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

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

Por Humberto BarbosaPágina 5

Condutor fi ca gravemente 
ferido em acidente de 

trânsito no Km 11 da MG-211
A Polícia Militar Ro-

doviária registrou um gra-
ve acidente, na tarde de 
segunda-feira (02/08), na 
rodovia MG-211, Km 11, 
município de Itaipé, envol-
vendo um caminhão Mer-
cedes Benz e um veículo 
Honda/City. O condutor 
do Honda /City fi cou gra-
vemente ferido. Página 6

Hospital Raimundo Gobira 
passa por reformas e 

recebe novos equipamentos

Teófi lo Otoni - O hospital Municipal Raimundo Gobira está sendo reformado. Dentre 
os investimentos no local estão incluídos equipamentos que foram entregues na manhã 
de sexta-feira (30/07/21). Durante solenidade, o prefeito Daniel Sucupira anunciou a 
chegada de 30 camas, 10 biombos, macas, 30 mesas. Destacou o importante papel que 
os profi ssionais de saúde têm desempenhado para atender melhor à população. Página 2

Polícia Militar lança 
campanha Agosto Lilás 
no âmbito do 44º BPM
A Polícia Militar lançou 

a campanha Agosto Lilás, 
na tarde de segunda-feira 
(02/08), em todos os muni-
cípios da área de abrangên-
cia do 44º BPM, com sede 
em Almenara, no Vale do 
Jequitinhonha. A campanha 
tem por fi nalidade ampliar 
as estratégias para o com-
bate e prevenção à violência 
doméstica e familiar con-
tra as mulheres. Página 7

Sebrae Minas e Mercado 
Livre vão conectar 
pequenos negócios

Sete em cada 10 peque-
nos negócios mineiros ven-
dem por aplicativos, redes 
sociais, sites e outros canais 
via internet. Porém, em 42% 
desses empreendimentos, 
o faturamento com as ven-
das on-line corresponde a 
menos de 25% da receita 
mensal do negócio, de acor-
do com pesquisa. Página 3

Proprietários de veículos 
roubados ou furtados 

serão informados sobre 
restituição do IPVA

Proprietários que tiverem seus veículos, registrados em Minas Gerais, roubados ou 
furtados serão informados sobre o direito à restituição do valor pago do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A ampliação da divulgação está prevista na Lei 
23.858/2021, sancionada pelo governador Romeu Zema, publicada no Diário Ofi cial. Página 4
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Cidade/Gerais
Presidente do TJMG dá 

posse a superintendente 
de regularização fundiária

O presidente do 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, desem-
bargador Gilson Soares 
Lemes, deu posse nesta 
segunda-feira (02/08) ao 
desembargador Guilher-
me de Azevedo Passos 
como superintendente 
de Regularização Fun-
diária e Acompanha-
mento dos Processos de 
Desocupação de Áreas 
Invadidas. A nomea-
ção foi publicada pela 
Portaria Nº 5272/2021 
(https://www8.tjmg.
jus.br/institucional/at/
pdf/po52722021.pdf) .

O desembargador 
Guilherme de Azevedo 
Passos disse que o obje-
tivo da superintendência 
é criar mecanismos para 
acompanhar a regulari-
zação fundiária no Esta-
do de Minas Gerais e o 
andamento da concessão 
de títulos de domínio 
para aquelas pessoas que 
ocupam determinadas 
áreas e não conseguem 

nas vias ordinárias a ob-
tenção oficial da proprie-
dade. Segundo o magis-
trado, serão realizadas 
pesquisas, em parceria 
com a 3ª Vice-Presidência 
e a Corregedoria-Geral 
de Justiça, para identi-
ficar áreas de conflitos 
fundiários no Estado. O 
objetivo é regularizar o 
domínio desses imóveis.

Também participa-
ram da cerimônia de pos-
se, o 1º vice-presidente do 
TJMG, desembargador 
José Flávio de Almei-
da; o 3º vice-presidente, 
desembargador Newton 
Teixeira Carvalho; o 
superintendente admi-
nistrativo adjunto, de-

sembargador José Arthur 
Filho; o desembargador 
Renato Dresch, os juízes 
auxiliares da Presidência, 
Delvan Barcelos Júnior, 
Jair Francisco dos Santos, 
Rosimere das Graças do 
Couto, Rui de Almeida 
Magalhães; o chefe de 
Gabinete da Presidência, 
Alexandre Ramos; o se-
cretário especial da Pre-
sidência, Guilherme Au-
gusto Mendes do Valle; 
o secretário do Órgão Es-
pecial, Thiago Tinano, e o 
assessor especial Wagner 
Aguiar Mendes. (Asses-
soria de Comunicação 
Institucional – Ascom 
- Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais - TJMG).

O objetivo da Superintendência é identificar e solucionar conflitos agrários

Hospital Raimundo Gobira 
passa por reformas e 

recebe novos equipamentos
Teófilo Otoni - O hos-

pital Municipal Raimundo 
Gobira está sendo refor-
mado. Dentre os inves-
timentos estão incluídos 
equipamentos que foram 
entregues na manhã de 
sexta-feira (30/07/21). Du-
rante solenidade, o prefeito 
Daniel Sucupira anunciou 
a chegada de 30 camas, 10 
biombos, macas, 30 mesas. 
Destacou o importante pa-
pel que os profissionais de 
saúde têm desempenhado 
para atender melhor à po-
pulação, sobretudo, nesse 
tempo de pandemia da 
Covid-19. “Parabenizando 
aquilo que vocês já fize-
ram, e que estão fazendo 
por nossa comunidade”.

A diretora hospita-
lar, Adailde Mangabeiras, 
destaca que o Gobira está 
de cara nova, mas está 
sendo cuidado também o 
interior, sendo feito um 
trabalho de humanização, 
para dar melhor qualidade 
no atendimento e melhor 
condições de trabalhos 
para os servidores. “E 
o principal, qualidade, 
segurança e assistência 
para o paciente”, disse. O 
Hospital Raimundo Go-
bira tem se consolidado 
como referência na região 
Nordeste de Minas, em Or-
topedia e Traumatologia, 
com serviços de cirurgia 
vascular, cirurgia geral, 
leitos de retaguarda e in-
ternação de clínica médica.

