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Lei Maria da Penha 
é pauta de evento na 
retomada da ALMG
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Tarcirlei Marinielo de Brito 
O Administrador, se-

cretário de Governo na 
Prefeitura de Teófilo Oto-
ni, Tarcirlei Marinielo de 
Brito, assumiu a presidên-
cia do América-TO, e seu 
nome foi confirmado em 
coletiva de imprensa na se-
gunda-feira (19/07/2021), 
no estádio Nassri Mattar. 
Ele Informou que assumiu 
o clube com uma dívida de 
R$ 4 milhões, e vai contar 
com os antigos parceiros e 
os novos que serão feitos. 
Tarcirlei concedeu entre-
vista ao Diário Tribuna, e 
fala das suas perspectivas 
como presidente do Amé-
rica, porque assumi-lo, 
como vai fazer para le-
vantar recursos pra montar 
uma boa equipe. Página 2

 presidente do América Futebol Clube de Teófilo Otoni

Reunião na AMUC debate 
a prestação de serviços da 

Copasa e Copanor na região

A Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri, realizou reunião na 
quarta-feira (28/07), para debater os problemas e possíveis soluções do abastecimento de água 
e coleta de esgotos nas cidades dos Vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus, abrangidas 
pela Copanor. A reunião é de alinhamento das ações a serem tomadas, e posterior elabora-
ção de um plano de trabalho entre os municípios, Copanor, Copasa e o MPMG. Página 8

Seletiva do América é 
realizada com sucesso e reúne 
mais de 300 jovens inscritos

A seletiva promovida pelo América Futebol Clube de Teófilo Otoni, no sábado 
(31/07), foi um sucesso. Obedecendo os protocolos sanitários de saúde, devido a 
pandemia da covid-19, o técnico Marco Milagres e sua comissão, puderam observar 
centenas de atletas de Teófilo Otoni e toda região. Veja matéria na próxima edição.

Município de Araçuaí 
recebe mais um delegado 

de Polícia Civil
Os municípios de Ara-

çuaí, Virgem da Lapa, Itinga 
e Coronel Murta, poderão 
contar com a atuação de 
mais um delegado da Polícia 
Civil. Adriano Miguel, 41 
anos, natural de Divinópo-
lis/MG, foi apresentado na 
quarta-feira (28/07), como 
delegado de carreira que 
atuará nestes municípios, 
ao lado do atual delegado 
Geovane Klippel. Página 5
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Cidade

Diário Tribuna – Por 
que assumiu a presidên-
cia do América de Teófilo 
Otoni, um clube que já 
perdeu quase todos os 
seus bens para pagar dí-
vidas, e como disse em 
coletiva de imprensa, ain-
da deve R$ 4 milhões?

Tarcirlei Marinielo 
de Brito - Primeiramente 
o que me motivou foi o 
convite do prefeito Daniel 
Sucupira, que disse que 
estaria caminhando lado 
a lado da nova direto-
ria desde que esse grupo 
fosse para linha de frente 
do projeto de retomada 
do clube. O Prefeito nos 
apoiará a todo o momen-
to, colocando todo seu 
Know-how e capacidade 
de articulação política e 
institucional de captação 
de recursos à disposição 
do América. Segundo, se-
ria a indignação que não 
só eu, como a maioria da 
população de Teófilo Otoni 
e a torcida do América se 
encontra nesse momento 
frente ao cenário que o 
time que está depreciado 
e sendo desprestigiado no 
cenário do futebol, não ia 
demorar muito tempo para 
que o time do América não 
existisse mais na cidade de 
Teófilo Otoni. O terceiro 
motivo foi a oportunidade 
de colocar em prática mi-
nha trajetória profissional, 
atuando como captador 
de recursos em várias ins-
tituições do terceiro se-
tor, elaborando projetos 
e participando de editais, 
isto fez com que eu me 
sentisse qualificado para 
assumir essa nova missão.

DT – Como foi se-
lecionada e montada 
sua equipe de diretoria?

TMB - A diretoria foi 

selecionada através de 
várias reuniões com um 
grupo maior de pessoas 
daqui de Teófilo Otoni, 
que quer colaborar com 
o time do América junto 
com o prefeito Daniel Su-
cupira. Nessas reuniões 
fizemos uma determinação 
à diretoria anterior, que 
foi de mudar o estatuto, 
deixando-o mais moderno 
e enxuto, sem o quadro 
social enorme que existia, 
o que facilita também a 
captação de recursos junta-
mente com o Ministério de 
Esporte, ICMS esportivo, 
entre outros. Nós monta-
mos um coletivo multi-
disciplinar de 9 pessoas, 
ou seja, membros de áreas 
diversas para que o Amé-
rica não ficasse desguarne-
cido de uma composição 
técnica. Hoje a diretoria 
do América é mais técni-
ca e pretende fazer uma 
gestão profissionalizada 
do time, quebrando o para-
digma de time mal gerido 
para um time bem gerido. 

DT – O primeiro jogo 
será no dia 12 de setembro, 
como estão as condições 
do estádio Nassri Mattar?

