao lo-
cal, a equipe do SAMU já 
estava fazendo a remoção 
do condutor da moto para 

um hospital. Marília Rhis 
era advogada e contadora, 
residia em Teófilo Otoni, 
e pelas redes sociais mui-
tas pessoas lamentaram 
sua morte. O corpo foi 
velado na capela veló-
rio no Bairro Marajoara.

Os ocupantes da ca-
minhonete não sofreram 
ferimentos. O condutor 
é de Novo Cruzeiro, e 
mora atualmente em Belo 
Horizonte, e veio a esta 
região visitar familia-
res. Segundo o inspetor 
Mardônio da PRF, ele foi 
submetido ao teste de al-
coolemia e não foi cons-
tatada ingestão de álcool. 
(Imagens: Divulgação).

Teófilo Otoni - O 
Grupo Especializado em 
Patrulhamento em Área 
de Risco (GEPAR) do 19º 
Batalhão de Polícia Militar 
realizou uma operação na 
segunda-feira (27/07), no 
Bairro Manoel Pimenta 
(Morro Eucalipto). Du-
rante a batida policial, 
os militares foram até a 
moradia de um indivíduo 
para averiguar várias de-
núncias informando que 
ele estaria traficando dro-
gas naquela localidade.

Na residência os po-
liciais constataram que o 
suspeito não estava, mas, 
observaram que próximo 
da casa dele havia saqui-
nhos plásticos e lâminas, 
materiais que são comu-
mente utilizados para em-
balagem e entorpecentes. 
Diante da suspeição de 
tráfico de drogas, foram 
feitas buscas nas proximi-
dades da residência, onde 
foram localizados drogas, 
balança de precisão e vá-
rios microtubos vazios.

Os materiais foram 
apreendidos e encami-
nhados à delegacia de Po-
lícia Civil, e o suspeito 
qualificado no boletim de 
ocorrência para demais 
providências pela polícia 
judiciária. Materiais: 17 
pinos com cocaína, 03 

pacotes contendo aproxi-
madamente 27 gramas de 
pedra de crack, 01 balança 
de precisão e microtubos 
vazios. Equipe GEPAR: 
sargento Mikael, cabos 
Abrantes e Walace, solda-
do Ribeiro. (Informações/
Foto: PMMG/19º BPM).

Marília Rhis Matos Vieira, 
de 49 anos, morreu no local

O acidente ocorreu no Km 252 da BR-116, 
zona rural de Teófilo Otoni

Bahia. Os corpos foram 
encontrados carbonizados 
por trabalhadores que ate-
aram fogo no canavial para 
queimar as palhas antes da 
colheita. Os dois estavam 
amarrados pelos pés e 
mãos, inclusive, com as 
mãos amarradas para trás 
com abraçadeiras de nylon.

A Polícia Civil da 
Bahia, onde os corpos 
foram localizados, deverá 

investigar as causas das 
mortes dos dois irmãos, 
com colaboração da Polí-
cia Civil de Minas, através 
da delegacia de Nanuque, 
cidade onde eles desa-
pareceram. Segundo in-
formações, havia marcas 
de tiros nos corpos que 
foram necropsiados no 
Instituto Médico Legal 
de Teixeira de Freitas/
BA. (Fotos: Divulgação).
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Operação da PM apreende 1.304 
pinos com cocaína no Bairro 
Felicidade em Teófi lo Otoni

A Polícia Militar rea-
lizou uma operação “Ba-
tida Policial”, na terça-
-feira (27/07), nos bairros 
Bela Vista e Betel. Quan-
do os militares acessaram 
a Rua Síria, no Bairro 
Felicidade, depararam 
com dois indivíduos tra-
jando bermuda, camisa e 
chinelo, que ao notarem 
a presença da PM, saíram 
correndo e entraram em 
uma área de mato alto, 

a equipe tentou alcançá-
-los, mas não conseguiu.

Após intensas bus-
cas pelo matagal onde 
os suspeitos entraram, 
os militares notaram que 
em alguns locais a terra 
estava revirada e solta. 
Essas características le-
vantaram suspeitas, tendo 
a equipe cavado o chão e 
encontraram enterradas, 
duas sacolas pretas con-
tendo 1.304 pinos com 

cocaína. O material foi 
encaminhado à delegacia 
de Polícia Civil para as 

medidas de polícia ju-
diciária. (Informações/
Foto: PMMG/ 19º BPM).

A 28ª Subseção da 
OAB/MG – Teófi lo Oto-
ni, através da presiden-
te Maria Beatriz Cunha 
Cicci Neves, emitiu nota 
de pesar pelo falecimento 
do advogado José Al-
ves Ferreira, ocorrido na 
terça-feira, 27 de julho de 
2021. O velório de José 
Alves Ferreira ocorreu 
na Capela Teófilo Oto-
ni, no Bairro Marajoara.

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012808 - ANDERSON TIAGO ALMEIDA, solteiro, maior, 

auxiliar de transportes, nascido aos 17/06/1991, no Hospital Santa 
Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Concórdia, 
581 A, Bairro Concórdia, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ADELSON 
MARTINS ALMEIDA e VITALINA TIAGO QUARESMA; e AN-
DRINE VIANA SANTOS, solteira, maior, cabeleireira, nascida aos 
18/03/1997, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Avenida Ione Lewick, 1206 A, Bairro Filadélfi a, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de PEDRO EMILTON VIANA DOS SANTOS e 
CLEUZA VIEIRA SANTOS; 