O médico clínico ge-
ral, dr. Fausto Goulart 
Caminhas, que é diretor 
do Raimundo Gobira, 

em seu pronunciamento, 
destacou que sua casa, e 
sua vida é no Santa Ro-
sália. Segundo ele - “pra 
ter uma ou duas altas no 
Hospital Santa Rosália é 
um Deus nos acuda, aqui 
tem 10, 15 altas por dia. 
Isso quer dizer que são 
10, 15 cirurgias feitas por 
dia”. Ele ressalta que em 
Minas, um hospital com 
dois blocos cirúrgicos que 
tem esse desempenho, 
como é o Gobira, não 

sabe se tem outro não.
O prédio conta hoje 

com novo telhado, um re-
servatório próprio de oxi-
gênio, banheiros adapta-
dos, recepção repaginada, 
informatização do sistema 
de atendimento, local de 
descanso para os profissio-
nais, além dos novos equi-
pamentos como Raio-X 
digital, aparelho de vídeo-
endoscopia, entre outros. 
(Informações: Assessoria 
de imprensa da PMTO).

Teófilo Otoni registra 13.723 
casos positivos de covid, 

13.300 recuperados
A Secretaria Muni-

cipal de Saúde divulgou 
na noite de segunda-feira 
(02/08/2021), o boletim 
epidemiológico confir-
mando 13.723 casos posi-
tivos de Covid-19 em Te-
ófilo Otoni, 07 a mais nas 
últimas 24 horas, e conta-
biliza 358 óbitos por com-
plicações causadas pelo 
coronavírus. O boletim 
informa ainda que tem 65 
casos ativos, 13.300 recu-

perados, 28.651 casos sus-
peitos foram descartados. 
O último óbito registrado 
foi no dia 26/07/2021.

I n t e r n a ç õ e s  a t é 
(02/08/2021): Pelo SUS, 
Convênio e Particular tem 
40 leitos de UTI Covid e 
27 estão ocupados, sen-
do 09 pacientes de Teó-
filo Otoni e 18 de outros 
municípios (67,50% de 
ocupação). Tem 106 leitos 
de Enfermaria Covid e 17 

estão ocupados, sendo 10 
pacientes de Teófilo Otoni 
e 07 de outros municípios 
(16,03% de ocupação).

Vacinômetro: A úl-
tima atualização foi nes-
ta sexta-feira (30/07/21), 
apontando que 71.799 
pessoas receberam a 1ª 
dose da vacina contra a 
Covid-19 em Teófilo Oto-
ni e 29.178 receberam a 
2ª dose. 3.268 pessoas 
receberam dose única.

O presidente Gilson Soares Lemes assina termo de posse do 
desembargador Guilherme de Azevedo Passos superintendente 

de regularização fundiária (Foto: Cecília Pederzoli)

No mês da advocacia 
faça o certificado digital 

e ganhe 01 token
No mês dos Advoga-

dos a Caixa de Assistência 
dos Advogados de Minas 
Gerais (CAA/MG) pre-
parou diversas ações para 
fomentar a advocacia no 
estado, estimulando o 
aprendizado, bem como 
o desenvolvimento de 
carreira, novas e boas prá-
ticas na profissão, além da 
saúde e qualidade de vida 
dos advogados mineiros.

Complementando as 
diversas ações e novi-
dades que estão sendo 
divulgadas agora no mês 
do advogado, a CAA/MG, 
por meio da iniciativa do 
Projeto Minas Digital 
em parceria com a Cer-
tdata, está lançando uma 
super novidade. Durante 
o mês da advocacia, a 
entidade vai dar diver-
sos descontos na com-
pra do certificado digital 
e quem adquirir recebe 
gratuitamente o Token.

Estes descontos fo-
ram pensados para es-
timular os advogados a 
fazerem a adesão ao cer-

tificado digital de forma 
simplificada e com va-
lores totalmente acessí-
veis. Confira os valores:

Certificado A3 03 
Anos  +  Token  =  R$ 
59,90 – Advogados(as) 
com até 1 ano de ins-
crição; Certificado A3 
03 Anos + Token = R$ 
74,00 – Advogados(as) 
com mais de 1 ano ins-
crição; Certificado A3 01 

Ano Nuvem = R$ 24,50 
– Todos Advogados(as).

Compre agora pelo 
site caamg.certdata.com.
br e agende sua emis-
são. Em caso de dúvidas, 
procure nossa equipe por 
meio dos canais: www.
certdata.com.br – cli-
que em Chat online ou 
pelo telefone:  0800 580 
80 90 (informações: 28ª 
Subseção da OAB/MG).
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Gerais
MPs de todo o Brasil 
iniciam campanha de 

conscientização de 
vítimas de violência

O Ministério Pú-
blico de Minas Gerais 
(MPMG) está partici-
pando da campanha Jus-
tiça começa pela vítima, 
lançada no domingo, dia 
1º de agosto, pelo Grupo 
Nacional de Coorde-
nadores de Centro de 
Apoio Criminal (GNC-
CRIM), órgão vinculado 
ao Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais 
dos Ministérios Públicos 
dos Estados e da União 
(CNPG). A iniciativa 
tem o objetivo de cons-
cientizar pessoas que 
sofreram algum tipo de 
violência sobre os seus 
direitos, e a quais órgãos 
elas devem recorrer.

Por meio de uma 
linguagem simples e in-
clusiva, postagens feitas 
nas redes sociais expli-
carão, por exemplo, a 
diferença entre o Minis-
tério Público, o Poder 
Judiciário e a Polícia 
Judiciária. Além disso, 
o material elencará e 
definirá seis direitos das 
vítimas: o ressarcimento, 
o direito à informação, 
o direito ao tratamento 
digno, o direito ao apoio 
jurídico, o direito de 
ser ouvida e o direito 
aos serviços de apoio.

O procurador-ge-
ral de Justiça de Minas 
Gerais, Jarbas Soares 
Júnior, destacou a im-
portância de combater 
a violência doméstica e, 
para isso, levar informa-
ções para a sociedade. 
"A violência doméstica 
é inadmissível. Temos 
que utilizar todos os 
meios para combatê-
-la, até que a sociedade 
adquira um mínimo de 
evolução civilizatória. 
Olhar a dor e a realidade 
da vítima não é um de-
ver, é uma necessidade 

para que o Ministério 
Público brasileiro cumpra 
o seu papel nesta ques-
tão prioritária”, afirmou.