TMB - O estádio, não é 
segredo para ninguém, ele 
está depreciado, inclusive, 
neste momento suas portas 
estão abertas, pois tem 
uma equipe fazendo sua 
limpeza inicial. As arqui-
bancadas estão cheias de 
matos, tem até plantações 
nas mesmas. Os camarotes 
estão todos destruídos, sem 
condições de uso, as cabi-
nes de rádio, da imprensa 
em geral, também estão 
todas destruídas. Os vesti-
ários estão com os telhados 
quebrados e até uma parte 
do campo foi vendida para 
pagar dívidas trabalhistas 

Tarcirlei Marinielo de Brito 

O Administrador, secretário de Governo na Prefeitura de Teófilo Otoni, Tarcirlei Marinielo de 
Brito, assumiu a presidência do América de Teófilo Otoni, e seu nome foi confirmado em coletiva 
de imprensa na segunda-feira (19/07/2021), no estádio Nassri Mattar. Ele Informou que assumiu 
o clube com uma dívida de R$ 4 milhões, e vai contar com os antigos parceiros e os novos que 
serão feitos. Tarcirlei concedeu entrevista ao Diário Tribuna, e fala das suas perspectivas como 
presidente do América, porque assumi-lo, como vai fazer para levantar recursos pra montar uma 
boa equipe para disputar a 2ª divisão do campeonato mineiro 2021, inclusive, mandará os jogos 
em Teófilo Otoni, e no dia 12 de setembro, às 10h, já estreia aqui contra o Contagem. Tarcirlei 
é mestrando em Administração Pública na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri (UFVJM), possui graduação em Gestão de Cooperativas pela Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), 2009. Pós Graduação em Gestão Pública e Sociedade com foco em Políticas 
Públicas de Economia Solidária pela UFT, Universidade Federal do Tocantins, 2012.

(no local onde ficava a 
torcida adversária). Já tem 
um coletivo de pessoas que 
está nos ligando (um time 
de empresários) dispostos 
a nos ajudar, sem a ajuda 
de pessoas de posses, que 
tem condições na cidade 
a gente não vai conseguir 
deixar o campo de acordo 
com os critérios exigidos 
pela Federação Minei-
ra de Futebol no dia 12.

DT – Quais foram as 
condições firmadas com a 
antiga diretoria para vo-
cês assumirem o América?

TMB - A única con-
dição que a gente im-
pôs para assumirmos esta 
nova missão foi que todos 
os membros da antiga 
diretoria fossem desti-
tuídos dos cargos e fos-
sem excluídos do qua-
dro social do América.

DT – Nesses pri-
meiros dias, como Pre-
sidente chegou a fazer 
parcerias pra levantar 

recursos financeiros?
TMB - Sim! Já fizemos 

diversas reuniões com em-
presários e fornecedores 
da cidade, todos eles capi-
taneamos pelo nosso em-
baixador, Daniel Sucupira.

DT – O América tinha 
contratos com alguém 
para utilizar o estádio?

TMB  - O time do 
América tinha contratos 
com grupos de peladeiros 
da cidade e também com 
a Associação Esportiva 
de Teófilo Otoni, os quais 
tiveram que ser paralisados 
para podermos reformar 
o campo e receber no dia 
12 de setembro o primeiro 
jogo da segunda divisão.

DT – Na coletiva você 
disse que o estádio estava 
sem condições de uso, 
até o dia 12 de setembro 
estará pronto? Tem re-
curso para as reformas?

TMB - Nossa meta 
é que até dia 12 de se-
tembro o estádio esteja 

pronto e os recursos vão 
depender da capacidade 
de arrecadação da nossa 
diretoria, do nosso em-
baixador e da boa vonta-
de dos empreendedores 
(das pessoas de bem) da 
nossa cidade que que-
rem ajudar o time Amé-
rica a sair desse cenário 
que o time se encontra.

DT – Qual é a real 
dívida encontrada quan-
do assumiu o América? A 
nova diretoria terá de ar-
car com alguma dívida?

TMB - Nós não te-
mos um montante exato 
ainda, a cada dia aparece 
uma dívida nova, a cada 
hora meu telefone toca, 
a cada reunião realizada 
aparece uma pessoa que 
fala que tem créditos a 
receber do América, mas 
na última atualização 
entre dívida trabalhista e 
dívidas de fornecedores 
já estava beirando os 4 
milhões. A diretoria não 
terá que arcar com ne-

nhuma dívida, pois estão 
no CNPJ do clube, vi-
rou um passivo, ou seja, 
um resto a pagar. Nós 
vamos tentar quitar os 
fornecedores que cons-
tam no balanço a partir 
do momento que o time 
se tornar superavitário.

DT – O clube já fez 
a primeira contratação, 
o treinador Milagres, 
que já fez uma seleti-
va. Quais as expecta-
tivas para a formação 
da equipe de futebol?

TMB - As expecta-
tivas são as melhores 
possíveis, queremos dar 
passos de acordo com o 
tamanho de nossas per-
nas, não queremos colo-
car essa nova diretoria em 
maus lençóis, nem que ela 
endivide o clube assim 
como as gestões passa-
das. Dessa forma, espe-
ramos formar um time 
otimizando o menor custo 
possível, com o maior 
resu l tado  a lcançado.

 presidente do América Futebol Clube de Teófilo Otoni
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Gerais
Lei Maria da Penha é 
pauta de evento na 
retomada da ALMG

A Assembleia Le-
gislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) retoma, 
nesta segunda-feira 
(02/08/21), os trabalhos 
da 3ª sessão legislativa 
da 19ª Legislatura. Re-
tornam, dessa forma, as 
atividades do Plenário 
e das comissões parla-
mentares, além de even-
tos. Um dos assuntos 
que mobilizarão a Casa 
será a homenagem aos 
15 anos da Lei federal 
11.340, de 2006, a Lei 
Maria da Penha, que cria 
mecanismos para coibir 
a violência doméstica e 
familiar contra a mulher.