012809 - GUMERCINDO MARQUES PEDROZA, divorcia-
do, maior, gerente comercial, nascido aos 29/04/1968, em Crispim 
Jaques, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Concórdia, 
1021 A, Bairro Palmeiras, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SEBASTIÃO 
MARQUES DE OLIVEIRA e LAURA PEDROZA MARQUES; e 
MARIA PEREIRA GOMES, divorciada, maior, professora, nascida 
aos 01/08/1962, não informado lugar do nascimento, natural de 
Ladainha-MG, residente na Rua Concórdia, 1021 A, Bairro Palmeiras, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ANTONIO GONÇALVES PEREIRA 
e DALMIRA GOMES LUIZ; 

012810 - JOSE GERALDO FERREIRA ROSA PIRES, soltei-
ro, maior, auxiliar de hotel, nascido aos 17/04/1994, em domicilio, 
natural de Ladainha-MG, residente na Rua Quintino Bocaiúva, 439, 
Bairro Concórdia, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ARTUR PIRES DE 
SOUZA e DJALMIRA FERREIRA ROSA; e ELIENE RAMOS DE 
SOUZA, solteira, maior, operadora de caixa, nascida aos 19/09/1995, 
não informado lugar do nascimento, natural de Novo Cruzeiro-MG, 
residente na Rua Quintino Bocaiúva, 439, Bairro Concórdia, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de JOAQUIM DA COSTA RAMOS e CECÍLIA 
RAMOS DE SOUZA; 

012811 - REYDER MOUTINHO SOARES, divorciado, maior, 
representante comercial, nascido aos 27/10/1987, não informado 
lugar do nascimento, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua 
José Cirino, 1099, Bairro Palmeiras, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de 
JUVENOR MOUTINHO DOS SANTOS e MARILENE SOARES 
DOS SANTOS; e NATÁLIA COIMBRA CARDOSO, solteira, maior, 
professora, nascida aos 30/12/1993, no Hospital São Lucas, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente no Córrego de Ariranha, Zona Rural, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MOACIR RODRIGUES DO AMA-
RAL e QUÊNIA MARIA COIMBRA CARDOSO; 

012812 - ANTÔNIO DO ESPIRITO SANTO FERNANDES 
METZKER, solteiro, maior, empresário, nascido aos 17/10/1970, 
em Fazenda Conceição, natural de Caravelas-BA, residente na Rua 
Romeu Gazzinelli, 550, Bairro Marajoara, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de ALBERTO OLIVEIRA METZKER e GERALDA FERNANDES 
DA SILVA; e TÁSSIA LOPES DA SILVA, divorciada, maior, funcio-
nária do SAMU, nascida aos 31/10/1982, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Romeu Gazzinelli, 
550, Bairro Marajoara, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOVENTINO 
ALVES DA SILVA e ANA LOPES DA SILVA; 
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012813 - JULIANO SILVA CARDOSO, solteiro, maior, moto-

rista, nascido aos 17/01/1978, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Chácara Mariana, Lajinha, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de SERAFIM SILVA CARDOSO e PERCILIANA 
VIEIRA DA SILVA; e ANA CRISTINA LUIZ CAETANO, solteira, 
maior, secretária, nascida aos 30/07/1987, no Hospital São Lucas, natu-
ral de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Edmundo Dantes de Paula, 
20, Bairro Funcionários, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de SEBASTIÃO 
CAETANO DOS SANTOS e MARIA AMÉLIA LUIZ CAETANO; 

012814 - ILCEU BARBOSA DA CRUZ, solteiro, maior, pedrei-
ro, nascido aos 02/09/1979, na Cabeceira do Córrego São Jacinto, na-
tural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Estrada da Penitenciária, Alto 
São Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ADÃO BARBOSA DA 
CRUZ e ANA DA SILVA CRUZ; e ZÉLIA KELLER, viúva, maior, 
do lar, nascida aos 26/06/1970, não informado lugar do nascimento, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Estrada da Penitenciária, 
Alto São Jacinto, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CURT KELLER e 
ANELY BATISTA KELLER; 

012815 - LUCAS ALVES DE ALMEIDA, solteiro, maior, técni-
co em farmácia, nascido aos 13/06/1985, no Hospital Lourenço Wes-
tin, natural de Carlos Chagas-MG, residente na Rua José Godinho de 
Azevedo, 103, Bairro Jardim das Acácias, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de VALDEIR DE ALMEIDA e ELAINE ALVES DE ALMEIDA; 
e SABRINA RODRIGUES DE SOUZA ROCHA, solteira, maior, 
secretária, nascida aos 29/05/1989, na Promater, natural de Belo 
Horizonte-MG, residente na Rua José Godinho de Azevedo, 103, 
Bairro Jardim das Acácias, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOÃO BA-
TISTA RODRIGUES ROCHA e NILMA APARECIDA DE SOUZA; 

012816 - WESLEY VIANA SILVA, solteiro, maior, lavrador, 
nascido aos 29/11/1994, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente no Córrego Santo Antônio, Zona Rural, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de JOÃO COELHO DA SILVA e MARINALVA 
RODRIGUES VIANA; e DAIANE PEREIRA BEIRÃO, solteira, 
maior, lavradora, nascida aos 26/12/1995, no Córrego Santo Antônio, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente no Córrego Santo Antônio, Zona 
Rural, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de  e MARIA PEREIRA BEIRÃO; 

012817 - NORTON LORENTZ FERREIRA, solteiro, maior, 
policial militar, nascido aos 19/06/1999, no Hospital Santa Rosália, 
natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Avenida Santana, 829, 
Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JAIME ALVES FER-
REIRA e NORMÉLIA LORENTZ FERREIRA; e LAUANE LAUBE 
FRANCO, solteira, maior, estudante, nascida aos 17/09/2001, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua Luciano Crescêncio de Souza, 25, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-
-MG, fi lho(a) de ADILSON LAUBE e EDINEI FRANCO LAUBE; 
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