As peças veiculadas 
nas redes foram produzi-
das pelo Ministério Pú-
blico do Estado do Piauí 
(MPPI) e aprovadas para 
adoção em âmbito na-
cional pelo CNPG. A 
campanha será feita pelo 
Ministério Público em 
todas as unidades da 
federação. A presidente 
do CNPG e procuradora-
-geral do Amapá, Ivana 
Cei, explica que a ini-
ciativa coloca o tema 
em destaque e estimula 
a discussão em todo o 
país. “É necessário re-
forçar a comunicação e 
levar informações que 
orientem com clareza as 
vítimas que, em muitos 
casos, não sabem por 
onde iniciar a busca por 
justiça. Com a naciona-
lização da campanha, 
chegaremos a muitos 
lugares, conscientizan-
do e orientando a co-
munidade de um modo 
geral, especialmente, 
as pessoas que buscam 
seus direitos”, reforça.

Fabiana Costa, pro-
curadora-geral de Justiça 

do Distrito Federal e atu-
al presidente do GNC-
CRIM, recorda que um 
dos objetivos da atuação 
do GNCCRIM é promo-
ver maior efetividade 
no combate à crimina-
lidade. “Essa campanha 
tem uma função muito 
importante porque colo-
ca a vítima em situação 
de protagonismo dentro 
do sistema de Justiça 
criminal. Com o apoio 
do CNPG, levaremos 
essa campanha a todos 
estados com o intuito de 
promover conhecimento 
necessário à concretiza-
ção de direitos e à promo-
ção da Justiça”, destaca.

Retrato - Em 2020, 
segundo o 15º Anuário 
Brasileiro de Segurança 
Pública, divulgado pelo 
Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, foram 
registradas 29,1 mil ten-
tativas de homicídios no 
país e 532.363 casos de 
lesão corporal dolosa. 
Além disso, segundo a 
mesma pesquisa, no ano 
passado foram contabi-
lizados 519.568 roubos a 
transeuntes, 32.268 rou-
bos a residências e 46.588 
roubos a estabelecimen-
tos comerciais. (MPMG)

Iniciativa tem o objetivo de esclarecer direitos e conscientizar pessoas 
sobre como agir, e a quais órgãos recorrer em casos de agressão

Sebrae Minas e Mercado 
Livre vão conectar 
pequenos negócios

Sete em cada 10 pe-
quenos negócios mineiros 
vendem por aplicativos, 
redes sociais, sites e outros 
canais via internet. Porém, 
em 42% desses empreen-
dimentos, o faturamento 
com as vendas on-line 
corresponde a menos de 
25% da receita mensal do 
negócio, de acordo com 
uma pesquisa feita pelo Se-
brae e a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), entre maio 
e junho deste ano. Diante 
deste cenário, o Sebrae 
Minas e o Mercado Livre 
firmaram uma parceria 
para preparar e conectar 
os pequenos negócios mi-
neiros ao mercado digital. 
Podem participar desta ini-
ciativa Microempreende-
dores Individuais (MEI) e 
Micro e Pequenas Empre-
sas (MPE) com atuação em 
Minas Gerais. As inscri-
ções são gratuitas e podem 
ser feitas pelo site www.
sejoganoonline.com.br.

Ao se cadastrar, os 
interessados terão acesso 
a uma trilha de aprendi-
zado com conteúdos dire-
cionados para momentos 
distintos das empresas: 
“Por que vender no on-
-line”, “Como vender”, 
“Pratique suas vendas” 
e “Escale suas vendas”. 
“Nosso objetivo é inserir 
os pequenos negócios no 
ambiente on-line e fazer 
com que eles potencia-
lizam suas vendas, se 
tornando mais compe-
titivos em um mercado 
tão diverso e concorri-
do”, explica a gerente 
da Unidade de Indústria, 
Comércio e Serviços do 
Sebrae Minas, Márcia 
Valéria Cota Machado.

A cada etapa dessa 
jornada serão oferecidos 
vídeos, webinars e artigos 

sobre marketplace, estra-
tégias de precificação e 
organização de estoque e 
das finanças, cálculo de 
margem de lucro, aten-
dimento ao cliente, repu-
tação digital, logística, 
tributação, crédito, meios 
de pagamento, gestão de 
indicadores, dentre outros.

Os donos de pequenos 
negócios terão ainda aces-
so a informações sobre o 
Mercado ads, serviço de 
anúncios do Mercado Li-
vre usado para aumentar a 
visibilidade da loja e dos 
produtos na plataforma.

“Com a pandemia, 
estar no mercado on-line 
virou uma necessidade 
para qualquer negócio. 
Esta iniciativa é uma gran-
de oportunidade para os 
pequenos negócios minei-
ros terem mais um canal 
de venda para decola-
rem no ambiente digital 
e, ainda, terem o supor-
te de uma empresa com 
marca já estabelecida, 
como é o caso do Mer-
cado Livre”, justifica a 
gerente do Sebrae Minas. 

O s  p a r t i c i p a n t e s 
também receberão oito 
consultorias gratuitas 
sobre como potencia-
lizar as vendas on-line 
no marketplace do Mer-
cado Livre. Eles pode-
rão ainda abrir  a sua 
primeira loja na plata-
forma vir tual  Merca-
dos hops e colocar em 

prática os conhecimentos 
aprendidos, além de terem 
a taxa de administração 
reduzida de 5,5% para 
2,75%* sobre as vendas 
efetivadas. (*Benefício 
válido para novos vende-
dores do Mercado Shops)

“Em linha com o nos-
so propósito de democrati-
zar o comércio na região, 
iremos disponibilizar co-
nhecimento e ferramentas 
práticas importantes para 
a superação de alguns dos 
desafios de comerciali-
zação, inclusão digital e 
sustentabilidade financei-
ra enfrentados pelos em-
preendedores mineiros", 
explica Cesar Hiraoka, 
diretor de Marketplace do 
Mercado Livre no Brasil.

A parceria entre Se-
brae Minas e Mercado 
Livre poderá ser estendida 
em 2022 e a meta é bene-
ficiar o maior número de 
pequenos negócios de nor-
te a sul de Minas Gerais. 
A iniciativa faz parte das 
ações do Programa Varejo 
Mais, criado pelo Sebrae 
Minas para ajudar donos 
de pequenos negócios a 
gerenciarem suas empre-
sas, por meio de soluções 
que aumentem suas renta-
bilidades e melhorem o po-
sicionamento no mercado. 
Para saber mais sobre essa 
iniciativa  acesse: www.se-
joganoonline.com.br (Se-
brae Minas - Simone Gue-
des - (31) 3379-9275 / 927)
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Gerais
CPI da Cemig aprova 
requerimentos para 

interrogar executivos
A Comissão Par-

lamentar de Inquérito 
que irá investigar irre-
gularidades na gestão 
da Companhia Ener-
gética de Minas Ge-
rais, a CPI da Cemig, 
aprovou 14 requerimen-
tos em reunião na tar-
de desta segunda-feira 
(02/08/21). A reunião 
aconteceu no Auditó-
rio José Alencar da As-
sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) 
e foi comandada pelo 
presidente da comissão, 
deputado Cássio Soares.