Já nesta segunda (2), 
a sede do parlamento 
será iluminado de lilás 
para chamar atenção so-
bre o crescente aumento 
da violência contra as 
mulheres. E na sexta-
-feira (6), a Comissão de 
Defesa dos Direitos da 
Mulher realiza o debate 
público “15 anos da lei 
Maria da Penha: avanços 
e desafi os para assegurar 
a mulheres e meninas o 
direito a uma vida sem 
violência”. O encontro 
será às 9 horas, no Audi-
tório José Alencar, com 
transmissão pelo Portal 
da ALMG e participação 
interativa do público.

Também den t ro 
dessa temática, será re-
alizada uma Reunião 
Especial no Plenário, 
com a participação re-
mota de Maria da Penha 
Maia Fernandes, que dá 
nome à legislação. Essa 
atividade, porém, será 
na próxima semana, na 
quinta-feira (12). A As-
sembleia ainda fará a 
impressão de materiais 

já veiculados em formato 
digital, para distribuição a 
coletivos, entidades e ór-
gãos ligados ao tema. São 
eles a cartilha "Sempre 
Vivas: serviços de atendi-
mento à mulher. Entenda 
a Lei Maria da Pena e 
saiba como pedir ajuda" 
e o "Violentômetro", com 
os sinais de alerta sobre a 
violência contra a mulher.

Comissão debate a 
nomeação de concur-
sados - Três audiências 
públicas foram agendadas 
para a semana da volta às 
atividades legislativas. 
Na quarta (4), às 10 horas, 
no Auditório do andar SE, 
a Comissão de Educação 
realiza audiência pública 
para debater a necessida-
de de retomada das no-
meações dos candidatos 
aprovados no concurso 
para as carreiras de es-
pecialista em educação 
básica e professor de edu-
cação básica e para apre-
sentação de cronograma 
de nomeações para os 
cargos vagos existentes.

Também na quar-
ta (4), a Comissão de 
Administração Pública 
recebe convidados para 
discutir o cronograma 
de pagamento de férias-
-prêmio convertidas em 
espécie e verbas retidas 
dos servidores aposenta-

dos, já publicadas pelo 
Estado, mas com o paga-
mento pendente. A reu-
nião será às 14 horas, no 
Auditório José Alencar.

Já na quinta-feira (5), 
a Comissão Extraordiná-
ria de Turismo e Gastrono-
mia debate a relevância do 
mototurismo para o Esta-
do e ainda faz homenagem 
ao Dia do Motociclista. A 
reunião será às 16 horas, 
no Auditório José Alencar. 
As comissões permanen-
tes de Segurança Pública 
e de Constituição e Justiça 
também já agendaram reu-
niões extraordinárias nesta 
primeira semana, para 
análise de proposições.

Extraordinárias – 
Além da Comissão de 
Turismo e Gastronomia, 
outras três comissões 
extraordinárias retomam 
as atividades a partir de 
agora: a Pró-Ferrovias 
Mineiras, a das Energias 
Renováveis e Recursos 
Hídricos, e a das Pri-
vatizações. O semestre 
que se inicia terá, ainda, 
a atuação da Comissão 
Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Cemig, 
instalada em junho. O 
grupo se reúne nesta 
segunda (2), às 14 ho-
ras, no Auditório José 
Alencar. (Assessoria de 
Imprensa da ALMG).

Estudantes do Ensino Médio, Técnico, Superior e Tecnólogo 
podem se inscrever até o dia 06 de agosto

Inscrições prorrogadas 
para o Desafi o Jovem 

Empreendedor

As inscrições para o 
“Desafio Jovem Empre-
endedor”, jogo virtual que 
simula o dia a dia de uma 
startup, estão prorrogadas 
até o dia 06 de agosto. Na 
competição, os participan-
tes vivenciam por meio de 
uma experiência digital de 
aprendizagem o universo e 
as possibilidades do mundo 
empreendedor. Podem se 
inscrever gratuitamente es-
tudantes do Ensino Médio, 
Técnico, Superior e Tecnó-
logo, pelo site do desafi o. 

No Desafi o, os jovens 
são divididos em equipes 
de no mínimo 03 (três) 
e no máximo 05 (cinco) 
integrantes, e testam a sua 
capacidade de gerenciar 
negócios, tomar decisões 
e trabalhar em equipe. 
“É uma oportunidade de 
vivenciar a experiência de 
empreender, desenvolven-
do atitudes e habilidades 
essenciais de gestão e enca-
rando desafi os reais do dia 
a dia de um negócio”, des-
taca o analista do Sebrae 
Minas, Thiago de Morais. 

Para participar, é pre-
ciso residir e estar matri-
culado em instituições de 
educação de Minas Gerais. 
As equipes deverão conter 
integrantes que estejam 
cursando o mesmo nível de 
ensino: Médio/Técnico ou 
Superior/Tecnólogo. Cada 
equipe deverá escolher 
um líder e, ainda, indicar 
um professor, da mesma 

instituição de ensino, que 
vai atuar como mentor, 
orientando o time na busca 
das melhores estratégias 
e soluções de problemas. 

Premiação - A com-
petição terá três fases clas-
sificatórias: Descoberta, 
Ideação e Modelagem e 
Implantação. A cada etapa, 
as equipes vão sendo elimi-
nadas até chegar à grande 
vencedora que será anun-
ciada no dia 7 de outubro. 