Entre os pedidos, 
está a intimação de 11 
executivos e ex-execu-
tivos da Cemig para que 
prestem depoimento à 
CPI da Cemig, na con-
dição de testemunhas, 
para esclarecer sobre 
contratações diretas fei-
tas pela empresa. Tam-
bém foi pedido à direção 
da empresa que encami-
nhe, no prazo de cinco 
dias úteis, todos os do-
cumentos relacionados 
aos processos licitató-
rios e/ou inexigibilidade 
de licitação, quando for 
o caso, de 17 contratos 
suspeitos firmados pela 
Cemig. Outros dois re-
querimentos solicitaram 
informações de investi-
gações em andamento 
envolvendo a Cemig no 
âmbito da Delegacia Es-
pecializada de Combate 
à Corrupção (Deccor), 
da Polícia Civil, e do Mi-
nistério Público (MP) do 
Estado de Minas Gerais.

Grampo telefônico 
– O requerimento so-
bre contratos suspeitos 
firmados pela Cemig 
com diversas empresas 
relaciona consultorias, 
escritórios de advocacia, 
assessorias especializa-
das e até a própria Bolsa 
de Valores de São Paulo, 
antiga Bovespa, que 
hoje se denomina B3. 
Entre as empresas lista-
das está a Kroll Associa-
tes Brasil Ltda., que foi 
acusada pelo deputado 
Professor Cleiton, vice-
-presidente e primeiro 
signatário do requeri-
mento que deu origem à 
CPI, de tentar espioná-lo 
para intimidar sua atu-
ação na investigação. 
Segundo o parlamentar, 
uma perícia teria confir-
mado que seu telefone 

celular foi grampeado. 
“Queremos saber o 

que essa empresa faz na 
Cemig. Ficamos sabendo 
que os deputados dos blo-
cos independentes e os 
de oposição estão sendo 
investigados por essa em-
presa, bastante conhecida 
por grampear telefones. 
Assessores de gabinete 
também estão recebendo 
telefonemas anônimos, 
mas isso não vai nos 
intimidar. Podem inves-
tigar minha vida pois não 
tenho nada a esconder”, 
denunciou o parlamentar.

“Isso é uma ameaça 
à nossa independência. 
Afinal, o povo mineiro 
quer saber o que está 
sendo feito com a nossa 
maior empresa”, com-
pletou Professor Cleiton. 
O deputado recebeu a 
solidariedade dos depu-
tados Zé Guilherme e 
Sávio Souza Cruz, re-
lator da CPI da Cemig.

Este último sugeriu 
ao presidente da CPI 
que acione a Mesa da 
Assembleia para que a 
Polícia Legislativa ras-
treie a existência de 
grampos nos gabinetes 
e telefones celulares dos 
deputados que integram 
a comissão. “Temos que 
preservar nossa sobe-
rania constitucional de 
apurar denúncias”, res-
pondeu Cássio Soares.

Requerimentos – 
Conforme os requeri-
mentos aprovados, fo-
ram intimados a prestar 
depoimentos à CPI da 
Cemig os seguintes exe-
cutivos ou ex-executivos 
da empresa: Anderson 
Fleming de Souza, ge-
rente de Governança 
das Participações; Da-
niel Polignano Godoy, 
ex-gerente de Direito 
Administrativo; Débora 
Lage Martins, superin-

tendente de Auditoria 
Interna; Eduardo Soares, 
diretor de Regulação e 
Jurídico; Hudson Félix 
de Almeida, diretor-ad-
junto de Gestão e Pesso-
as; Ivna de Sá Machado 
de Araújo, gerente de 
Compras de Materiais 
e Serviços; João Pola-
ti Filho, ex-diretor de 
Suprimentos e Serviços 
Compartilhados; Lean-
dro Corrêa de Castro, 
ex-gerente de Compras 
de Materiais e Serviços; 
Silvia Cristiane Martins 
Batista, ex-superinten-
dente de Relacionamen-
to Comercial; Virgínia 
Kirchmeyer Vieira, as-
sessora da Diretoria de 
Regulação e Jurídico; 
Wantuil Dionísio Tei-
xeira, superintenden-
te do Centro de Ser-
viços Compartilhados.

E as empresas cujos 
contratos firmados com a 
Cemig serão investigados 
são as seguintes: Arakem 
de Assis Sociedade In-
dividual; Heleno Torres 
Advogados Associados; 
Machado Meyer, Sen-
dacz e Opice Advoga-
dos; Tavares Guerrei-
ro Advogados; Bank of 
America Merrill Lynch 
Banco Múltiplo S.A.; 
Banco BTG Pactual S.A.; 
Renno Penteado Reis 
e Sampaio Advogados; 
Pricewaterhousecoopers 
Contadores Públicos 
Ltda.; Itaca Assessoria 
Financeira Ltda; Mercer 
Human Resource Con-
sulting Ltda.; BR Part-
ners Assessoria Financei-
ra Ltda.; A. T. Kearney 
Consultoria de Gestão 
Empresarial Ltda.; Sam-
paio Ferraz Sociedade 
de Advogados; Kroll 
Associates Brasil Ltda.; 
Vrinda Inc.; B3 S.A. – 
Brasil, Bolsa, Balcão; 
Falconi Consultores S.A. 

Lei publicada no último sábado prevê a ampliação da 
divulgação desse direito do contribuinte

Proprietários de veículos 
roubados ou furtados 

serão informados sobre 
restituição do IPVA

Proprietários que tive-
rem seus veículos, regis-
trados em Minas Gerais, 
roubados ou furtados serão 
informados sobre o direito 
à restituição do valor pago 
do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automo-
tores (IPVA). A ampliação 
da divulgação está prevista 
na Lei 23.858/2021, san-
cionada pelo governador 
Romeu Zema e publicada 
no Diário Oficial no sábado 
(31/07). A norma entrará 
em vigor em 90 dias e 
depende de regulamenta-
ção por meio de decreto.