Os três primeiros lu-
gares de cada modalidade 
(Ensinos Médio/Técni-
co e Ensinos Superior/
Tecnólogo) vão ganhar 
troféus e certifi cados. Os 
primeiros lugares terão 
ainda vagas garantidas 
no Management and Eco-
nomics Simulation Exer-
cise (MESE 2022), uma 
capacitação em forma-
to de torneio promovida 
pela Junior Achievement. 

Essa é a segunda edi-

ção do Desafio Jovem 
Empreendedor. No ano 
passado, 50 equipes, for-
madas por 1.526 estu-
dantes e 125 professores, 
se inscreveram no jogo 
virtual. A competição é 
uma realização do Sebrae 
Minas em parceria com a 
InovaGS, e tem o apoio 
da Junior Achievement 
Minas Gerais, Federação 
das Empresas Juniores do 
Estado de Minas Gerais 
(FEJEMG), Embaixado-
res da Educação e Estágio 
Online. Desafio Jovem 
Empreendedor 2021: Ins-
crições prorrogadas até 06 
de agosto - Regulamento e 
inscrições: https://desafi o.
sebraemg.com.br/ (As-
sessoria de Imprensa do 
Sebrae/Minas - William 
de Jesus Assessor de Im-
prensa - Sebrae Minas 
Regional Jequitinhonha 
e Mucuri - Teófi lo Otoni/
MG - (33) 99190-0011).
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Gerais
Instituto Cultural In-

Cena percorre os vales do 
Mucuri e Jequitinhonha

Dando continuidade 
aos trabalhos em prefei-
turas locais, o Instituto 
Cultural In-Cena possi-
bilita o desmembramen-
to da sua equipe e hoje 
está na cidade de Padre 
Paraíso. Florisvaldo Jú-
nior, diretor financeiro, 
e Ângela Pego, produ-
tora e responsável por 
ações administrativas, 
estarão com a equipe 
da Secretaria de Cultura 
articulando e desenvol-
vendo atividades junto à 
secretária Geane Matos.

As próximas cidades 
a receberem ações do 
In-Cena serão Itaobim 
e Itambacuri. O Insti-
tuto Cultural In-Cena 
reforça suas diretrizes 
de trabalho nos Vales do 
Mucuri e Jequitinhonha, 

contribuindo de forma 
direta em cinco cidades 
da região, junto a enti-
dades e prefeituras de 
Santa Helena de Minas, 
Pavão, Padre Paraíso, 
Itambacuri e Itaobim, po-
tencializando, assim, tra-
balhos e fruição artística.

Alagoas - O dire-
tor do Instituto Cultu-
ral In-Cena, André Luiz 
Dias, está em Alagoas, 
na cidade de Maragogi, 
divisa com Pernambuco. 
O Instituto desenvolverá 
ações e tem como foco 
trabalhos e ações ao lon-
go do segundo semestre 
no nordeste brasileiro. 
Estratégia essa de cres-
cimento e ampliação da 
rede e de trabalhos. O 
In-Cena comemora 15 
anos em 2022, mantendo 

um trabalho de exce-
lência e continuidade.

Um dos trabalhos de-
senvolvidos pelo nordeste 
é a gravação do clip do se-
gundo cd da cantora e mul-
tiartista Marcela Veiga, 
que também atua como di-
retora musical do Instituto. 
DESNUDO, que dá nome 
ao trabalho de composi-
ções autorais e trabalho 
de equipe na concepção. A 
Cineasta Géssica Emanue-
le quem assina a direção 
de vídeo e fotografia do 
trabalho. A produção local 
fica por conta da produtora 
Evelly Lima, que atua 
com produções artísticas 
e culturais pela região. A 
direção geral fica a car-
go de André Luiz Dias. 
(Informações/Fotos: An-
dré Luiz Dias, In-Cena).

Entre os objetivos da iniciativa está a captação de 
recursos por meio dos fundos municipais

Minas Gerais disponibiliza 
formulário para adesão 
dos municípios ao pacto 

nacional do idoso

Estado brasileiro com 
o maior número de muni-
cípios (853), Minas Gerais 
(MG) garantiu que seus 
entes federados possam 
aderir ao Pacto Nacional 
de Implementação da Po-
lítica de Direitos da Pessoa 
Idosa. Uma iniciativa do 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH), a 
ação tem a proposta de 
criar conselhos de direitos 
e fundos municipais volta-
dos aos idosos, além de ca-
pacitar conselheiros e for-
talecer a rede de proteção.

Titular da Secretaria 
Nacional de Promoção 
e Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa (SNDPI/
MMFDH), Antonio Costa 
celebrou o trabalho em 
parceria com o governo 
estadual. Para o gestor, 
a finalidade é cuidar do 
segmento que cresce a 
cada dia mais no país. “Pe-
las previsões do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), dentro 
de pouco tempo, uma parte 
significativa da população 
do estado de Minas Gerais 
será de idosos”, comenta.

“O que estamos fa-
zendo representa o com-
promisso do Poder Pú-
blico. Juntos estamos ca-
minhando para construir 
e levar o Pacto Nacional, 
em especial para os mu-
nicípios, com o intuito 
de fortalecer a política de 
direitos da pessoa idosa 
na questão dos cuidados 
e na proteção”, completa 
o secretário. Prefeitos e 
secretários municipais de 
assistência social poderão 
solicitar o formulário de 
cadastramento pelo e-mail 
subdh@social.mg.gov.br, 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social.

Números - Presen-
te nas cinco regiões do 
país, o Pacto Nacional já 
conta com a adesão de 16 
estados. A iniciativa do 
Governo Federal, por meio 
do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direi-
tos Humanos (MMFDH), 
possui investimento ini-
cial de R$ 1,2 milhão. 
(Assessoria de Comuni-
cação Social do MMFDH 
-  (61)  99558-9277) .
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Segurança Pública
Polícia Militar reúne 

instituições envolvidas 
com a prevenção à 

violência doméstica

A Polícia Militar pro-
moveu uma reunião, na 
quinta-feira (29/07), em 
Novo Cruzeiro, com di-
versas instituições envol-
vidas com a prevenção 
à violência doméstica e 
familiar contra a mulher, 
e teve como objetivo ni-
velar ações frente a essas 
ocorrências, além de dis-
cutir sobre as medidas que 
podem ser tomadas para 
reduzir a incidência desses 
crimes violentos e deses-
timular ações criminosas 
no ambiente domiciliar.

Foram apresentadas as 
ações que vem sendo de-
sempenhadas pela Polícia 
Militar, para prevenção de 
ocorrências referente à Lei 
Maria da Penha como as 
últimas prisões de autores 
de feminicídios e estupros 
na comarca de Novo Cru-
zeiro, visitas às vítimas 
de violência doméstica, 
divulgação de informações 
e dicas PM nas rádios 
locais, ativação de redes 
de proteção nas comuni-
dades rurais, dentre outras.

Durante a reunião, foi 
apresentado o “Projeto Lu-
ana”, em homenagem à jo-
vem Luana Ferreira Sabino, 
18 anos, que foi brutalmente 
assassinada pelo seu amásio, 
recentemente, em Caraí-
-MG, após ser mantida em 
cárcere privado por mais de 
um ano, torturada e estupra-
da. O projeto, que está em 
andamento, consiste, em sín-
tese, na obrigação do autor 
das agressões de participar 
de cursos e palestras sobre 
violência doméstica, bem 

como de submeter-se a ses-
sões com psicólogo do muni-
cípio, medidas que serão de-
finidas em sentença judicial.

O evento contou com 
a presença do prefeito, do 
Promotor de Justiça, De-
fensora Pública, delegado 
de Polícia Civil, presiden-
te da Câmara Municipal, 
presidente da OAB, dire-
tor do presídio, Conselho 
Tutelar, CREAS, CRAS, 
secretários de Saúde, Edu-
cação e Assistência Social, 
todos de Novo Cruzeiro-
-MG, além de represen-
tantes do CREAS e Conse-
lho Tutelar de Caraí-MG.

Após a reunião, os 

militares presentes foram 
instruídos pela Patrulha 
de Prevenção à Violência 
Doméstica de Teófilo Otoni 
(PPVD), que ministraram 
uma palestra sobre a Lei 
Maria da Penha e teve como 
objetivo preparar os milita-
res para realizarem um aten-
dimento mais qualificado às 
vítimas de violência domés-
tica, levando em considera-
ção as peculiaridades desse 
tipo de ocorrência, sendo 
orientados a multiplicar os 
conhecimentos a todos os 
militares da 232ª Cia PM. 
(Informações/Fotos: tenente 
Thalles Dohler Schutte, co-
mandante da 232ª Cia PM).

A nomeação de mais um delegado para o município, era uma 
antiga reivindicação da sociedade civil organizada

Na oportunidade os militares receberam treinamento para atender 
de forma adequada as ocorrências referentes à Lei Maria da Penha

Município de Araçuaí 
recebe mais um delegado 

de Polícia Civil

Os municípios de Ara-
çuaí, Virgem da Lapa, 
Itinga e Coronel Murta, no 
Vale do Jequitinhonha, po-
derão contar com a atuação 
de mais um novo delegado 
da Polícia Civil. O advoga-
do Adriano Miguel, de 41 
anos, natural de Divinópo-
lis (MG), foi apresentado 
na manhã de quarta-feira 
(28/07), como delegado de 
carreira que atuará nestes 
municípios, ao lado do 
atual delegado Geovane 
Klippel, no reforço ao 
combate à criminalidade.

O ato ocorreu na Câ-
mara de Vereadores com 
as presenças de prefeitos, 
vereadores, Juiz de Direito 
da Comarca, representan-
tes do Consep (Conselho 
Comunitário de Segurança 
Pública), presidente da 
OAB, Seção Araçuaí, pre-
sidente da Câmara, lojistas 
e equipe da Polícia Civil da 
delegacia de Araçuaí, e de-
mais autoridades da região.

Para o prefeito de Ara-
çuaí, Tadeu Barbosa, a 
chegada de mais um dele-
gado atende a um pedido 
realizado pela sociedade 
organizada. “Tenho certeza 
que o dr. Adriano Miguel 
veio para somar forças 
ao trabalho já realizado 
pelo dr. Geovane e equipe. 
Com mais gente para atuar, 
temos certeza que a Polícia 
Civil poderá agir de forma 
mais efetiva no compro-
misso com a ordem públi-
ca”, declarou o prefeito. 
Há tempos, a cidade estava 
sendo atendida por apenas 
um delegado seccional.

Para o delegado Geo-
vane Klippel, a chegada 
do colega é motivo de 
comemoração, pois “a 
demanda é muito grande. 
Estou atuando nos quatro 
municípios e nossa de-
manda só aumenta”. Ele 
também destacou que o 
principal desafio da Po-
lícia Judiciária Civil é 
o combate ao tráfico de 
drogas. “O tráfico acaba 
originando todos os de-
mais crimes, como rou-
bos e homicídios”, frisou.