Ao registrar o Boletim 
de Ocorrência relatando o 
furto ou roubo em uma de-
legacia da Polícia Civil de 
Minas Gerais (PCMG), a in-
formação é inserida na base 
de dados do Departamento 
de Trânsito de Minas Gerais 
(Detran-MG) e da Secreta-
ria de Estado de Fazenda 
(SEF/MG). Porém, a resti-
tuição do IPVA pago não é 
automática. O proprietário 
deve fazer o requerimento 
junto à SEF/MG, anexando 
documentos necessários 
para a comprovação tanto 
do roubo ou furto quanto 
do pagamento do imposto.

Atenção: Todas as in-
formações sobre a restitui-
ção já são disponibilizadas 
no site da Secretaria de 
Fazenda, mas a nova lei 
prevê que o contribuin-

te deverá ser diretamen-
te informado sobre esse 
direito, entre outras for-
mas, por meio de men-
sagem de celular (SMS). 

A informação sobre 
esse direito também deve-
rá ser exibida na guia de 
pagamento do IPVA e nos 
sites do Detran-MG e da 
SEF/MG. Sobre a guia de 
pagamento, a Secretaria de 
Fazenda alerta que nenhum 
boleto é enviado para o 
endereço do contribuinte, 
mas o documento pode 
ser emitido no site da ins-
tituição. Vale destacar que 
a restituição é um direito 
do proprietário que tem 
veículo roubado ou furtado 
desde 2003. Confira abaixo. 

Como pedir a res-
tituição: Tem direito a 
pedir a restituição do IPVA 
todo proprietário que teve 
seu veículo roubado ou 
furtado. Para isso, ele tem 
que comprovar o crime 
por meio de ocorrência 
registrada na Polícia Civil 
com o gravame do impedi-
mento por furto ou roubo 
no cadastro do veículo 
e ter quitado o imposto.

De posse desses docu-
mentos comprovantes, deve 
entrar no site www.fazenda.
mg.gov.br, na área "Cida-
dãos", e clicar em "IPVA", 
depois em "Restituição". 
Basta o proprietário preen-
cher o formulário com seus 

dados pessoais e do veículo 
e anexar, escaneados, os 
documentos solicitados. 
Tudo é feito pela internet, 
sem necessidade de com-
parecer à repartição fazen-
dária. Em caso de dúvida, o 
cidadão pode acionar o Fale 
Conosco, no próprio site da 
SEF. O melhor momento 
para pedir a restituição é 
quando o veículo for encon-
trado ou após virar o exer-
cício, no caso de o patri-
mônio não ser recuperado.

Valor a ser restituído: 
A restituição é proporcional 
ao período, em dias, desde 
a data do roubo até a devo-
lução do veículo, caso este 
seja encontrado no mesmo 
ano. Caso o veículo não 
seja recuperado, o cálculo é 
feito desde a data do roubo 
até 31 de dezembro do ano 
em exercício. Permanecen-
do o veículo desaparecido, 
o proprietário fica isento 
do IPVA do ano seguinte.

Reembolso:  O va-
lor ao qual o contribuin-
te tem direito é deposita-
do automaticamente na 
conta corrente indicada 
por ele na solicitação.

Prazo para reque-
rer a restituição: A so-
licitação pode ser feita a 
qualquer momento, a partir 
do roubo ou furto do ve-
ículo, dentro do prazo de 
até cinco anos. (Secreta-
ria de Estado de Fazenda).

Os deputados aprovaram 14 requerimentos para dar 
andamento às investigações sobre suspeitas em contratos 

da Cemig - Foto: Henrique Chendes
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Opinião/Gerais

Ipatinga terá delegacia 
da PF - A criação da Delega-
cia da Polícia Federal em Ipa-
tinga foi publicada no Diário 
Ofi cial, nesta segunda-feira, 
02 e a nova unidade deve 
atender subseções judiciárias 
que abrangem 75 municípios. 
A nova delegacia vai realizar 
serviços de polícia judiciária, 
inclusive de combate ao cri-
me organizado, bem como 
serviços administrativos, 
como expedição de passa-
porte, posse e porte de arma, 
controle de produtos quími-
cos e fi scalização das empre-
sas de segurança privada. A 
criação da nova delegacia é 
resultado de um esforço de 
vários políticos mineiros, 
mas em especial do presi-
dente do Senado, o senador 
Rodrigo Pacheco, do senador 
Carlos Viana e do suplente de 
senador, Alexandre Silveira. 
(Diário do Aço – Ipatinga)

Aplicativo para pesso-
as em situação de rua - Com 
o propósito de despertar um 
novo olhar para a população 
em situação de rua, o pro-
jeto de extensão “Encontro: 
Tecnologias de informação 

e comunicação a serviço do 
fortalecimento da rede de 
ações intersetoriais voltadas 
à população em situação 
de rua de Juiz de Fora”, da 
Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), desenvolve 
um aplicativo para criar uma 
rede de apoio e serviços 
voltadas à essas pessoas. A 
iniciativa integra o poder 
público, pesquisadores de 
várias áreas do conhecimento 
que trabalham com o grupo, 
instituições de acolhimento e 
a sociedade em geral. (Tribu-
na de Minas – Juiz de Fora)

Nova edição do Forma-
Cultura - Uma nova edição 

do FormaCultura, ação do 
Programa Cultura Geraes, 
da Secretaria de Estado de 
Cultura e Turismo (Secult) 
de Manhuaçu, teve início 
nesta semana. A ofi cina, que 
será gratuita e promovida 
em parceria com o Senac-
-MG, vai abordar elabora-
ção de projetos, prestação 
de contas, turismo criativo 
e eventos, além do Sistema 
de Financiamento à Cultura 
de Minas Gerais, entre ou-
tros temas. A capacitação e 
formação vai até sexta-feira, 
06, entre às 14h e às 17h, 
com transmissão pelo canal 
da Secult na plataforma You-
Tube. (Diário de Manhuaçu)

Rede de Notícias

Queimadas voltam a 
interditar rodovia e causar 

congestionamento
No último fi nal de 

semana a Polícia Militar 
Rodoviária foi acionada 
para atender um inci-
dente que interditou por 
várias horas a MGC-418 
(a conhecida Estrada do 
Boi), nas proximidades 
do posto Kaladão. No 
local a equipe percebeu 
grande foco de incên-
dio, que foi debelado 
por equipes do Corpo 
Bombeiros. “Novamen-
te externamos o nosso 
reconhecimento e agra-
decimento aos bombei-
ros, os quais sempre nos 
apóiam no controle das 
queimadas que atingem 
as rodovias da nossa 
região”, disse o tenen-
te Reinaldo Martins.