Na oportunidade o dr. 
Geovane Klippel agra-

deceu o apoio recebido 
pelas prefeituras e pela 
sociedade organizada, em 
especial a de Araçuaí, na 
luta contra o crime. Ele 
garantiu que a partir do 
mês de agosto, passará 
a funcionar o plantão 
virtual. Na prática isso 
colocará fim ao desloca-
mento de presos, vítimas, 
testemunhas e policiais 
para a delegacia regional 
de Pedra Azul, a 167 km 
de Araçuaí, em casos de 
ocorrências criminais. 
“Tudo será resolvido em 
Araçuaí”, afirmou Kli-
ppel. Ele disse ainda que 
outra antiga reivindicação 
da sociedade e lideranças 

civis, relativa à implanta-
ção da Delegacia Regio-
nal em Araçuaí, está mais 
próxima do que nunca e 
tratativas neste sentido já 
estão bastante avançadas.

O novo de legado 
Adriano Miguel, que in-
gressou na Polícia Civil 
neste ano de 2021, é soltei-
ro e, até há pouco tempo, 
atuava como advogado 
criminalista, na comarca 
de Divinópolis. Ele disse 
que irá reforçar o traba-
lho do colega Geovane 
Klippel, na repressão à 
criminalidade, buscando 
segurança pública e justi-
ça. (Fonte: Sérgio Vascon-
celos/ Gazeta de Araçuaí).

Advogado Adriano Miguel ingressou este ano na Polícia Civil

Prefeito de Araçuaí, Tadeu Barbosa e o delegado Adriano 
Miguel, durante solenidade realizada na Câmara de Vereadores

Delegados Geovane Klippel e Adriano Miguel (nas laterais)
 com a equipe da Delegacia de Araçuaí
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Segurança Pública
Militares de Araçuaí 

participam do aniversário 
de 5 anos de João Pedro

Após denúncia Polícia 
Militar prende homem com 

arma de fogo em Catuji

PM prende dois homens 
com drogas no centro de 

Águas Formosas

Homem é preso com drogas 
em Santa Maria do Salto

Na sexta-feira (30/07), 
os policiais militares da 14ª 
Cia PM Ind., de Araçuaí, 
receberam um convite 
muito especial. O pequeno 
João Pedro estava com-
pletando 04 anos e disse 
ao seu pai Marcelo, que 
o sonho dele era ter uma 
festa de aniversário com 
a presença dos seus ami-
gos Policiais Militares.

Diante do convite mais 
que especial comparece-
ram no aniversário do João 
Pedro o tenente João Paulo, 
o sargento Santiago e o sol-
dado Galdino. O pequeno 

Na terça-feira (27/07), 
a Polícia Militar reali-
zou uma batida policial, 
na zona rural de Catuji, 
quando os militares re-
ceberam denúncia in-
formando que em data 
anterior, um homem teria 
agredido sua amásia, e 
que o homem teria armas 
de fogo em seu poder. Os 
policiais foram até o local 
e prenderam o homem 
que confessou a agres-
são, e apreenderam duas 
espingardas tipo polveira.

aniversariante ficou muito 
feliz com a presença de 
seus amigos e ainda disse 
que quando crescer tam-
bém será policial militar.

João Pedro ficou mui-
to feliz e tirou várias foto-
grafias com os policiais. A 

PMMG agradece ao João 
Pedro e sua família pelo 
carinho e deseja a ele mui-
tas alegrias e realizações. 
(Assessoria de comuni-
cação organizacional da 
14ª Cia PM Ind., Araçuaí 
– tenente João Paulo).

O preso e os mate-
riais apreendidos foram 
encaminhados à delegacia 
de Polícia Civil. Equi-
pe: sargento Paulo Silva, 
cabo Fabiano, soldados 

Millard e Guimarães. 
Apoio: cabo Cordeiro; 
(Informações/Foto: tenen-
te Marlos Aurélio Alves 
Barbosa, comandante do 
2º Pelotão/ 232ª Cia PM).

N a  q u i n t a - f e i r a 
(29/07), durante opera-
ção da Polícia Militar em 
Águas Formosas, a equipe 
recebeu denúncia infor-
mando que dois indivíduos 
estariam traficando drogas 
na Praça Vilebaldo, área 
central da cidade. Os mi-
litares foram e abordaram 
dois suspeitos. Após bus-

cas pessoais, foram loca-
lizadas com eles 16 pedras 
de substância semelhante 
ao crack, 01 bucha de subs-
tância semelhante à maco-
nha e R$ 90 em dinheiro.

Os militares ainda fi-
zeram buscas na residência 
de um deles, onde localiza-
ram 37 pedras de substân-
cia semelhante ao crack, 

08 papelotes de substân-
cia semelhante à cocaína, 
materiais usados para em-
balar drogas e R$ 380 em 
dinheiro. Os dois foram 
presos e encaminhados à 
delegacia de Polícia Civil 
com os materiais apreendi-
dos. (Assessoria de comu-
nicação organizacional da 
24ª Cia PM Ind. Nanuque).

Polícia Militar prende 
quatro homens suspeitos 

de envolvimento em 
roubos em Joaíma

A Polícia Militar 
prendeu quatro homens 
de 20 a 27 anos, suspei-
tos de envolvimento em 
roubos praticados na ma-
drugada de quinta-feira 
(29/07), na zona rural de 
Joaíma. A PM recebeu 
denúncia informando 
que em uma fazenda, da 
zona rural do município, 
três homens armados ha-
viam praticado um roubo 
e subtraído a quantia 
de R$300 em dinheiro.