A queimada que 
iniciou na parte da tar-
de gerou uma série de 
transtornos, com a inter-
dição da pista por várias 
horas, sendo necessá-
rio o acionamento das 
equipes do DER para 
limpeza e desobstrução 
da via, o que ocorreu 
por volta das 22h. Os 
servidores utilizaram 
diversas ferramentas e 
muito esforço físico para 
realizar o árduo traba-
lho em prol dos moto-
ristas que aguardavam 
no congestionamento.

O mês de agosto tem 
histórico de queimadas, 
ocasião em que os pro-
prietários de imóveis 
rurais utilizam o fogo 
como forma de limpeza 
da vegetação e do pasto, 
preparando a terra para 
a nova produção e ali-
mentação de animais. 
Ocorre que em certos 
casos a situação foge ao 
controle, transforma-se 
em incêndio, destruin-
do a flora, a fauna e 
colocando em risco as 
moradias e as rodovias.

O tenente relembra 
aos proprietários rurais 
a possibilidade de rea-
lizarem as queimadas 
de forma controlada, 
sem colocar em risco a 

coletividade, bastando in-
formarem-se com as auto-
ridades responsáveis pelo 
meio ambiente, especial-
mente o Instituto Estadual 
de Florestas (IEF), órgão 
que autorizará conforme 
o caso concreto a melhor 
forma de realização da 
queimada. “Salientamos 
que por nossas rodovias 
circulam ambulâncias 
com pacientes de emer-
gência, viaturas, ônibus 
coletivos e caminhões 
com produtos perecíveis, 
situações que exigem que 
as vias estejam sempre 
liberadas, sem interdi-
ções duradouras”, disse.

Para os motoristas 
solicitamos não jogarem 
objetos incendiários ao 
longo da via, a exemplo 
de cigarros, para evitar 
incêndios fl orestais. Du-
rante as viagens devem 
ficar atentos aos focos 
de queimadas e sendo 
possível retorne ou pare 
em algum local seguro 
(posto de combustível, 
restaurante ou comunida-
de rural ao longo da via) 
e somente depois pros-
siga no deslocamento.

Caso seja surpreen-
dido pela fumaça, reduza 
a velocidade, não pare na 
pista ou no acostamento, 
não utilize o pisca alerta 
com o veículo em movi-
mento para não confundir 
os demais motoristas, uti-
lize o farol baixo e man-
tenha a distância de segu-
rança do carro da frente. 
Assim que possível avise 

as autoridades para que 
o fogo seja debelado e 
o trecho devidamente 
sinalizado para impedir 
a ocorrência de acidente.

O militar ressalta que 
o horário noturno deve 
ser evitado, principal-
mente por motociclistas, 
uma vez que o sistema de 
iluminação das motos não 
possui a mesma efi ciência 
dos automóveis, além 
da difi culdade de serem 
visualizados por outros 
usuários da via no meio 
da fumaça. A população 
pode contribuir denun-
ciando as pessoas que 
estejam colocando fogo 
de forma ilegal, através 
dos telefones 181 (Dis-
que Denúncia), ou 190 
(Emergência). A identi-
dade do denunciante será 
preservada e mantida 
no mais absoluto sigilo.

“A Polícia Militar 
Rodoviária realizará ope-
rações preventivas, a im-
prensa como sempre nos 
apoiará na divulgação das 
orientações. Contamos 
com a participação dos 
proprietários de imóveis 
rurais no controle das 
queimadas e dos moto-
ristas respeitando as ca-
racterísticas das rodovias 
nos casos de queimadas, 
dirigindo com prudên-
cia e responsabilidade. 
Polícia Militar Rodoviá-
ria: “Os anjos da guarda 
dos caminhos de Minas”. 
(Tenente Reinaldo Mar-
tins, comandante do 1º 
Pel/ 15ª Cia PM Rv.).

www.diariotribuna.com.br

Os empresários 
reabriram as portas 
para o América-TO

Por Humberto Barbosa

O clube América conse-
guiu desgastar seu prestígio 
junto aos empresários da ci-
dade, quando perdeu pontos 
vendendo parte do seu patri-
mônio e endividando o clube. 
Seus diretores perderam a 
credibilidade por terem feito 
parcerias com empresários de 
outras cidades. Como o chefe 
do executivo, prefeito Daniel 
Sucupira resolveu entrar na 
briga, começou convencen-
do seu presidente encurtar 
seu mandato e realizou uma 
eleição tampão, com novos 
empresários, desportistas 
e pessoas comprometidas 
com o novo projeto espor-
tivo. Indicou nomes de pes-
soas idôneas para assumir 
a nova diretoria do clube.

Foi contratado um go-
leiro famoso por ter passado 

pelo Flamengo e América 
Mineiro e depois dedicado ao 
cargo de técnico de futebol, 
Marco Antônio Milagres, 
que já treinou Boston City, 
Uberaba, Patrocinense, Moto 
Clube e Juventus de Minas 
Novas. A nova diretoria co-
meçou atraindo os empresá-
rios, como Lucas Miglio da 
Nova Eutra Eucaliptos, que 
assumiu o salário do técnico 
Milagres. Outras empresas: a 
Lajes Brasil, Só Uniformes, 
Maxi Copy e Silk Quatro 
apoiaram despesas com a 
seletiva do dia 31 do mês pas-
sado. Em recente entrevista 
radiofônica, o presidente 
americano Tarcirlei Mari-
nielo fez um apelo às forças 
vivas da cidade: políticos, 
empresários, desportistas, 
autoridades, para todos aju-

Empresário Lucas Miglio
darem o América, que tem 
dívidas muito altas, e não tem 
como arrecadar mensalidades 
dos sócios, porque foi obriga-
do a leiloar sua sede social, 
que atraia mensalidades.
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Segurança Pública

PM prende homem na 
posse de droga dentro de 

bar em Novo Cruzeiro
Polícia Militar 

apreende espingardas e 
apetrechos para caçaNo sábado (31/07), 

a Polícia Militar desen-
cadeou uma operação 
Força Tarefa no município 
de Novo Cruzeiro sendo 
realizadas abordagens a 
veículos e pessoas suspei-
tas, gerando sensação de 
segurança para a comuni-
dade. Alguns bares foram 
abordados e dentro de um 
deles um indivíduo tentou 
dispensar algum objeto ao 
avistar a PM, sendo cons-
tatado tratar-se de um pino 
contendo cocaína, que ele 
alegou ser para seu uso.

Segundo a  PM, o 
usuário foi preso e con-
duzido ao quartel onde 
foi lavrado o TCO (Ter-
mo Circunstanciado de 

Ocorrência), e libera-
do após assinatura do 
termo de compromisso 
de comparecimento em 
audiência. O pino com 
cocaína foi encaminhado 
à delegacia de Polícia 
Civil para tomar provi-

dências cabíveis. Equipe: 
tenente Thalles, sargen-
tos Paulo e Couto, cabos 
Ruan, Mateus, Jesiel e 
Winter. (Informações/
Foto: tenente Thalles 
Dohler Schutte, coman-
dante da 232ª Cia PM).

Condutor fica gravemente 
ferido em acidente de 

trânsito no Km 11 da MG-211
A Polícia Militar 

Rodoviária registrou 
um grave acidente, na 
tarde de segunda-feira 
(02/08), na rodovia MG-
211, Km 11, município 
de Itaipé, envolvendo 
um caminhão Merce-
des Benz e um veículo 
Honda/City. Quando os 
militares chegaram, já 
estavam duas equipes 
do SAMU (de Padre 
Paraíso e Teófilo Oto-
ni), e uma ambulância 
de Itaipé, do hospital 
Nossa Senhora do Pa-
trocínio, já prestando 
os primeiros socor-
ros à vítima que esta-
va presa às ferragens.

Com ajuda de uma 
equipe do Corpo de 
Bombeiros de Teófilo 
Otoni, a vítima iden-
tificada como sendo 
Edimilson Fernandes de 
Carvalho, de 43 anos, 
foi retirada das ferra-
gens e encaminhada 
ao Hospital Santa Ro-
sália em Teófilo Oto-
ni, em estado gravís-
simo. Segundo a PM, 
ele apresentava corte 
na região cervical ante-
rior, fratura no antebra-
ço esquerdo, contusão 
pulmonar e lesões nos 
joelhos, conforme ficha 
de atendimento médico.

A perícia técnica 
da Polícia Civil fez os 
trabalhos, e logo após 
os veículos foram li-
berados para retirada 
do local. Em consulta 
aos condutores envol-

vidos no acidente, a PM 
constatou que o condutor 
do Honda/City não pos-
suía a carteira nacional 
de habilitação, sendo 
confeccionado o auto 
de infração, que será 
encaminhado ao órgão 
competente, DER. Por 
determinação do perito, 
foi recolhido o disco de 
tacógrafo do caminhão.

O condutor de 22 
anos relatou que transita-
va com o caminhão senti-
do crescente da MG-211, 
quando em uma curva à 

esquerda deparou com o 
Honda/City transitando 
no sentido contrário par-
cialmente na contramão 
de direção. Ele tentou 
desviar, mas foi atingido 
na lateral esquerda, na 
altura do tanque de com-
bustível, rodou na pista e 
parou atravessado. Ele foi 
submetido ao teste do eti-
lômetro com resultado de 
0,00 ml/g. Não foi infor-
mado o estado clínico da 
vítima após sua entrada 
no hospital. (Ocorrência 
registrada pela PM Rv.).

Durante a operação 
“Campo Seguro 2”, reali-
zada pela Polícia Militar, 
nesta terça-feira (03/08), 
na zona rural de Setubinha, 
os militares receberam 
denúncias informando que 
havia um indivíduo prati-
cando caça ilegal no cór-
rego Espírito Santo e utili-
zando-se de armas de fogo. 
Os policiais fizeram dili-
gências no local, entraram 
na mata, mas o suspeito 
fugiu e não foi localizado.

Nas imediações onde 
ele estava, foram encon-
tradas 02 espingardas tipo 
polveira, e vários ape-

trechos: 02 caixas com 
espoletas, 04 tubos com 
pólvora e chumbo. Equipe: 
sargento Josimar, cabos 

Marcos e Guilherme. (In-
formações/Foto: tenente 
Adeilton, comandante do 
3º Pelotão /232ª Cia PM).

Menor apreendido com 
droga no Bairro Cruzeiro 

em Carlos Chagas
Durante operação an-

tidrogas realizada pela 
Polícia Militar, no sábado 
(24/07), na cidade de Car-
los Chagas, os militares 
receberam denúncia in-
formando que haviam dois 
adolescentes no Bairro 
Cruzeiro, traficando entor-
pecentes. Quando os po-
liciais chegaram ao local, 
um dos menores fugiu, e o 
outro foi abordado.

Submetido a busca 
pessoal, foi encontrado 
com ele um frasco con-
tendo 04 pedras de uma 

substância semelhante ao 
crack e 03 buchas de uma 
substância semelhante à 
maconha, além de sacolas 
utilizadas para embalar 
drogas. O menor foi apre-

endido e encaminhado à 
delegacia de Polícia Civil 
com o material apreendido. 
(Assessoria de comunica-
ção organizacional da 24ª 
Cia PM Ind., Nanuque).

PM entrega cestas básicas 
a famílias de Nanuque e 

Serra dos Aimorés
Durante o mês de julho 

de 2021, a 24ª Cia Polícia 
Militar Independente, com 
sede em Nanuque, realizou 
diversas ações sociais, es-
pecialmente, com a entrega 
de diversas cestas básicas 
às famílias em situação de 
vulnerabilidade. Foram 
contempladas famílias dos 
municípios de Serra dos 
Aimorés e de Nanuque, 
nas zonas urbanas e rurais.

As cestas básicas fo-
ram arrecadadas através 
da campanha solidária 
em parceria com o Poder 
Judiciário, Ministério Pú-
blico, Polícia Civil, Ordem 
dos Advogados do Brasil 
e Câmara de Dirigentes 
Lojistas. A Polícia Militar 
é também uma polícia 

solidária e vem desem-
penhando diversas ações 
para amenizar as neces-
sidades de famílias que 

passam por dificuldades 
diversas. (Assessoria de 
comunicação organizacio-
nal da 24ª Cia PM Ind.).
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Polícia Militar lança campanha 
Agosto Lilás no âmbito do 44º BPM

A Polícia Militar lan-
çou a campanha Agosto 
Lilás, na tarde de segunda-
-feira (02/08), em todos 
os municípios da área do 
44º BPM, com sede em 
Almenara, no Vale do 
Jequitinhonha. A cam-
panha tem por fi nalidade 
ampliar as estratégias para 
o combate e prevenção à 
violência doméstica e fa-
miliar contra as mulheres, 
por meio de ações para a 

conscientização, mobili-
zação da sociedade e ins-
tituição de medidas para 
coibir todas as formas de 
violência contra a mulher.