Foi desencadeada 
a operação de enfren-
tamento aos crimes 
violentos, e durante as 
diligências os policiais 
receberam a informação 
que os suspeitos teriam 
fugido em uma motoci-
cleta e teriam praticado 
outro roubo em outra 
fazenda, onde subtra-
íram 01 motocicleta 
e 01 aparelho celular.

Foi feito o cerco e 
bloqueio das vias de 
possível fuga e diligên-
cias ininterruptas, sendo 
localizadas duas moto-
cicletas abandonadas, 
produto do roubo e ou-
tra, de furto em data 
anterior. Os suspeitos 
fugiram em um táxi 

para Jequitinhonha, onde 
os policiais concentraram 
as buscas, sendo um deles 
localizado e preso. Durante 
busca pessoal foram locali-
zadas com ele 01 espingar-
da calibre 22 e 01 garrucha 
de fabricação artesanal.

Em continuidade às 
diligências, foi abordado 
um veículo com qua-
tro suspeitos, que tenta-
ram fugir, mas três fo-
ram cercados e presos, 
e um conseguiu fugir 
por uma mata. Durante 
a abordagem um deles 
atirou em direção aos 

militares, mas felizmente 
não resultou em vítimas.

Com eles foram apre-
endidos 01 revólver ca-
libre 38, 01 réplica de 
arma de fogo tipo pistola, 
30 munições de calibres 
diversos, 01 tablete de 
maconha, R$273 em di-
nheiro e 04 aparelhos 
celulares de procedência 
duvidosa. Os presos fo-
ram conduzidos à delega-
cia de Polícia Civil com 
os materiais apreendidos. 
(Assessoria de comuni-
cação organizacional do 
44º BPM, Almenara).

Um homem de 22 anos 
foi preso pela Polícia Mi-
litar, na noite de quinta-
-feira (29/07), suspeito de 
envolvimento no tráfico 
de drogas, no Bairro São 
Cristóvão, em Santa Maria 
do Salto, no Vale do Jequi-
tinhonha. Os militares rea-
lizavam uma operação de 
controle e combate aos cri-
mes violentos e ao tráfico de 
drogas, e durante as diligên-
cias, viram um homem que 
ao perceber a viatura tentou 
fugir, mas foi alcançado.

Durante buscas na 
localidade, os militares 
localizaram 30 papelotes 
com cocaína dentro de uma 
sacola que estava próxi-
ma ao suspeito. Ele foi 

conduzido junto com os 
entorpecentes apreendidos 
para a delegacia de Polícia 
Civil. Denuncie crimes, 

ligue 181. (Informações/
Foto: assessoria de comu-
nicação organizacional 
do 44º BPM, Almenara).
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Valéria Ramos de Souza 
OAB/MG 149.354

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

Viação Vale do Mucury, contrata:

Pessoas com Defi ciência
Os interessados deverão entregar currículo na Av. 

Sidônio Otoni, 1839- São Jacinto (garagem da empresa).
O horário de atendimento é das 07h30 às 11h30 e 

das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta e aos sábados 
de 07h30 às 11h30.
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CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012823 - ISAC MIRANDA MACHADO, solteiro, maior, em-

presário, nascido aos 04/07/2001, no Hospital Santa Rosália, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Leolina Gomes de Matos, 
171, Bairro Pampulhinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de MANOEL 
MACHADO FILHO e EROTILDES COSTA MIRANDA; e THAI-
NÁ DE MORAIS BURMANN SANTOS, solteira, maior, contínuo, 
nascida aos 09/03/2002, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo 
Otoni-MG, residente na Rua Vinte e Nove, 280, Bairro Matinha, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de EURICO PAULO DOS SANTOS e 
EDILEUSA APARECIDA DE MORAIS BURMANN; 

012824 - THIAGO MENDES DE SOUZA SILVA, solteiro, 
maior, motorista, nascido aos 04/06/1989, no Hospital, natural de São 
Bernardo do Campo-SP, residente na Rua São Judas Tadeu, 85, Bairro 
Lourival Soares da Costa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de OSVALDO 
FERREIRA DA SILVA e ANA MENDES DE SOUZA SILVA; e 
LANABRINY DA SILVA, solteira, maior, monitora de creche, nas-
cida aos 10/08/1996, no Hospital Vale do Jequitinhonha, natural de 
Itaobim-MG, residente na Rua Renno Hollerbach, 190, Bairro Castro 
Pires, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de e SIMONE DA SILVA; 

012825 - SUMAIA SANTOS MEDEIROS, solteira, maior, fa-
xineira, nascida aos 26/03/1994, na Casa de Saúde Vera Cruz, natural 
de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua José Inocêncio, 372, Bairro 
Joaquim Pedrosa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de EDUARDO TADEU 
MEDEIROS DIAS e AMAILDE DOS SANTOS REIS; e JÉSSYCA 
MEIRELES DA SILVA, solteira, maior, auxiliar de serviços gerais, 
nascida aos 20/05/1997, no Hospital Saúde Paineiras, Distrito de 
Itabatã, natural de Mucuri-BA, residente na Rua José Inocêncio, 372, 
Bairro Joaquim Pedrosa, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ADENILTON 
GOMES DA SILVA e FABRICIA LIMA MEIRELES; 

Teófi lo Otoni-MG 30/07/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 012823 a 012825
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AMUC

Reunião na AMUC debate a 
prestação de serviços da Copasa 

e Copanor na região
AAssociação dos 

Municípios da 
Microrregião 
do  Va le  do 

Mucuri (AMUC) realizou 
uma reunião na quarta-fei-
ra (28/07/21), em sua sede, 
para debater os problemas 
e possíveis soluções do 
abastecimento de água e 
coleta de esgotos nas cida-
des pertencentes aos Vales 
do Mucuri, Jequitinhonha 
e São Mateus, abrangidas 
pela Copanor. A reunião é 
de alinhamento das ações 
a serem tomadas, e pos-
terior elaboração de um 
plano de trabalho entre os 
municípios das respectivas 
regiões, Copanor, Copasa 
e o Ministério Público.

O  p r e s i d e n t e  d a 
AMUC, prefeito de Caraí, 
Vavá Neiva, disse que a 
questão do sucateamento 
atinge a todos, municípios 
e região, e vê que essa re-
gião de baixíssimo IDH, 
parece que está abandona-
da em tudo. Ele questiona o 
porquê de funcionários da 
Copanor, que foi instalada 
para atender essa região, 
terem que ganhar muito 
menos que os funcionários 
da Copasa. Segundo ele, 
não que os funcionários da 
Copasa ganham muito, na 
verdade poderiam ganhar 

até melhor, mas os funcio-
nários da Copanor é que 
não ganham quase nada.

Disse que à época não 
tinha a Copasa antes, e o 
que teria mudado, seria 
a forma de economizar, 
para ele não faz sentido. 
“Naturalmente os muni-
cípios têm uma limitação 
de ação. É importante a 
Polícia do Meio Ambiente 
multar a Copanor, e a Pro-
motoria está aí bem atenta, 
e pode nos ajudar a buscar 
saídas, soluções em con-
senso. Esse sucateamento 
das empresas nos expõe 
a todas essas mazelas”.

Questionado se as de-
mandas da AMUC não 
forem atendidas, se seriam 
tomadas outras medidas, 
Vavá prefere acreditar que 
a AMUC será ouvida. “A 
gente está aqui para ajudar. 
É lógico que no meu papel 
de responsabilidade, que 
eu assumi como presidente 
da AMUC, falando pelos 
municípios, como cidadão, 
e sensível que eu sou, e no 
meu dever, é lógico que 
todas as alternativas estão 
na mesa. O que preciso 
for não tenham dúvidas, a 
gente vai fazer. Eu quero 
imaginar que exista boa 
vontade, porque nós não 
estamos pedindo nada 

demais, estamos pedindo 
que efetive aquilo que é 
dever. Agora, se houver 
necessidade de fazer qual-
quer ação, o povo não pode 
fi car aguardando, não pode 
mais perder tempo daquilo 
que é o básico, que é a dig-
nidade humana do acesso 
à água, ao saneamento 
básico e à saúde”, disse.

Vavá Neiva destaca 
que o objetivo enquanto 
agente público é sempre 
buscar a unidade, unir es-
forços para que as deman-
das básicas da comunidade 
sejam atendidas. Disse 
que não está falando em 
investimentos, e sim, de 
condições mínimas de so-
brevivência, acesso a água 
e saneamento na coleta de 
esgoto. Informa que já foi 
feita de forma pacífi ca uma 
reunião preliminar com 
representantes da Copasa, 
bem como da Copanor 
e do Ministério público, 
falando da proposta da 
AMUC, no sentido de fa-
zer efetivar esses serviços.

Frisa que nesta data, 
teve a presença do pessoal 
da Copanor, que de forma 
muito gentil atendeu ao 
convite. “Infelizmente, nós 
não tivemos a participação 
presencial do represen-
tante da Copasa. Até que 

sempre se colocou muito à 
disposição, mas parece que 
é uma questão institucional 
de não participar. O nosso 
propósito, na verdade, é 
ouvir uma alternativa”. 
Vavá enfatiza que as em-
presas estão sucateadas, 
e até tomou a defesa dos 
servidores, que não têm 
culpa do sucateamento 
que vem sendo exposto 
ao longo dos anos, mas 
o povo não aguenta mais 
aguardar. O povo paga 
pelo serviço, e precisa 
recebê-lo com qualidade.

Reuler Gonçalves dos 

Santos, operador de sis-
tema da Copanor, disse 
que hoje, os funcionários 
vivem uma situação difí-
cil, caótica, porque todas 
as cobranças que saem da 
sociedade, caem primeiro 
sobre eles. Ressalta que, 
às vezes, eles se sentem 
em uma situação sem ter 
como reagir, porque na 
verdade, eles dependem da 
administração da empresa. 
“Existem muitos serviços 
que precisam ser feitos na 
localidade, mas a gente 
não tem o apoio devido”.

Ele citou como exem-

plo na cidade de Caraí e 
no Distrito de Ponto do 
Marambaia, que para fazer 
a execução de extensão de 
rede de 500 metros, a equi-
pe teve que fazer as valas à 
mão, porque não tinha ali 
o apoio de uma máquina 
da empresa. “A tubulação, 
eu tive que vir até a sede, 
mesmo não sendo moto-
rista oficial da empresa, 
pegar essa tubulação, levar 
até a localidade e fazer 
todo esse trabalho para 
poder atender as neces-
sidades da sociedade”. 
(Fotos: Diário Tribuna)

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI

 AV. ALFREDO SÁ, 1769
TEÓFILO OTONI – MINAS GERAIS

Prefeitos Reled Maikel (Ladainha) e Vavá Neiva (Caraí), com representantes da Copanor

Servidores da Copanor reclamam da falta de apoio 
da empresa para prestação dos serviços

Vavá Neiva lamentou a ausência de representantes 
da Copasa de forma presencial na reunião

Presidente da AMUC e prefeito de Caraí, Vavá Neiva, 
quer prestação de serviço de qualidade