A campanha, ainda 
tem a finalidade de fo-
mentar as denúncias de 
práticas ilegais. Durante 
a solenidade foram dis-
tribuídos panfletos que 
abordam a temática Vio-
lência Doméstica con-
tra a mulher e medidas 

protetivas de urgência. 
Tratar do tema é também 
uma forma de incentivar 
a vítima a não se calar 
e denunciar o agressor.

A campanha nasceu 
em 2016, idealizada pela 
Subsecretaria de Políticas 
Públicas para Mulheres 
(SPPM), para comemorar 
os 10 anos da Lei Maria da 
Penha, reunindo diversos 
parceiros governamentais 
e não-governamentais, 

prevendo ações de mobi-
lização, palestras e rodas 
de conversa – e desde 
então vem se fortalecen-
do e consolidando como 
uma grande campanha 
da sociedade no enfren-
tamento à violência do-
méstica e familiar contra 
a mulher, que já alcançou 
um público aproxima-
do de 419.404 pessoas 
em todo o Estado, de 
2016 a 2020. (44º BPM).

EDITAL DE PROCLAMAS - SERVIÇO 
REGISTRAL ALMEIDA, RUA ENGENHEIRO 

CARVALHO BORGES, 396 - CENTRO, TEÓFILO 
OTONI (MG). TELEFONE (33) 3521-2414.
012826 - ALEXANDRE SOUSA DE JESUS, sol-

teiro, maior, lapidário, nascido aos 02/02/1990, no 
Hospital Santa Rosália, natural de Teófilo Otoni-MG, 
residente na Travessa Floriano Peixoto, 114, Bairro 
Manoel Pimenta, Teófilo Otoni-MG, filho(a) de ALE-
DIMAR ROSA DE JESUS e SUZIMARA FERREIRA 
DE SOUSA; e BEATRIZ PEREIRA DA SILVA, solteira, 
maior, do lar, nascida aos 08/06/1989, no Hospital San-
ta Rosália, natural de Teófilo Otoni-MG, residente na 
Travessa Floriano Peixoto, 114, Bairro Manoel Pimenta, 
Teófilo Otoni-MG, filho(a) de WILSON JESUINO DA 
SILVA e MARIA ENI PEREIRA DE SOUZA; 

012827 - SIDNEI SILVA RODRIGUES, solteiro, 
maior, motorista, nascido aos 25/02/1982, no Hospital 
Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua José Soriano de Souza, 182, Bairro Alto Bela Vista, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de CLEMENTE RODRIGUES 
DA SILVA e ROSA ADÉLIA SILVA RODRIGUES; e 
DAIANE MESQUITA DOS SANTOS, solteira, maior, do 
lar, nascida aos 16/12/1995, no Hospital São Lucas, natu-
ral de Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua José Soriano 
de Souza, 182, Bairro Alto Bela Vista, Teófi lo Otoni-MG, 
fi lho(a) de MANOEL LUIZ DOS SANTOS e MARIA DA 
CONCEIÇÃO MESQUITA DA SILVA; 

012828 - WÁLLISSON PACHECO RAMOS, solteiro, 
maior, motorista, nascido aos 18/08/1995, no Hospital São 
Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na Travessa 
J, 56, Bairro Manoel Pimenta, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) 
de JOSÉ ALVES RAMOS e MEIRE PACHECO RAMOS; 
e DIANA FRANCIELLEN MOURA DE SOUZA, soltei-
ra, maior, estudante, nascida aos 15/05/1998, no Hospital 
Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-MG, residente na 
Rua Doze de Outubro, 985, Bairro São Cristóvão, Teófi lo 
Otoni-MG, fi lho(a) de JOB FRANCISCO DE SOUZA e 
MARIA JUNIA DE ASSIS MOURA; 

012829 - ADEILSON BRAUN, solteiro, maior, agricultor, 
nascido aos 13/08/1994, no Hospital Santa Rosália, natural de 
Teófi lo Otoni-MG, residente na Rua Maria Pacheco da Silva, 
168 A, Bairro Matinha, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de ADELMO 
MAX BRAUN e IRENE BARBOSA DA CRUZ; e PRISSILA 
DA SILVA SCHULTZ, solteira, maior, contadora, nascida aos 
17/10/1992, no Hospital Santa Rosália, natural de Teófi lo Otoni-
-MG, residente na Rua Marcos José Miglio Gazzinelli, 438, 
Bairro Jardim Iracema, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de PAULO 
GONÇALVES SCHULTZ e LUCIA HELENA DA SILVA; 

012830 - EZEQUIEL SAIFFERT COLEN, solteiro, 
maior, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 04/07/1986, 
no Hospital São Lucas, natural de Teófi lo Otoni-MG, resi-
dente no Córrego Criciúma, MG 217, Km 8, Zona Rural, 
Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de EDNO REINER COLEN 
e SOPHIA LINÁ SAIFFERT COLEN; e NAZIOMAR 
NOVATO LOPES, solteira, maior, doméstica, nascida aos 
17/10/1986, não informado lugar do nascimento, natural de 
Padre Paraíso-MG, residente na Rua Piracicaba, 463, Bairro 
Jardim São Paulo, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de LEÔNI-
DAS GONÇALVES LOPES e MARIA NOVATO LOPES; 

012831 - CATARINO SANTANA BARROSO, divor-
ciado, maior, empregado doméstico, nascido aos 25/07/1979 
de Colônia Mestre Campos, natural de Teófi lo Otoni-MG, 
residente na Travessa Doze de Outubro, 138, Bairro São 
Cristóvão, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de FRANCISCO 
DE ASSIS BARROSO e MARIA JOSÉ DE CARVALHO 
BARROSO; e VANDERLEIA CAETANO DOS SAN-
TOS, solteira, maior, empregada doméstica, nascida aos 
13/07/1971, não informado lugar do nascimento, natural 
de Poté-MG, residente na Avenida Luiz Leal, 2427, Bairro 
Viriato, Teófi lo Otoni-MG, fi lho(a) de JOSÉ CAETANO 
DOS SANTOS e CASSIANA FERREIRA DUARTE; 

Teófi lo Otoni-MG 03/08/2021
Maria Nildéia de Almeida Borges

Ofi ciala de Registro Civil
Proc. 012826 a 012831
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